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Beslutade av kommunfullmäktige den 23 oktober 2017,
diarienummer KS 2017/0313

Preciseringar för nämndernas arbete med
hållbar utveckling, strategiska miljöfrågor,
näringsliv och internationell samverkan
Kommunfullmäktige ska årligen ange preciseringar för nämndernas
arbete med hållbar utveckling, strategiska miljöfrågor, näringslivoch
välfärd samt internationell samverkan. Nämnderna tar hänsyn till
preciseringarna i sitt arbete med uppdragsplanerna och resultatet
ska återrapporteras i årsredovisningen.

Område Hållbar utveckling
och strategiska miljöfrågor
Norrköping ska vara en vacker och färgstark kommun
som växer på ett hållbart sätt genom att ta hänsyn till
såväl den miljömässiga, den sociala och den ekonomiska
dimensionen av hållbar utveckling. Områdesdelegationen ska fungera som pådrivare och initiativtagare i frågor
kring områdesutvecklingen i kommunen. Utmärkta
tågförbindelser gör det lätt att pendla och i staden väljer
man gärna cykeln eller de norrköpingsgula spårvagnarna.
Vårt långsiktiga arbete för att minska miljöpåverkan och
möta klimatförändringar är framgångsrikt och Norrköping är en av landets främsta miljökommuner.
Vi använder våra resurser på ett effektivt sätt och
vår ambition är att bli en helt fossilfri kommun. Detta
innebär att fossila energislag ska fasas ut och förnybara
bränslen som till exempel sol, vind, etanol och biogas ska
användas.
Kommunen är en stor inköpare av såväl varor som
tjänster. Genom att ställa höga och tydliga miljökrav i
våra upphandlingar kan vi åstadkomma stora förändringar, där även välutvecklade modeller och metoder för
uppföljningen av miljö- och hållbarhetskrav en är en
självklar del.
Kommunen skyddar naturvärden och värnar om den
biologiska mångfalden då den har många mervärden som
exempelvis förutsättningar för en bättre folkhälsa och en
ökad kapacitet för att hantera klimatförändringar.

För år 2018 ska nämnderna
ta hänsyn till dessa preciseringar
i sina uppdragsplaner:
 Alla verksamheter ska i uppdragsplanen beskriva sitt
arbete för att öka barns möjligheter till delaktighet
och inflytande.
 Förbättra förutsättningar till jämställd fritid för barn,
ungdomar och vuxna.
 Kommunen ska vara en god förebild i mångfalds
arbetet och aktivt arbeta för inkludering i samhället.
Mångfalden i kommunen ska speglas i personal
sammansättningen och särskilda insatser ska göras
av arbetsgivaren och dess representanter för att öka
mångfalden bland chefer.
 Ta fram förslag på för nämnden relevanta nyckeltal
som visar på nämndens hållbarhetsarbete. Nyckeltalen följs upp årligen och visualiseras på ett enkelt sätt
för att kommunicera både internt och externt hur
långt kommunen har kommit i hållbarhetsarbetet.
 För att öka efterlevnaden av Riktlinjer för tjänsteresor
ska nämnden öka andelen förnybart bränsle som
tankas i kommunalt leasade personfordon. Därutöver
följer nämnden upp antal körda kilometer i privat bil
samt tillgången till tjänstecyklar.
 Alla verksamheter ska bistå och delta i områdesdelegationens utvecklingsarbete när behov föreligger.
 Nämnderna ska i sina uppdragsplaner identifiera vilka
av FN:s 17 globala hållbarhetsmål som berör deras
verksamhet samt beskriva hur den bidrar till måluppfyllelsen.
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Område Näringsliv
En av de viktigaste förutsättningarna för välfärd är att alla
har ett arbete att gå till. Därför är det helt avgörande att
företag vill etablera sig och växa i Norrköping. Omvänt
är god samhällsservice och välfärd en avgörande grund
för ett gott näringslivsklimat. Därför ska näringslivs
politiken genomsyra all kommunal verksamhet. Detta
kräver en varierad och slagkraftig utbildnings- och näringslivsstruktur som kan erbjuda utbildningsvägar och
arbete åt alla.
Norrköping måste locka på många sätt. Det handlar om
spännande jobb likväl som grundläggande väl fungerande
samhällsservice men också om mer anpassade lösningar
som exempelvis möjlighet till engelskspråkig utbildning
för barn. Det handlar också om att kunna erbjuda ett
brett kultur- och fritidsutbud för barn, unga och vuxna.
Fortfarande är arbetslösheten hög. Vi vill dra nytta av
allas vilja till arbete, motsatsen innebär ett stort slöseri
med mänskliga resurser. Norrköping ska vara en kommun som anstränger sig för att underlätta etableringar av
företag och för enskilda att bosätta sig.
Det ska i alla lägen vara både snabbt och enkelt att ta
kontakt med Norrköpings kommun. Tidsfaktorn och
tillgång på mark är mycket viktigt för enskilda och företag som vill flytta till Norrköping. Den fortsatta handläggningen förutsätter att kommunen har en beredskap

med färdiga planer såväl i centrala staden som i andra
delar av kommunen.
Det är viktigt att fortsätta utveckla kommunens samarbete med de företag som redan finns i Norrköping,
underlätta för dem att växa och nyanställa i alla delar av
kommunen såväl som att hjälpa nya företag tillrätta. En
viktig del i detta är att fånga upp de behov och problem
som finns i näringslivet och hjälpa till att lösa dem.

För år 2018 ska nämnderna
ta hänsyn till dessa preciseringar
i sina uppdragsplaner:
 I alla nämnders uppdragsplaner ska framgå hur de
kan bidra till att stärka förutsättningarna för näringslivet i Norrköping.
 Servicen till nya och befintliga företag ska förbättras.
 Det finns en kontinuerlig och nära samverkan
mellan kommunens kontor i företagsärenden, både
för befintliga företag och för nya.

Område Internationell samverkan
Internationell samverkan ska bidra till att nå visionen
Det goda livet finns i Norrköping och är ett medel för att
öka måluppfyllelsen för de övergripande målen 20152018. Utgångspunkten för det internationella arbetet
är nyttan för kommunen eller prioriterade målgrupper
och att det ska bidra till en ökad välfärd och en hållbar
tillväxt för medborgare och näringsliv.
Kommunens samverkansparter kan vara sådana kontakter som kommunen redan har i form av vän- och
kontaktorter samt internationella nätverk, alternativt
tidsmässigt avgränsad samverkan med andra orter eller
parter. Externfinansiering är huvudprincip.
EU spelar en viktig roll för kommunens internationella
samverkan eftersom den påverkar vår lagstiftning och
agenda och samtidigt öppnar möjligheter i form av delfinansiering av projekt och utbyten. EU:s strategi Europa
2020 berör flera kommunala ansvarsområden, till exempel utbildning, sociala frågor, sysselsättning och näringslivsutveckling. Det går att göra tydliga kopplingar mellan
EU:s övergripande prioriteringar och de övergripande
målen för Norrköpings kommun. Under 2014 startade

den nya budget- och programperioden 2014-2020 i EU
och det är viktigt att kommunen följer utvecklingen och
aktivt tar del av de möjligheter som detta ger.

För år 2018 ska nämnderna
ta hänsyn till dessa preciseringar
i sina uppdragsplaner:
 Internationalisering används som ett medel för att
öka måluppfyllelsen inom nämndens verksamhetsområde.
 Internationell externfinansiering av prioriterade
utvecklingsprojekt ökar.
 Möjligheten till internationellt utbyte för barn och
unga ökar.
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