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Om riktlinjen 
Kommunstyrelsen har tillsatt en områdesdelegation i form av ett utskott under 
kommunstyrelsen. Delegationen ska ta fram en ny modell för kommunens arbete 
med områdesutveckling samt arbeta för att alla delar av kommunen utvecklas 
utifrån sina förutsättningar. Till stöd för arbetet har riktlinjen ”Strategi för 
områdesutveckling” tagits fram. 
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Strategi för områdesutveckling 

Inledning 
Alla bostadsområden och mindre orter i Norrköping ska vara levande. Det betyder 
att alla stads- och kommundelar ska ges förutsättningar att utvecklas och att alla 
kommuninvånare ska få del av den ekonomiska tillväxten. Insatser kan ske i olika 
former och olika intensitet i kommundelarna.    

Kommunstyrelsen har beslutat att tillsätta en områdesdelegation som ska ta fram 
en ny modell för kommunens arbete med områdesutveckling.  

Områdesdelegationen ska fokusera på fyra övergripande utvecklingsområden: 

• Utvecklingen av bostads- och närcentrummiljöer 

• Arbetstillfällen och näringslivsutveckling 

• Möjligheten till egenförsörjning 

• Service 

Områdesdelegationens roll och uppgift 
Delegationens roll blir att samordna åtgärder som omfattar flera nämnders 
ansvarsområden.  

Delegationen ska fungera som pådrivare och initiativtagare i frågor kring 
områdesutvecklingen i kommunen.  

Delegationen ska initiera ärenden i kommunstyrelsen och nämnder vid behov. 

Delegationen har möjlighet att ge stimulansbidrag till lokala initiativ som bidrar 
till utveckling inom de prioriterade områdena. 

Det är delegationens uppgift att göra prioriteringar där så behövs.  

Delegationen ska sammanställa och redovisa framgångsfaktorer för 
områdesutveckling. 

Inriktning på arbetet 
Områdesdelegationens arbete ska kunna knyta an till lokala initiativ. Det innebär 
att delegationens strategidokument ska värderas tillsammans med lokala 
dokument, där sådana finns. Så långt det är möjligt ska dokumenten utgöra ett 
gemensamt underlag för handlingsplaner. 

Förutsättningarna för kommun-, stadsdelar och bostadsområden ser olika ut. Det 
innebär att åtgärder för utveckling måste se olika ut. Det kan i sin tur betyda att 
det behövs betydligt mer resurser för att nå önskad utveckling i ett område jämfört 
med ett annat.  



  

Övergripande utvecklingsområden 

Utvecklingen av bostads- och närcentrummiljöer 
Alla Norrköpingsbor ska ges möjlighet till en bostad utifrån sina behov, i ett 
närområde som ger förutsättningar för social gemenskap, bidrar till trygghet, tillit, 
jämställdhet och hälsa.  

Ett levande närcentrum har betydelse för det sociala livet i ett område. 
Kollektivtrafik, service, idrott, kultur och handel ska tillsammans ge underlag för 
ett attraktivt närcentrum. 

Kommunen ska svara för en hållbar samhällsplanering. Det kan innebära att 
systematiskt blanda olika upplåtelseformer när det gäller bostäder. Det kan avse 
den fysiska utformningen av närcentrummiljöer. Det kan också ske genom att 
bevara och utveckla tillgängliga grönområden med goda möjligheter till lek, 
gemenskap, fysisk aktivitet och rekreation under alla årstider.  

Arbetstillfällen och näringslivsutveckling 
Tillgång till arbetsplatser, privata och offentliga, skapar rörelse i ett område vilket 
ofta bidrar till ökad trivsel och trygghet.  

Ett väl fungerande samhälle med livskvalitet och mångfald, bygger också på ett 
välmående och fungerande näringsliv. Kommunen ska ta tillvara och bygga vidare 
på de förutsättningar som finns för näringslivet att kunna verka och utvecklas 
vidare samt underlätta för etableringar och expansion.  

Kommunen ska säkerställa en bra infrastruktur som skapar goda förutsättningar 
för kommunens invånare att bo, leva och arbeta. 

Möjligheten till egenförsörjning 
Människor ska ges möjlighet till arbete eller studier oavsett var i kommunen de 
bor.  

Alla människor bör ges förutsättningar att efter egen förmåga delta i arbetslivet. 
Fler människor kan inkluderas i arbetslivet genom att stimulera sociala 
innovationer. Kommunen kan stimulera utvecklingen av sociala företag och göra 
upphandlingar med sociala hänsyn för att skapa fler arbetstillfällen.  

Arbetslivet ställer kvar på människors kompetens och kunskap. Att erbjuda 
utbildning hör till kommunens kärnverksamhet. Utbildningsutbud och former för 
vägledning och validering bör anpassas till de olika behov som finns.  

Service 
Tillgången till service och samhällsfunktioner är viktig för alla norrköpingsbor 
oavsett var i kommunen de bor. Kommunen ska verka för att det finns tillgång till 
privat och offentlig service, som butiker, skolor, vård och omsorg. Den 
grundläggande samhällsservicen ska upplevas som tillgänglig av alla invånare. 
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