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82 18
Socialdemokraterna, Kristdemokraterna,
Centerpartiet och Liberalerna
är i majoritet

Så ser könsfördelningen ut mellan
kommunens medarbetare. 82%
kvinnor, 18% män.
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370

yrken

10 763
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chefer

1 530
visstidsanställda

Siffror per den november 2017.

12 293
anställda totalt i kommunen

KOMMUNFULLMÄKTIGE OCH KOMMUNSTYRELSEN

En organisation för samhällsservice
Norrköpings kommuns verksamhet genomförs inom många områden. Planering och genomförande
av skol- och förskoleverksamhet samt vård och omsorg av äldre och personer med funktionshinder
hör till den grundläggande verksamheten. Andra betydelsefulla områden är exempelvis socialtjänst,
stadsutveckling, planering av gator och trafik, bygglov samt kultur- och fritidsfrågor.
Med omkring 11 000 anställda är Norrköpings kommun den största arbetsgivaren i Norrköping.

Kommunen styrs politiskt

Norrköpings kommun är en politiskt styrd organisation.
Det innebär att folkvalda politiker – förtroendevalda
företräder medborgarna och fattar beslut om budget,
kommunens mål, inriktning och kvalitet.
De förtroendevalda fattar besluten inom kommunens
politiska organ. Norrköpings kommun har elva nämnder
som bland annat ger uppdrag åt förvaltningen och enheter
att bedriva verksamheten inom de budgetramar som
bestäms av kommunfullmäktige.
Kommunens verksamhet genomförs av förvaltningen
och de anställda i kommunen. Verksamheten kan också
köpas från privata entreprenörer om det anses fördelaktigt.
De förtroendevalda ansvarar för att följa upp och utvärdera
verksamheten så att den uppfyller de krav som ställs.
I Norrköpings kommun finns ungefär 400 olika
förtroendeuppdrag. Att ha ett förtroendeuppdrag kan
exempelvis innebära att vara ledamot eller ersättare i
kommunfullmäktige, i en nämnd eller i ett kommunalt
bolag. Många förtroendevalda i Norrköpings kommun
har flera förtroendeuppdrag.
Kommunens anställda genomför verksamheten

När de förtroendevalda har beslutat om verksamhetens
inriktning tar kommunens anställda i förvaltningskontor

och enheter ansvar för att genomföra uppdraget.
Själva verksamheten, det vill säga servicen till
medborgarna, bedrivs på ungefär 200 enheter: till
exempel skolor, förskolor, bibliotek, vårdboenden och
fritidsgårdar. Dessutom handläggs ärenden och frågor
som handlar om bygglov, detaljplaner, försörjningsstöd,
planering av gator och trafik och mycket mer.
Förvaltningen bedriver sin verksamhet självständigt
enligt nämndernas uppdragsplaner och ekonomiska
ramarna. De anställda ansvarar också för att arbeta fram
underlag till de politiska besluten. Det kan exempelvis
innebära att ta fram utredningar, rapporter eller uppfölj
ningar som ligger till grund för framtida politiska beslut.
De följande sidorna ger en översiktlig beskrivning
av hur den kommunala organisationen i Norrköping är
uppbyggd.
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KOMMUNFULLMÄKTIGES PRESIDIUM

Den politiska ledningen

Kommunens politiska ledning består av kommun
fullmäktige och kommunstyrelsen.
Ledningens uppgift är att fatta beslut om vilka mål
som gäller för kommunens verksamhet, ta ställning i
utvecklingsfrågor och ansvara för kommunens ekonomi
och finanser.

Louise Malmström (S) Thomas Idenås (S)
Kommunfullmäktiges Kommunfullmäktiges
ordförande
1:e vice ordförande
070-201 07 36
073-904 45 83
louise.malmstrom@
thomas_idenas@
norrkoping.se
hotmail.com

Päivi Johansson (M)
Kommunfullmäktiges
2:e vice ordförande
070-171 01 75
paivi.johansson@
norrkoping.se
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Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande
organ – kommunens ”riksdag”. Kommunfullmäktige
beslutar om mål för kommunens verksamhet och
vilken inriktning verksamheten ska ha. Kommun
fullmäktige beslutar också om kommunens budget och
de e konomiska ramarna för nämndernas verksamhet.
Genom ägardirektiv anger kommunfullmäktige också
ramarna för de kommunala bolagens verksamhet.

också uppsikt över kommunens bolag och de kommunal
förbund kommunen är medlem i.
Kommunstyrelsen leder och samordnar planeringen
och uppföljningen av kommunens ekonomi, finanser och
verksamheter. Det innebär att kommunstyrelsen leder
arbetet med att utforma förslag till övergripande mål och
riktlinjer för kommunens verksamhet. Kommunstyrelsen
ansvarar också för att följa upp att målen för verksam
heten och ekonomin följs.
Ordförande i kommunstyrelsen är Lars Stjernkvist (S).

Majoritet och opposition

Under mandatperioden 2014-2018 styrs kommunen
genom ett samarbete mellan partierna Socialdemokraterna,
Liberalerna, Centerpartiet och Kristdemokraterna.
Partier i opposition är Moderaterna, Sverige
demokraterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet och
Feministiskt initiativ.

STADSUTVECKLING

Kommunstyrelsen har med anledning av den nya
dubbelspåriga höghastighetsjärnvägen Ostlänken inrättat
ett särskilt utskott för övergripande kommunikations- och
infrastrukturfrågor samt stadsutveckling. Utskottet bereder
och samordnar kommunens arbete inom dessa områden
med fokus på den omvandling som Ostlänken för med sig.
Ordförande i utskottet är Kikki Liljeblad (S).
KOMMUNALRÅD OCH OPPOSITIONSRÅD

KOMMUNSTYRELSENS PERSONALUTSKOTT

Kommunstyrelsen är genom sitt personalutskott
anställningsmyndighet för all kommunal personal, med
undantag för revisionskontoret. Personalutskottet ansva
rar för arbetsgivarfrågor, personalpolitik, förhandlingar,
arbetsmiljö, jämställdhet, chefsrekrytering, med mera.
Ordförande i personalutskottet är Eva Vikmång (S).

MANDATFÖRDELNING I KOMMUNFULLMÄKTIGE 2014-2018

Kommunfullmäktige har 85 ledamöter. Under mandat
perioden 2014-2018 är fördelningen av ledamöterna
följande: Socialdemokraterna 29, Moderaterna 21,
Sverigedemokraterna 10, Liberalerna 6, Miljöpartiet 5,
Vänsterpartiet 5, Centerpartiet 4, Kristdemokraterna 4,
Feministiskt initiativ 1.

KOMMUNSTYRELSENS UTSKOTT FÖR INFRASTRUKTUR OCH

Kommunalråd och oppositionsråd är hel- eller deltids
arbetande politiker, till skillnad från andra förtroende
valda som har det politiska uppdraget vid sidan om
annan sysselsättning. Kommunstyrelsens ordförande
är kommunalråd. Därutöver finns ytterligare fem
kommunalråd med olika ansvarsområden.
För mandatperioden 2014-2018 har kommun
fullmäktige valt följande personer till kommunalråd:

KOMMUNSTYRELSENS KRISLEDNINGSUTSKOTT

Enligt lag ska kommunen ha en krisledningsnämnd.
Krisledningsnämnden kan vid extra särskilda händelser
leda kommunen och fatta beslut. I Norrköping har
krisledningsnämnden formen av ett utskott inom
kommunstyrelsen.
Ordförande i krisledningsutskottet är Lars Stjernkvist (S).

•
•
•
•
•
•

Lars Stjernkvist (S) (kommunstyrelsens ordförande)
Kikki Liljeblad (S)
Olle Johansson (S)
Karin Jonsson (C)
Reidar Svedahl (L)
Eva-Britt Sjöberg (KD)

KOMMUNSTYRELSENS OMRÅDESDELEGATION (UTSKOTT)

Fyra oppositionsråd företräder oppositionspartierna. För
mandatperioden 2014-2018 har kommunfullmäktige
valt följande personer till oppositionsråd:

Kommunrevisionen

Kommunrevisionen har kommunfullmäktiges uppdrag
att granska och främja hela den kommunala verksam
heten. Kommunens förtroendevalda revisorer är direkt
ansvariga inför fullmäktige och därmed indirekt inför
medborgarna. Direkt under kommunens revisorer finns
revisionskontoret med stadsrevisorn som chef.
Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen leder och samordnar förvaltningen av
kommunens ansvarsområden och frågor och har uppsikt
över nämndernas verksamhet. Kommunstyrelsen har
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Områdesdelegationen arbetar för att alla delar av
kommunen ska utvecklas utifrån sina förutsättningar,
främst inom områdena bostadsmiljöer, arbetstillfällen,
näringslivsutveckling, möjligheten till egenförsörjning
och service. Kommunstyrelsen har också gett områdes
delegationen i uppdrag att ta fram en modell för
kommunens arbete med områdesutveckling.
Ordförande i utskottet är Karin Jonsson (C).

•
•
•
•

Sophia Jarl (M)
Ingrid Cassel (M)
Mona Olsson (V)
Mia Sköld (MP)

Dessutom finns flera politiska sekreterare som är
koppladetill kommunal- och oppositionsråden.

KOMMUNALRÅD

KOMMUNREVISIONEN

OPPOSITIONSRÅD

Olle Johansson (S)
Kommunalråd och
ordförande i utbildningsnämnden
073-020 17 20
olle.johansson@
norrkoping.se

Lars Stjernkvist (S)
Kommunalråd,
kommunstyrelsens
ordförande
070-527 26 27
lars.stjernkvist@
norrkoping.se

Kikki Liljeblad (S)
Kommunalråd,
kommunstyrelsens 1:e
vice ordförande och
ordförande i stadsplaneringsnämnden
070-628 59 28
kikki.liljeblad@
norrkoping.se

Karin Jonsson (C)
Kommunalråd och
ordförande i tekniska
nämnden
073-205 42 60
karin.jonsson@
norrkoping.se

Reidar Svedahl (L) Eva-Britt Sjöberg (KD)
Kommunalråd och
Kommunalråd och
ordförande i byggnads- ordförande i vård- och
och miljöskyddsnämnden
omsorgsnämnden
072-583 69 69
076-762 03 53
reidar.svedahl@
evabritt.sjoberg@
norrkoping.se
norrkoping.se

Sophia Jarl (M)
Oppositionsråd,
kommunstyrelsens 2:e
vice ordförande
072-583 69 66
sophia.jarl@
norrkoping.se

Ingrid Cassel (M)
Oppositionsråd
011-15 11 50
ingrid.cassel@
moderat.se

Mona Olsson (V)
Oppositionsråd
072-537 90 56
mona.olsson@
norrkoping.se

Tommy Svensson (M)
Kommunrevisionens
ordförande
070-810 85 15
tommy.svensson@
maklarhuset.se

Caroline Nyman
Stadsrevisor
011-15 17 99
caroline.nyman@
norrkoping.se

Mia Sköld (MP)
Oppositionsråd
072-583 69 68
mia.skold@
norrkoping.se
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Kommunens nämnder
Det finns totalt elva nämnder i
kommunen. Nämnderna utgörs av
förtroendevalda politiker från de
partier som har plats i kommunfullmäktige.
Nämnderna ska se till att
verksamheten bedrivs i enlighet med
de mål och riktlinjer som fullmäktige
har bestämt och de regler som gäller
för nämnden.
I kommunen finns följande
nämnder:
• Kommunstyrelsen
• Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden
• Byggnads- och miljöskyddsnämnden
• Kultur- och fritidsnämnden
• Socialnämnden
• Stadsplaneringsnämnden
• Tekniska nämnden
• Utbildningsnämnden
• Valnämnden
• Vård- och omsorgsnämnden
• Överförmyndarnämnden
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Nämnderna ger uppdrag

Nämnderna har det politiska ansvaret
för verksamheten inom olika
områden. Nämnderna ger uppdrag
och ekonomiska resurser till
kommunala enheter eller köper
tjänster av privata entreprenörer.
Nämnderna har också ansvar för
uppföljning av verksamheten och det
ekonomiska resultatet.
Nämnderna har stöd och hjälp av
förvaltningskontoren, exempelvis
utbildningskontoret och vård- och
omsorgskontoret.
Politisk samordning

Den politiska nämndorganisationen är
uppdelad i olika verksamhetsområden.
För att närliggande verksamheter
lättare ska kunna samverka har
nämnderna indelats i fyra samverkans
områden: finans, utbildning, social
omsorg och samhällsbyggnad.
Inom respektive samverkansområde
ska nämnderna samarbeta i frågor av
gemensamt intresse.

Förtroendevalda
Anställda

Kommunfullmäktige

85

Kommunrevisionen

7

Revisionskontoret

Finans
Kommunstyrelsen

13

Personalutskottet

3

Krisledningsutskottet

3

Områdesdelegationen

5

Utskottet för infrastruktur och
stadsutveckling

5

Kommunstyrelsens kontor
Ekonomi- och styrningsavdelningen
Kommunikationsavdelningen
Kommunservice
Kommunstyrelsens kansli
Näringslivsavdelningen

Valnämnden

7

Överförmyndarnämnden

3

Utbildning

Personalavdelningen

Kommunstyrelsens kontor
Kommunstyrelsens kontor

Utbildningsnämnden

13

Arbetsmarknads- och
vuxenutbildningsnämnden

9

Utbildningskontoret
Arbetsmarknads- och
vuxenutbildningskontoret

Social omsorg
Vård- och omsorgsnämnden

13

Vård- och omsorgskontoret

Socialnämnden

11

Socialkontoret

Stadsplaneringsnämnden

11

Stadsbyggnadskontoret

Tekniska nämnden

11

Tekniska kontoret

Byggnads- och
miljöskyddsnämnden

9

Bygg- och miljökontoret

Kultur- och fritidsnämnden

9

Kultur- och fritidskontoret

Samhällsbyggnad

(Siffrorna anger antalet ledamöter)
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KOMMUNSTYRELSENS KONTOR

Martin Andreae
Kommundirektör
0730-20 28 58
martin.andreae@
norrkoping.se

Louise Flygt
Kommunikationsdirektör
011-15 11 94
louise.flygt@
norrkoping.se

Göran Lindgren
Finansdirektör
011-15 78 17
goran.lindgren@
norrkoping.se

Petter Skill
Ekonomidirektör
011-15 10 16
petter.skill@
norrkoping.se

Per-Olov Strandberg
Personaldirektör
011-15 16 59
per-olov.strandberg@
norrkoping.se

Pontus Lindblom
Näringslivsdirektör
011-15 12 74
pontus.lindblom@
norrkoping.se

Kommunstyrelsen och kommunstyrelsens kontor

EKONOMI- OCH STYRNINGSAVDELNINGEN

Under kommunstyrelsen finns sex avdelningar som har till uppgift
att arbeta med de frågor kommunstyrelsen ansvarar för och att ta
fram underlag inför styrelsens beslut. Kommunstyrelsens kontor
leds övergripande av kommundirektören.

Ekonomi- och styrningsavdelningen arbetar med
kommunövergripande ekonomi- och styrningsfrågor,
strategiska upphandlingsfrågor och lokalstrategiska frågor.
Här finns också internbanksfunktionen som är bank för
hela kommunkoncernen. Internbanken placerar kommunens
tillgångar och tar upp lån om det behövs.

KOMMUNSTYRELSENS KANSLI

Kommunstyrelsens kansli ansvarar för kommunfullmäktiges och
kommunstyrelsens ärendehantering. Det innebär ärendeberedning,
protokoll, diarieföring, representation, sekreterarstöd, med mera.
Inom kansliet finns även kompetens inom juridik, säkerhet och
försäkring. I kommunstyrelsens kansli ingår även valnämndens
kansli, stadsarkivet och överförmyndarenheten.

Stadsarkivet
Stadsarkivet är Norrköpings kommuns arkivinstitution och den
kommunala arkivmyndighetens förvaltning. Stadsarkivet förvarar
arkiven från cirka 1500 olika arkivbildare. Arkiven kommer från
Norrköpings kommun med föregångare, företag, föreningar och
privatpersoner. Du kan själv söka i arkivförteckningarna och
beställa fram arkivmaterial från arkivet.

PERSONALAVDELNINGEN

Personalavdelningen arbetar med personalfrågor inom
hela den kommunala organisationen. Avdelningen hjälper
kommunens förvaltningskontor och enheter i frågor som
handlar om lönesättning, förhandlingar, arbetsrätt, jämställdhet,
arbetsmiljö, kompetensutveckling och chefsstöd.
NÄRINGSLIVSAVDELNINGEN

Näringslivsavdelningen ansvarar för kommunens näringslivs
frågor. Avdelningens uppgift är att se till att underlätta för
befintliga företag samt stimulera till nyföretagande och arbeta
för att fler företag ska etablera sig här.
KOMMUNSERVICE

Överförmyndarenheten
Per Bäckström
Administrativ chef
011-15 60 97
per.backstrom@
norrkoping.se

Pär Höglund
Kanslichef
011-15 11 14
par.hoglund@
norrkoping.se

Richard Tjernström
Säkerhetschef
011-15 10 72
richard.tjernstrom@
norrkoping.se

Överförmyndarenheten arbetar med tillsyn över gode män,
förvaltare och förmyndare och har även i uppgift att hitta lämpliga
gode män och förvaltare. Överförmyndarenheten tillsätter också gode
män för ensamkommande barn. För att få hjälp av en god man eller
förvaltare kan man själv om man är över 18 år, eller en anhörig till
den som är i behov, ansöka till tingsrätten.

Säkerhetsfunktionen inom kommunstyrelsens kansli

Johan Högne
Digitaliseringsdirektör
011-15 2151
johan.hogne@
norrkoping.se
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Säkerhetsfunktionen inom kommunstyrelsens kansli arbetar med
de säkerhets- och trygghetsfrågor som berör kommunen. Verksam
heten spänner över områden som krishantering, fastighetsskydd,
personskydd och försäkringsskydd. Arbetet berör alla slags aktiviteter
och åtgärder som kan bidra till minskade skador och förluster.
Säkerhetsarbetet sker på alla nivåer, för enskilda anställda och för
brukare av kommunala tjänster och i samverkan med de kommunala
förvaltningarna och externa organisationer.

Inom kommunservice ingår flera interna serviceenheter:
Utrednings- och utvecklingsenheten, IT-enheten, administrativ
service med konsument- och skuldsaneringsfrågor samt
inkasso, Rådhusservice, kostenheten och familjerådgivningen.
I kommunservice ingår också kommunövergripande
projekt, olika EU-projekt, utveckling för välfärd och hållbar
utveckling inklusive miljöfrågor samt samverkan med Linkö
pings universitet.
KOMMUNIKATIONSAVDELNINGEN

Kommunikationsavdelningen ansvarar för att utveckla
kommunens interna och externa kommunikation.
Kontoret arbetar med presstjänst, marknadskommunikation,
annonsering, webb och sociala medier, personaltidning,
grafisk formgivning och kontaktcenter.

Utbildningsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden

Utbildningsnämnden ansvarar för förskola, grundskola,
fritidshem och gymnasieskola. Nämnden ansvarar också
för studerandebostäder för gymnasieelever och antagning
för gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. Dessutom
svarar nämnden för delar av elevhälsan, godkännande
och tillsyn av enskilda förskolor och fritidshem.
Kommunalrådet Olle Johansson (S) är utbildnings
nämndens ordförande.
Utbildningskontoret är utbildningsnämndens förvalt
ning och bedriver den verksamhet nämnden ansvarar för.
Kontoret arbetar också med att planera, följa upp och
utvärdera verksamheten. Dessutom har kontoret hand
om central administration för kommunal skolverksam
het, fritidshem, fritidsgårdar och särskola.

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för all verksamhet
inom kultur- och fritidsområdet, utom fritidsgårdar och
skötsel av lekplatser. Nämnden ansvarar för bibliotek
och museer, fritids- idrotts- och friluftsanläggningar,
bidrag till föreningsverksamhet, utdelning av kultur- och
idrottsstipendier med mera.
Ordförande i kultur- och fritidsnämnden är Olle
Vikmång (S).
Kultur- och fritidskontoret är nämndens förvaltning.
Kontoret förbereder beslutsärenden till nämnden,
genomför nämndens beslut och följer upp och utvärderar
verksamheten. Kontorets chef är chef för de olika kulturoch fritidsenheternas chefer.

UTBILDNINGSNÄMNDEN OCH UTBILDNINGSKONTORET

Olle Johansson
Ordförande i
utbildningsnämnden
073-020 17 20
olle.johansson@
norrkoping.se

Sofie Lindén
Utbildningsdirektör
011- 15 33 02
sofie.linden@
norrkoping.se

ARBETSMARKNADS- OCH VUXENUTBILDNINGSNÄMNDEN
SAMT ARBETSMARKNADSKONTORET

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden ansvarar
för kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för
vuxna och utbildning i svenska för invandrare. Nämnden
är arbetslöshetsnämnd vilket innebär att nämnden leder
och samordnar de kommunala arbetsmarknads- och
sysselsättningsåtgärderna.
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden
ansvarar också för försörjningsstöd till familjer och
enskilda.
Nämnden har sitt tjänstemannastöd inom arbets
marknads- och vuxenutbildningskontoret.
Ordförande i arbetsmarknads- och vuxenutbildnings
nämnden är Matilda Johansson (S).

Claes Särevall (S)
Ordförande i arbets
marknads- och vuxen
utbildningsnämnden
070-687 01 54
claes.sarevall@
norrkoping.se

Pernilla Thott Ljung
chef för arbetsmarknadskontoret
011-15 34 02
pernilla.ljung@
norrkoping.se

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN
SAMT KULTUR- OCH FRITIDSKONTORET

Olle Vikmång (S)
Ordförande i kulturoch fritidsnämnden
070-687 15 38
olle.vikmang@
socialdemokraterna.se

Maria Modig
Kultur- och fritidsdirektör
011-15 29 26
maria.modig@
norrkoping.se
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VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN
SAMT VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Eva-Britt Sjöberg (KD)
Ordförande i vård- och
omsorgsnämnden
076-762 03 53
evabritt.sjoberg@
norrkoping.se

Magnus Johansson
Vård- och omsorgsdirektör
011-15 22 16
magnus.johansson@
norrkoping.se

SOCIALNÄMNDEN OCH SOCIALKONTORET

Roger Källs (S)
Ordförande i
socialnämnden
070-313 31 68
roger.kalls@
norrkoping.se

Yvonne Thilander
Socialdirektör
011-15 23 03
yvonne.thilander@
norrkoping.se

STADSPLANERINGSNÄMNDEN
OCH STADSBYGGNADSKONTORET

Kikki Liljeblad (S)
Ordförande i stads
planeringsnämnden
070-628 59 28
kikki.liljeblad@
norrkoping.se
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Hans Revenhorn
Stadsbyggnadsdirektör
011-15 12 36
hans.revenhorn@
norrkoping.se
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Vård- och omsorgsnämnden

Stadsplaneringsnämnden

Vård- och omsorgsnämnden ansvarar för äldre- och
funktionshindersomsorg enligt socialtjänstlagen, särskilda
boendeformer för service och omvårdnad för äldre, stöd i
ordinärt boende, daglig verksamhet till äldre och personer
med funktionsnedsättningar. Nämnden ansvarar också
för hemsjukvård samt stöd och insatser till personer med
funktionshinder enligt lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade (LSS).
Nämnden arbetar med administrationen av
kommunens pensionärsråd (KPR) och kommunala
rådet för funktionshinderfrågor (KRF).
Ordförande i vård- och omsorgsnämnden är Eva-Britt
Sjöberg (KD).
Vård- och omsorgskontoret är nämndens förvaltning.
Kontoret bedriver verksamheten, förbereder besluts
ärenden till nämnden, genomför besluten och följer upp
och utvärderar verksamheten. Kontoret leds av en vårdoch omsorgschef som till sin hjälp har funktionsansvariga
för äldreomsorg och funktionshindersomsorg.
De olika enheterna inom äldreomsorgs- och
funktionshindersverksamheten är indelade i områden
med områdeschefer.

Stadsplaneringsnämnden har ansvar för stadsbyggnads
frågor, exempelvis detaljplaner, exploateringsfrågor,
bostadsförsörjning, geografiska informationssystem och
övergripande trafikplanering. Stadsplaneringsnämnden är
även förvaltare av markreserv och övriga fastigheter där
ingen annan ansvarig förvaltare har utsetts.
Ordförande i stadsplaneringsnämnden är Kikki
Liljeblad (S).
Stadsbyggnadskontoret verkställer nämndens beslut,
arbetar med planer, mark- och exploateringsfrågor,
kommunens egna behov och geografiska informationssystem
som stöd för samhällsplaneringen.

Socialnämnden

Socialnämnden ansvarar för individ- och familjeomsorg
i kommunen. Det innebär att nämnden svarar för,
barn- och ungdomsvård, vuxenvård och missbruksvård.
Nämnden ansvarar även för mottagande av ensam
kommande flyktingbarn.
Ordförande i socialnämnden är Roger Källs (S).
Socialkontoret är nämndens förvaltning. Kontoret
handlägger arbetet med utredningar, bedömningar och
underlag för nämndens beslut samt verkställer beslut och
gör uppföljningar.

Tekniska nämnden

Valnämnden

Tekniska nämnden har ansvar för kommunens gator,
vägar och parker, naturvårdsverksamhet, drift och under
håll av spårvagnsspår, hamn- och industrispår. Nämnden
är också trafiknämnd och ansvarig för parkeringsöver
vakning på allmän mark och utfärdar parkeringstillstånd
för funktionshindrade. Nämnden ansvarar dessutom för
färdtjänst och skolskjutsar.
Ordförande i tekniska nämnden är Karin Jonsson (C).
Tekniska kontoret är nämndens förvaltning. Kontoret
förbereder beslutsärenden till nämnden, genomför
nämndens beslut och följer upp och utvärderar verksam
heten. Till kontoret hör enheterna park och natur, gata
och trafik, spår, skolskjuts och färdtjänst.

Valnämnden ansvarar för kommunens uppgifter vid val
till kommun, riksdag, landsting, folkomröstning samt val
till Europaparlamentet. Valnämndens tjänstemannastöd
finns inom kommunstyrelsens kansli.

TEKNISKA NÄMNDEN OCH TEKNISKA KONTORET

Överförmyndarnämnden

Överförmyndarnämnden beslutar i ärenden och granskar
förmyndares och gode mäns förvaltning av deras huvud
mäns tillgångar. Nämnden fattar även beslut i frågor som
rör huvudmännen.
Överförmyndarnämndens tjänstemannastöd finns
inom kommunstyrelsens kansli.

Karin Jonsson (C)
Ordförande i tekniska
nämnden
073-205 42 60
karin.jonsson@
norrkoping.se

Leif Lindberg
Teknisk direktör
011-15 15 63
leif.lindberg@
norrkoping.se

BYGGNADS- OCH MILJÖSKYDDSNÄMNDEN
SAMT BYGG- OCH MILJÖKONTORET

Byggnads- och miljöskyddsnämnden

Byggnads- och miljöskyddsnämnden ansvarar för byggnads
frågor, bygglov och annat inom plan- och bygglagen.
Nämnden svarar också för myndighetsutövning inom
miljö- och hälsoskyddsområdet och har ansvaret för den
kommunala lantmäteriverksamheten.
Byggnads- och miljöskyddsnämnden ansvarar också för att
handlägga kommunens uppgifter enligt alkohollagen.
Dessutom ansvarar nämnden fär lokal tillsyn för att se
till att åldersgränserna efterlevs vid inköp av tobak enligt
tobakslagen.
Ordförande i byggnads- och miljöskyddsnämnden är
Reidar Svedahl (L).
Bygg- och miljökontoret är nämndens förvaltning.
Kontoret genomför nämndens beslut, genomför kontroller
och bereder ärenden inför beslut om bygglov, med mera.
Kontoret är indelat i fem verksamheter med gemensam
administration: Bostadsanpassning, bygglov, miljö- och
hälsoskydd, livsmedel och lantmäteriet.

Reidar Svedahl (L)
Ordförande i byggnads- och miljöskydds
nämnden
072-583 69 69
reidar.svedahl@
norrkoping.se

Anna Amrén
Chef för bygg- och
miljökontoret
011-15 13 01
anna.amren@
norrkoping.se

VALNÄMNDEN

ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN

Inger Petersson (S)
Ordförande i
valnämnden
073-906 69 29
inger.petersson@
edu.norrkoping.se

Lena Wass (S),
Ordförande i överförmyndarnämnden
070-667 53 36
lena@lenawass.se

Norrköpings kommuns organisation
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Gemensam verksamhet
med andra kommuner
Norrköping har tillsammans med andra kommuner bildat kommu
nalförbund som på uppdrag av k ommunerna ansvarar för särskild
verksamhet, så som räddningstjänst. Förbunden har bildats för att
effektiviseraverksamheterna, öka kvaliteten på kommunala tjänster
och öka graden av integrationen städerna och regionen emellan.

Norrköpings
bolagskoncern 2017
Helägda dotterbolag med underkoncerner

Norrköpings kommun
Norrköping Rådhus AB
Hyresbostäder i Norrköping AB

Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Götaland

Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Götaland ansvarar
för räddningstjänst, olycksförebyggande åtgärder, risk- och sårbar
hetsanalyser i medlemskommunerna. Sedan starten av förbundet
2011 har ytterligare medlemskommuner tillkommit.
Medlemskommuner: Norrköping, Linköping, Söderköping,
Valdemarsvik och Åtvidaberg.
Förbundet har sitt säte i Norrköping.
Kommunalförbundet Fjärde Storstadsregionen

Kommunalförbundet Fjärde Storstadsregionen ansvarar för medlem
skommunernas löneadministration och upphandlingsverksamhet.
Lönecenter arbetar med löneadministrationen och Upphandlings
center arbetar med offentliga upphandlingar.
Förbundet har sitt säte i Linköping.
Scenkonstbolaget i Östergötland AB

Norrköpings kommun, Linköpings kommun och Region Östergötland
har gemensamt bildat Scenkonstbolaget i Östergötland AB, av de
två tidigare verksamheterna Norrköping Symfoniorkester AB och
Stiftelsen Östergötlands Länsteater. Bolaget har Östergötland som
bas, och syftet med bolaget är att det ska bidra till utveckling av
kulturlivet och kulturarvet samt stärka länets attraktivitet.

Studentbo i Norrköping AB
Hyresbostädershus 1 i Norrköping AB
Boteknik i Norrköping AB
Strömvillan AB
Enspännaren i Norrköping AB
Gamlebro AB (50%)
Norra Lyckorna 2015 AB
Norra Staden Fastighetsutveckling i Norrköping AB
Norrköping Vulkangatan Fastigheter AB
Näringslivsfastigheter i Norrköping AB
Fastighets AB Händelö
Fastighets AB Herstadberg
Blåmart Fastighetsutveckling AB (50%)
Norrköping Norrevo Fastigheter AB (92%)
Norrköping Vatten och Avfall AB
Norrköpings Hamn AB
Norrköping Container Freight Station AB
Norrköping Airport AB
Norrköping Spårvägar AB
Norrköping Parkering AB
Upplev Norrköping AB

Scenkonstbolaget ska ha en fast symfoniorkester som ska spela
symfonisk musik och bedriva konsertverksamhet samt en fast
teaterensemble som ska producera och spela teater och utföra andra
kulturprogram.

Louis De Geer Konsert & Kongress i Norrköping AB

Fastigheter

Norrköping Visualisering AB

Infrastruktur

Norrköping Science Park AB

Upplevelser/event

AB Norrköpings Idrottspark (1 aktie)
Parken Event och Arena AB (1 aktie)
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POLITIKER I KONCERNEN NORRKÖPINGS KOMMUN

TJÄNSTEMÄN I KONCERNEN NORRKÖPINGS KOMMUN

Lars Stjernkvist (S)
Ordf i Norrköping
Rådhus AB
070-527 26 27
lars.stjernkvist@
norrkoping.se

Thomas Idenås (S)
Ordf i Hyresbostäder i
Norrköping AB
073-904 45 83
thomas_idenas@
hotmail.com

Mårten Arnberg (S)
Ordf i Norrköping
Norrevo Fastigheter AB
073-825 41 86
marten.arnberg
@telia.com

Martin Andreae
VD i Norrköping
Rådhus AB
0730-20 28 58
martin.andreae@
norrkoping.se

Göran Lindgren
Vice VD i Norrköping
Rådhus AB, ordf i Norrköping Spårvägar AB,
ordf i Norrköping
Parkering AB
011-15 78 17
goran.lindgren@
norrkoping.se

Gunnar Boquist
VD i Hyresbostäder i
Norrköping AB
073-020 26 14
gunnar.boquist@
hyresbostader.se

Micael Antamo
VD i Norrköping
Norrevo Fastigheter AB
011-15 51 30
micael.antamo@
norrkoping.se

Jan-Olov Johnson (S)
Ordf i Norrköping
Vatten och Avfall AB
070-531 23 26
jan-olov.johnson@
norrkoping.se

Hans Lundin (S)
Ordf i Norrköpings
Hamn och Stuveri AB
070-521 95 22
128011@telia.com

Håkan Liljeblad (S)
Ordf i Norrköping
Airport AB
0703-439509
hakan.liljeblad@
riksbyggen.se

Henrik Peterson
VD i Norrköping
Vatten och Avfall AB
011-15 36 01
henrik.peterson@
norrkopingvattenavfall

Henrik Åkerström
VD i Norrköpings
Hamn AB
011-25 06 50
henrik.akerstrom@
nhs.se

Sten Norinder
Tf VD i Norrköping
Airport AB
011-15 37 11
sten.norinder@
nrkairport.se

Magnus Nilsson
VD i Louis De Geer
Konsert & Kongress i
Norrköping AB
VD i Upplev Norrköping AB
011-15 50 58
magnus1.nilsson@
norrkoping.se

Reidar Svedahl (L)
Ordf i Upplev
Norrköping AB
072-583 69 69
reidar.svedahl@
norrkoping.se

Lena Häll Eriksson (S)
Ordf i Norrköping
Visualisering AB,
ordf i Norra staden
Fastighetsutveckling AB
hall@sandmon.com

Eric Stuart (S)
Ordf i Louis De Geer
Konsert & Kongress i
Norrköping AB
eric.stuart@
riksbyggen.se

Sofia Seifarth
VD i Norrköping
Visualisering AB
011-15 63 10
sofia.seifarth@
visualiseringscenter.se

Kenneth Hagström
VD i Norra staden
Fastighetsutveckling AB
011-15 64 10
kenneth.hagstrom@
norrkoping.se
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Kommunens bolag forts.
Norra Staden Fastighetsutveckling
i Norrköping AB
Norra Staden Fastighetsutveckling i Norr
köping AB:s syfte är att utveckla stads
delen Södra Butängen i Norrköping till en
attraktiv och levande stadsdel för boende
samt kommersiella och samhällsnyttiga
verksamheter. Syftet är vidare att främja
företagsetableringar huvudsakligen i
stadsdelen Södra Butängen samt bidra till
utvecklingen av näringslivet i kommunen.
Norrköpings Hamn och AB
Norrköpings Hamn AB bedriver och utvecklar
hamn-, stuveri-, godshanterings-, transportoch terminalverksamhet i Norrköping. Bolaget
verkar för en utveckling av Norrköping som ett
gods-, transport- och logistikcentrum.
Hyresbostäder i Norrköping AB
Hyresbostäder i Norrköping AB är Norrköpings
största bostadsföretag, med cirka 9 500
lägenheter och drygt 600 lokaler. Bolagets
uppgift är att verkställa bostadspolitiska beslut,
till exempel vad gäller att trygga den framtida
bostadsförsörjningen, verka för integration
samt ökad valfrihet.
Norrköping Parkering AB
Norrköping Parkering AB äger och förvaltar parkeringshus i Norrköping. Bolaget ska
tillhandahålla attraktiva och ändamålsenliga parkeringsanläggningar och däri
genom skapa tillgänglighet och trafiksäkerhet
i Norrköpings innerstad samt främja
bostadsbyggandet i kommunen.
Samhälls- och Eventfastigheter
i Norrköping AB
Samhälls- och Eventfastigheter i Norrköping
AB äger, utvecklar och tillhandahåller
fastigheter för evenemang, idrott och vissa
former av samhällsservice.
Norrköping Vatten och Avfall AB
Norrköping Vatten och Avfall AB ansvarar
för att hushåll och företag i Norrköpings
kommun har rent dricksvatten och att
avloppsvattnet renas innan det släpps ut i
naturen igen. Bolaget ansvarar även för, att på
ett för människors hälsa och miljön lämpligt
sätt, samla in, transportera och återvinna
hushållsavfall och jämförligt avfall från annan
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verksamhet. Bolaget har också i uppdrag att
bedriva bredbandsverksamhet.
Norrköping Airport AB
Norrköping Airport AB driver och utvecklar
Norrköpings flygplats. I samarbete med
flygbolag och researrangörer öppnar flyg
platsen dörren till destinationer i Europa och
hela världen.
Norrköping Spårvägar AB
Norrköping Spårvägar AB ska bidra till
ändamålsenlig, smidig och miljövänlig
kollektivtrafik genom uppdraget att äga,
förvalta och hyra ut de spårvagnar och
anläggningar som behövs för att driva
spårvägar i Norrköping.
Upplev Norrköping AB
Upplev Norrköping AB arbetar med att
stimulera besöksnäringen, genomföra
evenemang och marknadsföra Norrköping
som en attraktiv kommun att besöka
och uppleva.
Louis De Geer konsert & kongress AB
Louis De Geer konsert & kongress AB arbetar
med att stärka Norrköping som en attraktiv
ort för arrangemang. Bolaget hyr ut lokaler
i byggnaderna Louis De Geer konsert &
kongress, Flygeln, Värmekyrkan samt scenen
och byggnaden på Kråkholmen.
Norrköping Visualisering AB
Norrköping Visualisering AB bedriver nationell
Science Center verksamhet, primärt i syfte
att förmedla kunskap om visualisering,
naturvetenskap och teknik. Bolaget ansvarar
för driften av den publika delen av Norrköpings
Visualiseringscenter C samt koordinerar
aktiviteter för centrets räkning.
Norrköping Norrevo Fastigheter AB
Vår vision och drivkraft är att skapa
förutsättningar för hållbara, trygga och
pedagogiska miljöer som ger plats för
upplevelser, kreativitet, trivsel och liv.
Med ett helhetstänkande utvecklar och
förvaltar vi lokaler som nyttjas av vår kommun.
Och tillsammans med våra kunder skapar vi en
attraktiv och färgstark stad som ger rum – för
livet i Norrköping.

Norrköping Science Park AB
Norrköping Science Park AB (NOSP) bedriver
verksamhet inom områden kopplat till forskning,
nyföretagande och företagsutveckling.
Visuella och interaktiva medier är ett särskilt
fokusområde för verksamheten där vi är en del
av Visual Sweden programmet. Verksamheten
erbjuder en kreativ och innovativ miljö för
utveckling av människor och företag inom
kunskapsintensiv och forskningsbaserad
verksamhet.

Kontaktuppgifter
och adresser

Norrköpings kommun
601 81 Norrköping
011-15 00 00 fax 011-15 34 80
norrkoping.kommun@norrkoping.se

Kommunalrådsenheten
Rådhuset
601 81 Norrköping
011-15 11 44 fax 011-18 99 07
norrkoping.kommun@norrkoping.se

Ekonomi- och styrningsavdelningen
Rådhuset
601 81 Norrköping
011-15 22 24 fax 011- 12 51 78
ekonomistyrning@norrkoping.se

Näringslivsavdelningen
Laxholmstorget 3
601 81 Norrköping
011-15 15 01 fax 011-10 20 33
naringsliv@norrkoping.se

Hyresbostäder i Norrköping AB
Dalsgatan 14
Box 23 30
600 02 Norrköping
011-21 16 00 fax 011-21 15 40
info@hyresbostader.se

Kommunservice
Rådhuset
601 81 Norrköping
011-15 53 10 fax 011- 13 76 80
kommunservice@norrkoping.se

Personalavdelningen
Rådhuset
601 81 Norrköping
011-15 18 11 fax 011-15 18 04
personalkontoret@norrkoping.se

Kommunstyrelsens kansli
Rådhuset
601 81 Norrköping
011-15 11 01 fax 011- 15 34 80
kommunstyrelsens.kansli@norrkoping.se

Överförmyndarenheten
Generalsgatan 14, plan 3
601 81 Norrköping
011-15 11 69 fax 011-10 37 22

KOMMUNSTYRELSENS KONTOR

Revisionskontoret
Dalsgatan 14
602 32 Norrköping
011-15 17 96 fax 011-15 17 90
revisionskontoret@norrkoping.se

KOMMUNALA BOLAG OCH KOMMUNALFÖRBUND

ÖVRIGA NÄMNDERS KONTOR
Arbetsmarknads- och
vuxenutbildningskontoret
Tegelängsgatan 19 A
601 81 Norrköping
011-15 11 87 fax 011-13 61 70
arbetsmarknadskontoret@norrkoping.se

Stadsbyggnadskontoret
Förvaltningshuset Rosen
601 81 Norrköping
011-15 11 27 fax 011-15 16 25
stadsbyggnadskontoret@norrkoping.se

Bygg- och miljökontoret
Förvaltningshuset Rosen
601 81 Norrköping
011-15 00 00 fax 011-15 16 66
byggomiljokontoret@norrkoping.se

Tekniska kontoret
Förvaltningshuset Rosen
601 81 Norrköping
011-15 16 82 fax 011-16 21 19
tekniska.kontoret@norrkoping.se

Kultur- och fritidskontoret
Trädgårdsgatan 8
601 81 Norrköping
011-15 21 30 fax 011-16 01 71
kultur.fritid@norrkoping.se

Utbildningskontoret
S:t Persgatan 95
601 81 Norrköping
011-15 17 77, fax 011-13 77 56
utbildningskontoret@norrkoping.se

Socialkontoret
Lindövägen 5A
601 81 Norrköping
011-15 22 26 fax 011-15 53 00
socialkontoret@norrkoping.se

Vård- och omsorgskontoret
Lindövägen 5A
601 81 Norrköping
011-15 20 88 fax 011-12 38 33
vardochomsorgskontoret@norrkoping.se

Kommunalförbundet Fjärde Storstadsregionen
Upphandlingscenter
Bråddgatan 11, 2 tr
601 81 Norrköping
013-20 54 84 fax 013-20 54 99
info@upphandlingscenter.se
Lönecenter
Slottsgatan 118
602 22 Norrköping
013-20 67 00 fax 013-20 55 51
lonecenter.support@linkoping.se
Louis De Geer konsert & kongress
601 81 Norrköping
011-15 50 30 fax 011-15 50 75
ldg@norrkoping.se
Norra Staden Fastighetsutveckling
i Norrköping AB
Trädgårdsgatan 21
602 24 Norrköping
011-15 12 91
etablering@norrkoping.se
Norrköping Airport AB
Norrköping flygplats
603 61 Norrköping
011-15 37 10 fax 011-16 87 50
info@norrkopingflygplats.se
Norrköping Parkering AB
Rådhuset
601 81 Norrköping
011-15 00 00

Norrköping Spårvägar AB
Internbanken
601 81 Norrköping
011-15 78 17
internbanken@norrkoping.se
Norrköping Vatten och Avfall AB
Box 85, 601 02 Norrköping
011-15 36 00 fax 011-15 36 98
kundservice@norrkopingvattenavfall.se
Norrköping Visualisering AB
Kungsgatan 54
602 33 Norrköping
011-15 63 00
info@visualiseringscenter.se
Norrköpings Hamn AB
Oceangatan 21 - Box 6075
600 06 Norrköping
011-25 06 00
info@nhs.se
Norrköping Norrevo Fastigheter AB
S:t Persgatan 95
601 81 Norrköping
011-21 89 90
lfe@norrkoping.se
Räddningstjänsten Östra Götaland
Albrektsvägen 150
602 39 Norrköping
010-480 40 00 fax 010-480 41 79
info@rtog.se
Samhälls- och Eventfastigheter
i Norrköping AB
601 81 Norrköping
Besökadress: S:t Persgatan 95
011- 21 09 90
eventfastigheter@norrkoping.se
Upplev Norrköping AB
Källvindsgatan 1, Värmekyrkan
601 81 Norrköping
011-15 50 50 fax 011-15 50 76
upplev@norrkoping.se
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Vision 2035

FRAMTIDSTRO I ETT FÄRGSTARKT NORRKÖPING
År 2035 är Norrköping en av landets främsta miljökommuner med 175 000
invånare. Här har alla barn och ungdomar framtidstro. I en innovativ miljö
stimuleras entreprenörskap och näringsliv som med bredd och spets attraherar
talanger och studenter. Helt enkelt ett näringsliv och universitet i toppklass.
Här skapar vi livskvalitet genom upplevelser och stolta miljöer. Vi är en ledande
kulturstad och Sveriges musikhuvudstad.
Med respekt för stadens själ och med mod och kreativitet skapar vi vårt
färgstarka Norrköping tillsammans.

NORRKÖPINGS KOMMUN
Adress: Rådhuset, 601 81 Norrköping
Tel: 011-15 00 00
E-post: norrkoping.kommun@norrkoping.se
www.norrkoping.se

