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Dokumentet beskriver hur stadsbyggnadskontoret ska arbeta utifrån de mål och
utvecklingsområden som beslutats i stadsplaneringsnämndens uppdragsplan.
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Stadsbyggnadskontorets verksamhetsplan 2018
Mål 1
De detaljplaner avseende bostäder som förs till antagande eller godkännande ska
sammantaget omfatta minst 1 000 lägenheter, varav minst 50 utgörs av småhus.
Måluppfyllelse/indikatorer
Kontoret har redovisat till nämnden hur många bostäder som kan byggas och i vilka sorters
miljöer, enligt antagna eller godkända detaljplaner samt vilka av dessa som har tillkommit
under året.
Aktiviteter
Stadsbyggnadskontoret arbetar utifrån en planprioritering som tas upp för godkännande av
stadsplaneringsnämnden kvartalsvis.
Mål 2
Kommunen ska ha 20 hektar detaljplanelagd mark i markreserven som vunnit laga kraft och
där nödvändig infrastruktur är utbyggd. Marken ska inte vara reserverad i optionsavtal.
Måluppfyllelse/indikatorer
Statistik har redovisats till nämnden.
Aktiviteter
Statistik presenteras för stadsplaneringsnämnden kvartalsvis i samband med att nämnden
godkänner planprioriteringen.
Mål 3
Kommunen ska ha minst 40 hektar mark i markreserven där grundläggande
planeringsförutsättningar är utredda. Kommunen ska även kunna erbjuda mark för minst två
stora etableringar.
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Måluppfyllelse/indikatorer
Statistik har redovisats till nämnden.
Aktiviteter
Statistik presenteras för stadsplaneringsnämnden kvartalsvis i samband med att nämnden
godkänner planprioriteringen.
Kontoret tar fram planeringsförutsättningar för nya Klinga verksamhetsområde. Detaljplan
ska kunna påbörjas 2019.
Mål 4
Vid tilldelning av byggrätter för lägenheter på kommunägd mark ska kommunen sträva efter
blandade upplåtelseformer och blandad bebyggelse.
Måluppfyllelse/indikatorer
I varje underlag till beslut om marktilldelning ska det beskrivas hur tilldelningen bidrar till
blandade upplåtelseformer och blandad bebyggelse.
Aktiviteter
I de områden där en marktilldelning gjorts redovisar kontoret statistik över upplåtelseformer.
Om en särskild upplåtelseform är dominerande i det aktuella området ska i möjligaste mån
andra upplåtelseformer väljas vid marktilldelning.

Mål 5
Staden och andra tätorter ska i första hand växa inifrån och ut.
Måluppfyllelse/indikatorer
En prioriteringsordning för nya områden tas fram. Prioriteringsordningen tas fram utifrån
översiktsplan för staden.
Högre byggnadshöjder har särskilt prövats i planarbetet.
Arbetet har redovisats nämnden.

4 (15)

Aktiviteter
Kontoret arbetar fram en prioriteringsordning och redovisar för nämnden senast årets sista
nämnd.
Högre byggnadshöjder prövas i detaljplanearbetet där det är lämpligt och möjligt. Resultatet
redovisas i detaljplanhandlingarna och i slutet av året redovisar kontoret en sammanställning
av hur målet har beaktats.

Mål 6
Minst 35 småhustomter ska erbjudas i staden och mindre tätorter via tomtkön.
Måluppfyllelse/indikatorer
Statistik har redovisats till nämnden.
Aktiviteter
Statistik presenteras för stadsplaneringsnämnden kvartalsvis i samband med att nämnden
godkänner planprioriteringen.
Mål 7
Det ska gå snabbt och enkelt att komma i kontakt med kontoret. Alla ska få en första
återkoppling inom 24 timmar under arbetsdagar.
Måluppfyllelse/indikatorer
En servicemätning avseende kontoret har redovisats.
Kontoret redovisar en åtgärdsplan.
Inkomna klagomål och synpunkter avseende service har redovisats.

Aktiviteter
Kontoret redovisar resultatet av servicemätningen för 2017 och tar fram ett förslag på
åtgärdsplan utifrån resultatet samt deltar i en servicemätning för 2018.
Synpunkter och klagomål redovisas i stadsbyggnadskontorets kvalitetsrapport.
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Mål 8
Jämställdhets- och barnperspektiven ska särskilt beaktas i samhällsplaneringen.
Måluppfyllelse/indikatorer
I varje underlag till beslut om antagande av detaljplan ska det beskrivas hur målet har
behandlats.
Aktiviteter
Bedömning av jämställdhets- och barnperspektiv ingår i behovsbedömningen och redovisas
särskilt i detaljplanehandlingar, till exempel i planbeskrivningen och
miljökonsekvensbeskrivningen.
Mål 9
Kommunen ska planera för bilfria livs- och lekmiljöer för barn och att alla Norrköpingsbor ska
ha ett grönområde inom gångavstånd från sin bostad.
Måluppfyllelse/indikatorer
I varje underlag till beslut om antagande av detaljplan ska det beskrivas hur målet har
behandlats.
Aktiviteter
Bedömning av tillgänglighet till livs- och lekmiljöer samt till grönområden ingår i
behovsbedömningen och redovisas särskilt i detaljplanehandlingar, till exempel i
planbeskrivningen och miljökonsekvensbeskrivningen.
Kontoret driver arbetet med att ta fram en grönstrukturplan.
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Mål 10
Invånarnas möjligheter till insyn, förståelse för och inflytande i verksamheten ska öka.
Kontoret ska vara lyhört för invånarnas engagemang och idéer. Fokus ska ligga på
kommunikation och dialog som stimulerar nya grupper att delta i stadsutvecklingen.
Måluppfyllelse/indikatorer
Minst 75 % av detaljplanerna i samrådet har redovisats med hjälp av visualiseringar och i 3D.
Gruppen 18 - 35-åringars preferenser avseende stadsutveckling har kartlagts med en metod
som är reproducerbar för jämförelser.
Gruppen 65 år och äldres preferenser avseende stadsutveckling har kartlagts med en metod
som är reproducerbar för jämförelser.
Kontoret har redovisat vilka nya former för deltagande under samrådsprocessen som använts
under året.
Aktiviteter
Redovisning med visualiseringar och i 3D kommer att ske i minst 75 % av detaljplanerna från
och med samråd.
Kontoret genomför en attitydundersökning för gruppen 65 + preferenser avseende
stadsutveckling.
Kontoret genomför analys av resultatet av undersökningen av 18 - 35-åringars preferenser
som genomfördes 2017. Resultatet presenteras för nämnden.
Kontoret redovisar vilka nya former för deltagande under samrådsprocessen som använts.

Mål 11
Arbeta för att öka möjligheterna till kollektivt resande och stödja övergång till hållbara
transporter.
Måluppfyllelse/indikatorer
Vid lokalisering av bostäder ska möjligheterna till kollektivt resande och hållbara transporter
vara vägledande. I varje underlag till beslut om antagande av detaljplan ska det beskrivas hur
målet har behandlats.
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Aktiviteter
Bedömning av möjligheterna till kollektivt resande och hållbara transporter ingår i
behovsbedömningen och redovisas särskilt i detaljplanehandlingar, till exempel i
planbeskrivningen och miljökonsekvensbeskrivningen.
Mål 12
Riktlinjerna för marktilldelning och markanvisningstävlingar ska förnyas.
Måluppfyllelse/indikatorer
Riktlinjerna har tagits fram i dialog med nämnden och har avrapporterats till nämnden i juni
samt slutrapporterats i samband med årsredovisningen.
Aktiviteter
Kontoret anordnar en workshop eller annat lämpligt forum för att i dialog med nämnden
förnya riktlinjerna för marktilldelning och markanvisningstävlingar.
Avrapportering sker till nämnden i juni samt slutrapporteras i samband med årsredovisningen.

Mål 13
Riktlinjer för samhällsservicens mark- och lokalbehov tas fram, en förstudie ska vara klar
under 2018.
Måluppfyllelse/indikatorer
Riktlinjen tas fram i dialog med nämnden och förstudien har rapporterats till nämnden innan
årets slut.
Aktiviteter
Kontoret tar fram en förstudie för riktlinjer för samhällsservicens mark- och lokalbehov i
dialog med nämnden och avrapporterar den till nämnden.
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Gemensamma mål för samhällsbyggnad
Kommunfullmäktige har betonat att Norrköpings kommun ska ha ett positivt
näringslivsklimat och att det ska finnas en kontinuerlig och nära samverkan mellan
kommunens kontor och förvaltningar. För att bidra till detta bedriver Bygg- och
miljökontoret, Stadsbyggnadskontoret och Tekniska kontoret, samt Norrköping Vatten och
Avfall AB det viktiga SESAM-projektet. Projektet syftar till att kommunen ska bli effektivare
och mer samordnad när det gäller samhällsbyggnad. För att ytterligare befästa hur viktigt
denna samverkan är har nämnderna samverkat i uppdragsplaneratbetet för år 2017 och år
2018.
I denna del redovisas kontorens och bolagets aktiviteter som svarar mot politiskt beslutade
måluppfyllelser och gemensamma mål för 2018. De gemensamma aktiviteterna är godkända
av kontorschefer och VD den 24 januari 2018.
Mål 1
Nämnderna ska arbeta gemensamt för att tillgodose behovet av bostäder, verksamhetsmark
och övriga samhällsfunktioner för en expanderande kommun i riktning mot Vision 2035
Måluppfyllelse:
a. Stadsplaneringsnämnden har antagit detaljplaner innehållande ca 1000 lägenheter.
b. Stadsplaneringsnämnden har antagit detaljplaner innehållande minst 30 ha mark för
verksamheter.
c. Tekniska nämnden och Byggnads- och miljöskyddsnämnden har bidragit med
kompetens i den omfattning som krävs för detaljplanearbetet.
d. Stadsplaneringsnämnden och Tekniska nämnden har bidragit till att fler
Norrköpingsbor har ett attraktivt grönområde inom gångavstånd från sin bostad
jämfört med 2017.
e. Ta fram plan för lokalisering av ut- och infarter (pendlarparkering för staden, övriga
tätorter och noder) samt påbörja minst en parkering med funktionsstödjande åtgärder
som till exempel: låsbara cykelgarage, kollektivtrafik för vidare resande.
f. Under 2018 arrangera workshops med berörda nämnder för att i tid fånga behov inför
planarbete.
g. Alla nämnder och Norrköping Vatten och Avfall AB har deltagit i arbetet med
genomförande analyser.
h. Alla nämnder har bidragit till en redovisning om hur ekosystemtjänster beaktas både i
projekt och i det dagliga arbetet.

Aktiviteter:
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Följande aktiviteter svarar mot måluppfyllelse 1a, b och c:


Stadsbyggnadskontoret tar fram och arbetar utifrån planprioriteringen som godkänds
av Stadsplaneringsnämnden. Stadsplaneringsnämnden får kvartalsvis underlag för
godkännande.



Tekniska kontoret deltar i prioriteringen av resurser och resursätter med rätt
kompetens.



Bygg- och miljökontoret avsätter nödvändiga resurser till detaljplanearbetet.

Följande aktiviteter svarar mot måluppfyllelse 1d:


Stadsbyggnadskontoret och Tekniska kontoret arbetar tillsammans med framtagandet
av Grönstrukturplan.



Tekniska kontoret påbörjar under 2018 ett arbete för att höja kvalitén i
Vidablicksparken.

Följande aktiviteter svarar mot måluppfyllelse 1e:


Tekniska kontoret tar under 2018 fram en parkeringsplan för pendlarparkering med
tillhörande prioriteringsordning.



Tekniska kontoret påbörjar pendlarparking Himmelstadlund.



Stadsbyggnadskontoret bidrar vid behov med kompetens, rådgivning och underlag.

Följande aktivitet svarar mot måluppfyllelse 1f:


I lämpliga planeringsobjekt bjuda in berörda nämnder till workshop efter avstämning i
politiska samverkansmötet.

Följande aktivitet svarar mot måluppfyllelse 1g:


Alla kontor och bolaget deltar i arbetsgruppen för genomförandeanalyser med
kompetens och resurser.

Följande aktivitet svarar mot måluppfyllelse 1h:


Alla kontor lämnar rapport på anfordran till Kommunstyrelsens kontor.

Mål 2
Nämnderna ska arbeta gemensamt med att utveckla Norrköping som en socialt
sammanhållen kommun.
Måluppfyllelse:
a. Alla nämnder har deltagit i och bidragit med sin kompetens till områdesdelegationsens
arbete.
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b. Stadsplaneringsnämnden har prioriterat och arbetat med detaljplaner och strategiska
markförvärv som bidrar till att stödja områdesdelegationsens arbete. Detta ska göras
genom att möjliggöra bostäder med kompletterande upplåtelseform i berörda
kommun/stadsdelar samt verksamheter som bidrar till att människor rör sig mer
mellan kommun/stadsdelar.
c. Tekniska nämnden har arbetat med att stärka den fysiska miljön där kommunen är
huvudman i de geografiska områden som ingår i områdesdelegationsens uppdrag vad
gäller gatumiljöer, parker och övriga grönområden. Tekniska nämnden bidrar med
kompetens för att utveckla övriga områden där kommunen inte är huvudman.
Aktiviteter:
Följande aktivitet svarar mot måluppfyllelse 2a:


Kontoren och bolaget deltar i områdesdelegationens arbetsgrupper i Klockaretorpet,
Hageby och Arkösund.

Följande aktiviteter svarar mot måluppfyllelse 2b:


Stadsbyggnadskontoret tar fram och arbetar utifrån planprioriteringen som godkänds
av Stadsplaneringsnämnden.



I varje underlag till beslut om marktilldelning beskrivs hur tilldelningen bidrar till
blandade upplåtelseformer och blandad bebyggelse.

Följande aktiviteter svarar mot måluppfyllelse 2c:


Tekniska kontoret medverkar i områdesdelegationens arbetsgrupper för Hageby och
Klockaretorpet för att stärka den fysiska miljön i områdena.



Tekniska kontoret bidrar med kompetens i arbetsgruppen för Arkösund.

Mål 3
Nämnderna ska arbeta gemensamt för att ta fram mindre detaljplaner för
näringslivsutveckling och bostäder.
Måluppfyllelse:
a. Stadsplaneringsnämnden har påbörjat minst 15 mindre detaljplaner.
b. Tekniska nämnden och Byggnads- och miljöskyddsnämnden har bidragit med
kompetens i den omfattning som krävs för detaljplanearbetet.
c. Byggnads- och miljöskyddsnämnden har bidragit med information till
småplanegruppen om behov av ändring av prickmark.
Aktiviteter:
Följande aktivitet svarar mot måluppfyllelse 3a:
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Stadsbyggnadskontoret använder särskilt utpekade resurser i arbetet med mindre
detaljplaner.

Följande aktiviteter svarar mot måluppfyllelse 3b:


Tekniska kontoret deltar med kompetens och resurser i arbetet.



Bygg- och miljökontoret deltar med kompetens och resurser i arbetet.

Följande aktivitet svarar mot måluppfyllelse 3c:


Bygglovsavdelningen skickar kontinuerligt uppgifter till ansvarig för
småplanegruppen.

Mål 4
Nämnderna ska gemensamt arbeta för att förbereda planläggning av större strategiska
områden med syfte att förkorta ledtider i detaljplane- och utbyggnadsskedet.
Måluppfyllelse:
a. Alla nämnder har bidragit till att utredningar har påbörjats inom minst ett nytt område.
Under 2018 ska Bråvalla påbörjas.
Aktiviteter:
Följande aktiviteter svarar mot måluppfyllelse 4a:


Kontoren startar arbetet med Bråvalla.



Kontoren fortsätter arbetet i de tre pågående områdena Södra Brånnestad, Norra och
södra Himmelstalund och Klinga.

Mål 5
Nämnderna ska arbeta gemensamt för att utveckla arbetet med att klimatanpassa kommunen
och bidra till den gröna omställningen.
Måluppfyllelse:
a. Alla nämnder har jobbat gemensamt med projektet Ljura bäck.
b. Alla nämnder har jobbat gemensamt med projektet utredning av dagvattenförande diken
och vattendrag.
c. Alla nämnder har tagit fram gemensamma och förankrade riktlinjer inom
klimatområdet.
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d. Alla nämnder har bidragit till att en gata eller del av gata har omvandlats för att utveckla
stadsmiljön.
e. Alla nämnder har tagit fram underlag till en rapport som beskriver arbetet för att hindra
negativ påverkan på grund av klimatförändringar.
Aktiviteter:
Följande aktivitet svarar mot måluppfyllelse 5a:


Kontoren och bolaget deltar i projektet Ljura bäck enligt godkänd projektplan.

Följande aktivitet svarar mot måluppfyllelse 5b:


Kontoren och bolaget fortsätter pågående inventering och startar projektet.

Följande aktivitet svarar mot måluppfyllelse 5c:


Kontoren och bolaget deltar i arbetet som leds av kommunstyrelsens kontor.

Följande aktivitet svarar mot måluppfyllelse 5d:


Kontoren och bolaget deltar i pågående planeringsarbete rörande S:t Persgatan mellan
Gamla Rådstugugatan och Dalsgatan.

Följande aktiviteter svarar mot måluppfyllelse 5e:


Kontoren och bolaget deltar i arbetet som leds av Kommunstyrelsens kontor.



Tekniska kontoret tar med hjälp av övriga kontor och bolaget fram rapport till
delårsbokslut och bokslut.

Utvecklingsområden
1. En attraktiv och användarvänlig stadskärna
Stadsbyggnadskontoret arbetar kontinuerligt för en attraktiv och användarvänlig stadskärna. I
Översiktsplanen för staden (antagen 2017) anges flera strategier för att förstärka och förbättra
Norrköpings stadskärnas attraktivitet. Översiktsplanen hjälper till att ange inriktning för
kontorets fortsatta planeringsarbete.
Under 2018 ska stadsbyggnadskontoret fortsätta analysen av attitydundersökningen som
genomfördes bland 18 - 35-åringar under 2017. Analysen av resultatet av undersökningen ska
redovisas för stadsplaneringsnämnden.
Under 2018 ska stadsbyggnadskontoret göra en ny attitydundersökning om Norrköpings
stadskärna riktad till de som är 65 år och äldre.
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Stadsbyggnadskontoret driver även arbetet med en grönstrukturplan för Norrköping. Planens
syfte är att skapa en långsiktig, hållbar grönstruktur som kan uppfylla människors, växters och
djurs behov av gröna platser.
Stadsbyggnadskontoret medverkar även i projektet Framtidens Resor i Norrköping (FRiN)
som utreder och ger förslag på en långsiktig infrastrukturutveckling. Genom att planera för en
hållbar infrastruktur kan flera hållbarhetsvinster skapas; en attraktivare stadskärna med plats
och trygghet för människor och effektivare trafiksystem.
Riktlinje för arkitektur ska verka så att Norrköpings bebyggelsestruktur kan utvecklas,
bevaras och anpassas på sådant sätt att vår byggda miljö håller en hög arkitektonisk kvalitet
och bidrar till en attraktiv och användarvänlig stadskärna.
Stadsbyggnadskontoret medverkar i framtagandet av en ny handelspolicy för Norrköping.
Handel är en viktig del av upplevelsen av Norrköpings stadskärna och bidrar till en levande
och attraktiv stadsmiljö. En handelspolicy kan hjälpa kommunen, företagare och
fastighetsägare att samverka för en attraktivare och mer användarvänlig stadskärna.
Stadsbyggnadskontoret deltar i Nordic city networks projekt kring urbana verksamheter, det
vill säga kunskapsuppbyggnad om näringslivets behov och om hur staden blir än attraktivare
för alla sorters näringsliv.
2. Utveckling av mindre tätorter och landsbygd
Stadsbyggnadskontoret stöder Områdesdelegationen i arbetet med utveckling av kommunens
stadsdelar och orter till attraktiva boendemiljöer. Under 2018 kommer Norrköping att delta i
EU-projektet Coast4Us. Projektet ska utveckla Arkösund till en livskraftig ort i Östergötlands
skärgård.
Översiktsplanerna ger kommunen möjlighet att genomföra strategiska markförvärv som
möjliggör en fortsatt önskvärd utveckling.
Stadsbyggnadskontoret ska fortsätta utveckling av Kimstad och ta tillvara
pendeltågsstationens möjligheter att nå regionens arbetsmarknad på ett effektivt och hållbart
sätt.
Under 2018 ska stadsbyggnadskontoret arbeta fram ett förslag till antagande för
översiktsplanen för Åby/Jursla. En aktuell fördjupning av översiktsplanen för Åby och Jursla
skapar förutsättningar för utveckling av bostäder, verksamheter och fritidsaktiviteter.

3. Ostlänken
Stadsbyggnadskontoret deltar i flera projekt som har anknytning till Ostlänken; Inre Hamnen,
Resecentrum, Butängen och Framtidens resor i Norrköping.
Parallellt med Trafikverkets järnvägsplaner upprättar kontoret detaljplaner för att möjliggöra
byggandet av Ostlänken.
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4. Utveckling på rätt plats och i rätt tid
Under 2018 fortsätter projektet SESAM, Samordnad Effektiv Samhällsbyggnad, arbetet med
att skapa bättre förutsättningar för samordning och effektivitet inom utvalda områden i
samhällsbyggnadsprocessen. I projektet samarbetar stadsbyggnadskontoret, tekniska kontoret,
bygg- och miljökontoret samt Norrköping Vatten och Avfall AB för att bland annat tydliggöra
och effektivisera arbetsflöden, lösa upp knutar i flödet och förbättra den interna
kommunikationen. Målet är en effektiv och samordnad samhällsbyggnadsprocess där kunder
och medarbetare upplever att Norrköpings kommun är väl rustad för att möta den ökande
expansionen.
För att öka samarbetet med de kontor inom kommunen som arbetar med
samhällsbyggnadsfrågor, men inte är en del av SESAM-projektet, ska stadsbyggnadskontoret
vid behov anordna workshops och seminarium där dessa bjuds in.
Under året ska stadsbyggnadskontoret också fortsätta arbetet med genomförandeanalys av
utvecklingsområden i översiktsplanerna.

5. En kommun för upplevelser
Trafikverket har tillsammans med Norrköpings kommun, Östgötatrafiken och Kolmårdens
djurpark påbörjat arbetet med en åtgärdsvalsstudie för trafikeringen genom Krokek. I studien
ingår det att se över alla trafikslag för att förbättra trafiksituationen i Krokek, bland annat
möjlighet till båtförbindelse mellan Norrköping och Krokek. Stadsbyggnadskontoret är med i
arbetet vilket är viktigt för att förbättra kommunikationerna till och från ett av Sveriges mest
besökta turistmål, Kolmårdens djurpark, samt att förbättra trafiksituationen i tätorten Krokek.
6. Staden kring Strömmen
Strömmens kvalitet är en viktig del av stadens karaktär. Stadsbyggnadskontoret medverkar i
att utveckla upplevelserna längs Strömmen genom att verka för nya och kompletterande
gångstråk utmed Strömmen. Himmelstalundsområdet är ett viktigt rekreations- och
fritidsområde och är utpekade i översiktsplanen som viktiga stadsutvecklingsområden med
stor hänsyn till områdets kulturhistoriska karaktär samt öppna gröna ytor.
Stadsbyggnadskontoret kommer att verka för att lyfta fram Strömmen och dess kvaliteter i
den fortsatta långsiktiga planeringen.
I det nya bostadsområdena i Inre Hamnen kommer Strömmen att vara en stor tillgång och här
skapas möjligheter för vattennära boende. Området har en hög ambition gällande de allmänna
ytorna i direkt anslutning till kajer och kanaler och kommer att bli en inbjudande plats för alla
Norrköpingsbor.
På Strömmens södra sida, mellan Hamnbron och Saltängsbron, kommer en ny park att skapas
på den plats som kallas Kalvhagen. Trafikeringen kommer att förändras så att parken får en
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säker och trygg kontakt med kajområdet för alla människor, ett nytt besöksmål för alla
Norrköpingsbor.

7. En hållbar, trygg och inkluderande kommun
All planering, på detaljnivå och översiktlig nivå, syftar till att skapa en hållbar, rättvis,
inkluderande och trygg kommun. Nedan nämns några exempel på planer och uppdrag som
stadsbyggnadskontoret kommer arbeta med under 2018.
Framtidens Resor i Norrköping syftar till att skapa en infrastruktur som bygger samman
stadens olika delar med hållbara transportslag.
Grönstrukturplanen ska identifiera och ge riktlinjer för att utveckla en grönstruktur för social,
ekologisk och ekonomisk hållbarhet.
Stadsbyggnadskontoret arbetar med en stadsguide med fokus på Norrköpings identitet inom
ramen för kommunens engagemang i Nordic City Network. Stadsguiden ska svara på frågor
såsom hur fungerar Norrköping och varför? Syftet är att hjälpa nya, gamla och potentiella
norrköpingsbor att känna sig inkluderade i staden. Stadsguiden blir Norrköpings bidrag till en
världsutställning om den nordiska staden 2020 och därmed också ett sätt att presentera
Norrköping internationellt.
Under 2018 kommer stadsbyggnadskontoret att fortsätta arbetet med att ta fram relevanta
nyckeltal för nämndens hållbarhetsarbete.
8. Omvärldsbevakning och internationell samverkan
Stadsbyggnadskontorets deltar i internationella nätverk som Baltic Urban Lab (Inre hamnen)
och Nordic City Network.
Kontoret arbetar återkommande med omvärldsbevakning. Frågor som bedöms påverka
nämndens framtida arbete redovisas årligen för nämnden i en kvalitetsrapport.

