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SÖDERKÖPINGS KOMMUNGUIDE 2019

Söderköpings kommunguide 
utkommer årligen för att informera 
om kommunens verksamheter och 
service till nyinflyttade. 

Guiden produceras av 
Söderköpings kommun.

Vi reserverar oss för eventuella 
felskrivningar och förändrade
omständigheter.

För aktuell information om 
Söderköpings kommun 
besök www.soderkoping.se.

VARMT VÄLKOMMEN TILL 
SÖDERKÖPING! KUL ATT 
JUST NI VALT ATT FLYTTA HIT

Det är med stor glädje som jag kan 
konstatera att vi blir fler kommun-
invånare. Orsakerna till att flytta till 
Söderköpings kommun tror jag är 
många; naturen, bra äldreomsorg, 
en skola och förskola i framkant, 
den mindre stadens fördelar men 
med närhet till större städer, är 
bara några exempel.

Vi står även inför en spännande 
framtid där Söderköping än mer 
blir en intressant tillväxtkommun. 
Nya vägsträckningen av E22 och 
Ostlänken som kommer att passera 
regionen, innebär stora 
möjligheter för Söderköpings 
utveckling framåt. 

Jag kan konstatera att det finns 
mycket att se fram emot och vara 
stolt över som kommunalråd i 
denna kommun. Ett framgångsrikt 
sätt att bibehålla attraktivitet är att 
ständigt sträva efter att förbättra 
och utveckla kommunens service 
– för nuvarande och kommande 
invånare. Har du tips eller idéer på 

saker vi kan förbättra, eller 
vill fråga om något, tveka inte 
att kontakta oss.

På kommunens hemsida finns 
information kring ert boende, 
friluftsaktiviteter, kommunens 
service och mycket mer. Där 
kan ni även hitta kommande 
evenemang och så klart 
information om kommunens 
arbete för ett attraktivt 
Söderköping. 

Ännu en gång – varmt 
välkommen till Söderköping! 

Vänliga hälsningar
Börje Natanaelsson
Kommunstyrelsens ordförande 
och kommunalråd (M)
0121-187 76
borje.natanaelsson@
soderkoping.se



VARMT VÄLKOMMEN TILL 
SÖDERKÖPING! KUL ATT 
JUST NI VALT ATT FLYTTA HIT

BARNENS
SÖDERKÖPING

Som den barnvänliga stad 
Söderköping är erbjuder vi året 
runt ett utbud för barnfamiljer. 
Det är lagom avstånd till allt och 
det finns mycket att göra 
tillsammans. 

Söderköping kallas inte glasstaden 
för inte, här finns det glass för alla 
smaker. Finns det spring i benen 
rekommenderar vi Kottebanan vid 
Alboga eller en vandring upp till 
Ramunderbergets topp. Centralt 
i staden ligger Friluftsbadet och 
inom nära avstånd finns 
möjligheter till bad i både sjö och 
hav.

Upptäck Söderköpings 
stadskvarter tillsammans med 
rundturståget Tuffe. Tuffe utgår 
från glassrestaurangen 
Smultronstället i Kanalhamnen.

Runt om i Söderköping finns 
spännande lekplatser för alla, 
som kommunen ansvarar för. 
Hitta en ny favorit på: 
www.soderkoping.se/lekplatser

På Stinsen arrangeras ofta 
Barnsliga lördagar för alla barn. 
Upplev barnteater, yoga, allsång, 
kreativ verkstad, dramatiserad 
saga och annat skoj. Programmet 
finns på event.söderköping.se eller 
biblioteket. 

Under en vecka varje sommar 
erbjuder Söderköpings kommun 
barn i åk 3-6 möjligheten att prova 
olika idrotter tillsammans med 
jämnåriga kompisar på daglägret 
Sportis Camp. 
Läs mer på: www.soderkoping.se/
kultur-fritid/idrott-motion/
sportis-camp
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EUROPAVÄG 22 - NY STRÄCKNING

Den planerade nya vägsträck-
ningen av E22 finns nu med i den 
nationella planen för transport-
infrastruktur 2018-2029 som 
Trafikverket godkände i juni 2018.

Ett positivt besked som innebär 
att kommunen tillsammans med 
andra aktörer får bättre 
förutsättningar i det fortsatta 
arbetet med stadens utformning, 
planläggning och andra 
byggprojekt kopplade till vägen.

Beslutet innebär att bygget blir av 
mellan åren 2022-2023.
 
Med det nya möjligheterna som 
följer att åka in i staden är det 
viktigt att styra utvecklingen i 
önskvärd riktning. Till hjälp gör 
kommunen planprogram som 
visar hur kommunen tänker sig 

utvecklingen av staden. Exempel 
på planprogram som tas fram nu 
är för norra infartsområdet, västra 
infartsområdet och Albogadalen.

Trafikverket ansvarar ytterst för 
projektet kring den nya drag-
ningen. I Trafikverkets projekt-
grupp för E22 ingår en 
samordnare från kommunen. 

Kommunens samordnare bistår 
Trafikverket med lokal 
information i projektet och 
ansvarar för att lokala 
intressen i planeringen lyfts fram.

Akvedukt under Göta kanal

Under hösten 2015 beslutade 
Trafikverket att huvud-
alternativet för korsningen med 
kanalen är en akvedukt. En 
akvedukt tillsammans med en ny 

sträckning utanför staden kommer 
att ge goda förutsättningar för 
pendlare, andra resenärer och 
tillväxten för Söderköpings 
kommun.
Läs mer om förbifart E22: 
www.soderkoping.se/e22
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HEMESTER I SÖDERKÖPING 

SÖDERKÖPINGS KOMMUNGUIDE 2019

I Söderköping har vi nära till bad 
och vattennära upplevelser i både 
hav och sjö, en fascinerande 
medeltida historia och 
dessutom ett stort utbud av 
cykel- och vandringsleder längs 
Göta kanal, i skärgården och på 
landsbygden.

Vistas vid vatten

Sankt Anna skärgård är idealisk 
för att paddla kajak, bada eller ta 
en båttur. När isen lägger sig blir 
det långfärdsskridsko i vintersol. 

Kanalhamnen i Söderköping 
är ett klassiskt besöksmål med 
gästhamn, sluss och stort utbud av 
glass. Dragvägen längs Göta kanal 
är trevlig att vandra eller cykla på 
eller promenera stadsnära längs 
Storån.

Andra vattennära vandringsleder 
finns till exempel vid Stegeborg, 
Uvmarö, Lagnö, Tyrislöt och 
Ormestorp.

Spännande upptäckter

Söderköping har en lång historia 
och under en promenad ser man 
stadens många årsringar från 
medeltiden och framåt. En tur 
utanför staden ger fler upplevelser, 
till exempel Stegeborgs slottsruin, 

Skällviks borgruin och kyrka eller 
Götavirke. Passa på att besöka 
gårdsbutiker och matställen längs 
vägen. Under året arrangeras flera 
välbesökta evenemang, tillexempel 
En dag för barnen, Musik och 
dans, S:t Annadagen, Gästabudet 
samt Julmarknad.

Njutomhus

I Söderköping finns naturen så 
nära att den blir en naturlig del av 
vardagen. Östgötaleden erbjuder 
långa vandringar. Motionsspår för 
löpning och skogsvandring finns 
på Ramunderberget och vid 
Alboga. Tillgänglighetsstigar för 
funktionshindrade finns i Lagnö 
och vid Alboga.

Upptäck staden genom att strosa i 
Örtagården eller de fyra 
Konstträdgårdarna.

Information om Sankt Anna 
skärgård, Göta kanal, cykel- och 
vandringsleder, stadens 
historiska platser och evenemang 
finns på vårt bibliotek eller 
visit.söderköping.se. 
Visit Söderköping finns också på 
Facebook och Instagram under
@visitsoderkoping.

 BESLUTET 
 INNEBÄR 
ATT BYGGET 
BLIR AV MELLAN 
ÅREN 2022-2023

Foto: Thomas Petterson



Förskola

Förskolan tar emot barn i åldern 
1-6 år. I Söderköping finns både 
kommunala och fristående 
förskolor och sammanlagt finns 
cirka 700 barn inskrivna. Öppet-
tiderna är maximalt klockan 
6.15 - 18.30 under vardagar.

Allmän förskola

Från och med höstterminen det 
år barnet fyller tre år erbjuds plats 
i allmän förskola. Det är obliga-
toriskt för kommunen att erbjuda 
platsen, men frivilligt för barnen 
att delta i verksamheten.

Ansök om barnomsorg

Enklast ansöker du om barn-
omsorg via kommunens e-tjänst. 
Du kan också använda en blankett 
som du skriver ut från webb-
platsen eller hämtar på områdes-
expeditionen. På kommunens 
webbplats finns även information 
om gällande maxtaxa.

Familjecentralens 

öppna förskola

Familjecentralen erbjuder familjer 
stöd från graviditeten tills att 
barnet börjar förskoleklass. 
Familjecentralen är en mötesplats 
där man kan umgås och utbyta 
erfarenheter med andra familjer. 
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SKOLA OCH BARNOMSORG

Man kan pyssla, sjunga, fika och 
leka. Här finns föräldra-
utbildningar, babyträffar, baby-
massage, tematräffar och olika 
föreläsningar till individuellt stöd.

Förskoleklass, grundskola 

och fritidshem

I Söderköpings kommun finns 
cirka 1 450 elever i förskoleklass 
och grundskola. Dessa elever är 
fördelade på åtta kommunala 
skolor. Därutöver finns två 
fristående skolor.

Samtliga skolor följer läroplanen 
för grundskolan, samt de verk-
samhetsplaner som varje skola 
utarbetar årligen.

Om ditt barn vill börja i en skola 
i Söderköpings kommun så vänd 
dig till barn- och utbildnings-
kontoret för mer information.

I mån av plats har vårdnadshavare 
rätt att välja annan skola än den 
kommunen hänvisar till utifrån 
boendeadress. Om sådant 
önskemål uppfylls har man inte 
rätt till skolskjuts.

Grundsärskolan

Särskolan är till för de elever som 
bedöms ha svårighet att nå grund-
skolans kunskapsmål beroende på 
att de har en utvecklingsstörning. 
Grundsärskolan följer samma 
läroplan som grundskolan, men 
kursplanerna är anpassade för 
särskolan. All undervisning är 
anpassad för elevens egna 
förutsättningar.

Barnomsorg på 

obekväm arbetstid

Söderköpings kommun har 
möjlighet att erbjuda barnomsorg 
på obekväm arbetstid för dem 
som så önskar.

Kulturskolan

Kulturskolan har ungefär 300 
elever mellan 6 och 20 år. Här kan 
du lära dig att spela instrument, 
sjunga, spela teater eller gå en kurs 
i bild- och form. Kulturskolan 
samarbetar med grundskolorna.

Nyströmska gymnasium

På Nyströmska skolan finns både 
yrkesprogram och högskole-
förberedande program. Om man 
inte är behörig till gymnasieskolan 
kan man gå på introduktions-
program för att bli det. Under 
gymnasietiden får man en bra 
förberedelse inför framtida studier 
och yrkesarbete.

På Nyströmska skola finns vackra 
klassrum, fyllda med modern 
undervisning, ömsesidigt lärande 
och kanske framförallt en enorm 
vilja att göra elevernas, så viktiga 
gymnasieår till sina bästa år 
hittills. Under gymnasietiden kan 
man utvecklas på många sätt - 
som elev på Nyströmska är man 
en del av ett prisbelönat 
internationellt och kulturellt 
samarbete. Skollunchen är 
kostnadsfri för eleverna och följer 
Livsmedelsverkets 
rekommendationer.
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UNGDOMAR

Focus - fritidsgård, 
café och musikstudio

Focus fritidsverksamhet vänder 
sig till undomar som är mellan 
12 och 18 år. Här utvecklar ung-
domar och personal spännande 
verksamheter tillsammans. Focus 
fasta mötesplatser finns på 
Ungdomsarenan Ramunder:

  • Focus fritidsgård och café
  • Studio Moss, musikverksamhet

Utemiljön på Ungdomsarenan
Ramunder är öppet dygnet runt. 
Här kan man åka i skateparken, 
uppträda på scen, spela basket 
eller använda konstgräsplanen 
Kulan.

Skolan är en stor mötesplats och 
det är därför Focus fritids-
verksamhet lokalmässigt hänger 
ihop med Ramunderskolan. Här 
möter man både andra ungdomar 
och personal och det är då som 
relationerna, själva grunden i 
verksamheten, skapas.

Webben och sociala medier har 
blivit självklara sätt att mötas. På 
vår Facebooksida kan ungdomar 
och personalen dela tankar, idéer 
och komma med förslag. Här får 
man reda på vad som är på gång 
så man inte missar något! Focus 
öppettider finns på kommunens 
webbplats.

Det finns mycket man kan delta i; 
det kan vara skolidrotts-
föreningen, samhällsfrågor, idrott-
sturnering, disco, konserter eller 
något annat. Personalen på Focus 
hjälper till att välja om man vill.

Vi samarbetar också med flera 
olika aktörer inom barn- och 
ungdomsområdet. Till exempel 
studieförbund, föreningsliv, 
skolor, socialtjänst, kultur-
organisationer med mera.
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 PÅ VÅR  
 FACEBOOKSIDA 
KAN UNGDOMAR OCH 
PERSONALEN DELA 
TANKAR, IDÉER OCH 
KOMMA MED FÖRSLAG
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Idrott- och fritidskontoret

I Söderköping kan du motionera 
på många olika sätt - organiserat 
eller på egen hand. Idrott- och 
fritidskontoret hittar du på Söder-
köpings stadsbibliotek Stinsen. 
Idrott och fritidskontoret ansvarar 
bland annat för uthyrning av 
kommunala lokaler, idrotts- och 
motionsanläggningar, båtplatser i 
Storån, torgplatser och odlings-
lotter. Vi utfärdar även lotteri-
tillstånd och ansvarar för bidrags-
hanteringen till föreningslivet. 
Flytvästar går att hyra året om hos 
oss.

Badplatser

Närheten till kusten med fina 
klippbad, sandstränder och vårt 
centrala friluftsbad hittar du 
säkert ett badställe som passar just 
dig. Tips på havsbad är Husbyvik, 
Tyrislöt, Källbukten och Sanden 
respektive sjöbad: Klarsjön och 
Skiren.

Friluftsbadet ligger centralt med 
utomhusbad, 50-metersbassäng, 
undervisnings-, barn- och plask-
bassäng. En stor lekplats med 
gungor och piratskepp, beach-
volleyplan och cafeteria. Badet 
är öppet från mitten av juni till 
mitten av augusti.
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IDROTT OCH FRITID

VANLIGA FRÅGOR OCH SVAR

Får man ta med hund eller häst 
till badplatsen?
Det finns inte något generellt för-
bud mot att ta med sig sitt husdjur 
till stranden utan det är upp till 
varje djurägare. Du som djurägare 
ansvarar förstås för ditt djur precis 
som vanligt och  om du tar med 
dig en hund till en badplats så är 
det kopplingstvång mellan den 
1 mars och den 20 augusti.

Vi ser dock att den som väljer 
att ta med sig sitt husdjur, med 
anledning av de krav på bad-
vattenkvalité som finns på 
EU-baden i möjligaste mån väljer 
avskilda badplatser. Vid populära 
badplatser är det störst sannolik-
het att besökare som är allergiska 
eller rädda för hundar, hästar eller 
andra eventuella husdjur finns.

Sommarsimskola

Söderköpings Simsällskap är 
arrangör av kommunens 
simskolor. Sommarsimskolan är 
öppen för alla barn som under 
året fyller 6 år och äldre. I mån av 
plats kommer även barn som fyllt 
5 år senast den 1 juni att erbjudas 
plats.

Cykelleder

Söderköpings kommun är utmärkt 
för cykeläventyr. Ta en tur längs 
Göta kanal och se när passagerar-
båtarna slussas. Genom Söder-
köping passerar flera cykelleder 
som går genom hela landet. Flera 
badställen runt Söderköping kan 
man nå med cykel.

Idrottsanläggningar

I Söderköpings kommun finns 
två fullstora idrottshallar och fem 
mindre gymnastiksalar och flera 
utomhusanläggningar. Mer 
information om anläggningarna 
finns på kommunens hemsida.

På Vikingavallens idrottsplats kan 
du boka fotbollsplan och isbana. 
Dessa anläggningar bokas via 
Idrott och fritid. Övriga utomhus- 
och idrottsanläggningar ansvarar 
respektive förening för och bokas 
direkt via dem. För att söka och 
boka lokal kan förfrågan göras 
via lokalbokningen: foreningar.
soderkoping.se/bokning

Vandrings- och klätterleder

Cirka 50 km av Östgötaleden går i 
en båge söderut från Söder-
köpings stad till Stegeborg. 
Ramunderbergets naturreservat 
har många fina stigar, vandrings- 
och klätterleder.

Föreningsregister

Söderköpings kommun har ett 
100-tal föreningar varav ett 30-tal 
är idrottsföreningar. Läs mer om 
dessa under: 
foreningar.soderkoping.se/
forening.
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Arrangemang

Kulturkontoret arbetar med större 
och mindre arrangemang inom 
teater, film, konst, musik och 
dans. Som exempelvis gatufesten 
Musik och dans, Dansens vecka, 
Barnsliga lördagar på Stinsen, 
firanden av valborgsmässoafton, 
nationaldagen och nyårsafton 
samt kulturaktiviteter på olika 
platser i kommunen.
 
Vid andra evenemang finns 
Kulturkontoret med som 
samarrangör som till exepel konst-
vandringen “Kultur i skymning” 
och ”Söderköpings bokhylla”.

Kultur för barn och ungdom

Alla barn i förskola och grund-
skola erbjuds varje läsår flera 
kulturupplevelser. Skolorna får 
besök av professionella kultur-
aktörer och genom kulturskolans 
pedagoger får barnen själva prova 
på att utöva kultur, enskilt eller 
i grupp. Skolbio arrangeras för 
barn och ungdom och under loven 
erbjuds kulturprogram på olika 
håll i kommunen.
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KULTUR

Söderköpings 
medeltida historia

Söderköping har en lång historia 
och ett rikt kulturarv. Kultur-
kontoret och Medeltidscentrum 
arbetar med att synliggöra kultur-
arvet med fokus på Söderköpings 
medeltida historia som är stadens 
historiska storhetstid. Medel-
tidscentrum bjuder på föredrag, 
installationer i stadsmiljön, 
utställningar, broschyrer och 
appar. Vi arbetar också med 
Söderköpings största evenemang; 
Söderköpings Gästabud. 
Tillsammans med universitet, 
museer, forskare och lokala 
hembygdsföreningar försöker vi 
skaffa mera kunskap och sprida 
nya rön med hjälp av ny teknik 
och visualiseringar.

VANLIGA FRÅGOR OCH SVAR

Var kan jag hitta evenemang 
i Söderköping?
För aktuell information om vad 
du kan uppleva och göra i 
Söderköping besök 
visit.söderköping.se eller 
event.söderköping.se.

Bio

Söderköpings Bio, som drivs av 
Videvox AB, är en fullt digital-
iserad bio belägen i Salong 
Ramunder i Ramunderskolan som 
har både dagbio och kvälls-
visningar. Webbplats: 
www.soderkopingsbio.se.
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 ALLA BARN I FÖRSKOLA 
 OCH GRUNDSKOLA 
ERBJUDS VARJE LÄSÅR FLERA 
KULTURUPPLEVELSER
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BIBLIOTEK

Bibliotek

Söderköpings stadsbibliotek 
ligger i Stinsen intill Resecentrum 
och E22. I Stinsen finns även 
turistbyrå, kulturkontor, kontoret 
för idrott och fritid samt ett café. 
Biblioteksfilialer finns i Mogata 
och Östra Ryd. En bokbuss 
trafikerar Västra Husby, 
Luddingsbo, Snöveltorp och 
Sankt Anna.

Götabiblioteken

Låna i hela Östergötland med 
samma bibliotekskort! En 
gemensam bibliotekskatalog gör 
det möjligt att reservera böcker 
från ett bibliotek, låna på ett annat 
och lämna tillbaka på ett tredje. I 
den gemensamma katalogen finns 
bland annat böcker, ljudböcker, 
filmer, spel och tidskrifter. På 
bibliotekets hemsida går det också 
att låna e-böcker och att söka 
information i databaser. Om 
du inte har ett bibliotekskort så 
ordnar vi det, du behöver bara 
legitimera dig.

Datakurser och 

individuell handledning

Nyfiken på nätet – datakurser och 
drop-in för dig med mycket liten 
erfarenhet av datorer. Separat 
program utkommer varje termin. 

Möjlighet finns också att boka 
tid för individuell handledning 
gällande enklare frågor kring 
internet, datorer och surfplattor.

Studera på stinsen

Använd bibliotekets tysta studie-
rum på övre planet när du behöver 
lugn och ro. Det är utrustat med 
dator, scanner, webbkamera, 
talsyntes och headset. Studie-
rummet bokas vid någon av 
informationsdiskarna. I biblioteket 
finns även trådlöst internet om du 
vill använda din egen dator. Flera 
användbara databaser finns att till-
gå via hemsidan eller bibliotekets 
publika datorer.

Evenemang på stinsen

Håll utkik efter våra programblad. 
I huset arrangeras många 
intressanta föreläsningar, program 
och utställningar för både barn 
och vuxna. Allt ifrån lovaktivi-
teter, bilderboksbio, filosofiska 
samtal och författarbesök till 
kulturhistoriska föreläsningar.

Bokbuss

Vi är glada att kunna erbjuda bok-
buss i Sankt Anna, Västra Husby, 
Luddingsbo och Snöveltorp.
Bokbussen är en del av 
Götabiblioteken vilket gör att du 

som besökare har tillgång till ett 
rikt utbud av böcker och annan 
media. Sök och reservera gärna i 
katalogen, www.soderkoping.se/
bibliotek, välj hämtställe 
Söderköpings bokbuss. Du kan 
också låna och lämna var som 
helst i Östergötland, till exempel 
låna på bokbussen och lämna 
tillbaka på stadsbiblioteket, 
Stinsen. Bibliotekskortet är 
detsamma.
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Företagsklimat

Söderköping är en utpräglad 
företagarkommun med cirka 1 500 
aktiva företag. Cirka 650 av dessa 
är aktiebolag. De största 
branscherna är industri, 
tillverkning, bygg, handel och 
besöksnäring. Många människor 
är också anställda inom vård och 
omvårdnad, både i privata och 
offentliga verksamheter. Växande 
branscher är bygg, företagstjänster 
och besöksnäring.

Starta eget

Är du nyfiken på att starta eget 
företag eller vill du veta mer om 
att starta ett företag? Att ta steget 
att starta eget företag kräver både 
engagemang och kunskap. Det är 
viktigt att du som har en affärsidé 
och vill starta ett eget företag kan 
få stöd och information. 
På Nyföretagarcentrum ebjuds 
kostnadsfria starta-eget-kurser och 
på kommunens webbplats finns 
information om organisationer 
som kan bistå dig.

Etablering

Söderköping erbjuder många 
möjligheter med ett bra 
geografiskt läge nära de större 
städerna Norrköping och 
Linköping, direktanslutning till 
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NÄRINGSLIV OCH ARBETE

europaväg E22 samt anslutning 
till europaväg E4 via väg 210, 
närhet till flera flygplatser och 
hamn. Södra stambanan och 
kommande Ostlänken (snabb-
järnväg) samt bredband är annan 
infrastruktur som finns i eller i 
närhet till Söderköping.

Landsbygd & Skärgård

Hälften av Söderköpings invånare 
bor på landsbygden. För 
kommunen är det viktigt att 
det finns goda förutsättningar 
att både bo och verka i skärgår-
den och på landsorten i övrigt. 
Vi samarbetar och stödjer flera 
föreningar och olika organ som 
arbetar med landsbygdsutveckling 
Kommunens satsning på bred-
bandsutbyggnad är prioriterad.

Jobba extra i kommunen

När det snabbt behövs en 
korttidsvikarie i någon av de 
kommunala verksamheterna 
vänder man sig till bemannings-
enheten. Det innebär att de kan 
erbjuda korta extrajobb som går 
att kombinera med till exempel 
studier eller annat deltidsarbete.

Arbetsmarknadsenheten

Arbetsmarknadsenheten arbetar 
tillsammans med den arbets-
sökande för att hitta de rätta 
lösningarna, oberoende om det 
handlar om praktik, ett lönearbete 
eller studier. Utifrån individuella 
behov kan den arbetslöse erbjudas 
praktisk verksamhet inom bland 
annat Natur och Skog, Tvätteri 
och kommunens Vaktmästeri. 
Enheten ansvarar också för 
feriejobb till ungdomar, grupp-
verksamheten Agera samt 
sysselsättning inom Jobb och 
utvecklingsgarantin.

Sommarjobb till ungdomar

Varje sommar erbjuder 
kommunen sommarjobb till 
ungdomar. Som föregående år 
riktar sig dessa platser till 
ungdomar som till sommaren 
2019 avslutar årskurs 9 samt 1-2 
på gymnasiet, motsvarande födda 
år 2001-2003, och är skrivna i 
Söderköpings kommun. Läs mer 
om feriejobb på kommunens 
webbplats.

Foto: Emelie Alexandersson

 I STINSEN  
 FINNS ÄVEN  
TURISTBYRÅ, 
KULTURKONTOR, 
KONTORET FÖR  
IDROTT OCH FRITID  
SAMT ETT CAFÉ



Barn och familj

Ibland kan föräldrar som upplever 
svårigheter och problem behöva 
stöd från Socialförvaltningen. Här 
utreds familjens behov och 
eventuella biståndsformer tas 
fram. Om man är orolig för att 
ett barn är i behov av skydd så 
kan man ringa till någon av våra 
socialsekreterare.

Familjerådgivning

Familjerådgivningen är en 
fristående och förebyggande verk-
samhet som bygger på frivillighet. 
Sekretess gäller både gentemot 
enskilda och myndigheter. Varken 
journaler eller register förs och 
den som vill kan vara anonym. 
Den som bor i Söderköping är 
även välkommen att vända sig till 
familjerådgivningen i Norrköping. 
Besöken är avgiftsbelagda.

Familjerätt

När föräldrar separerar kan de 
skriva ett avtal som reglerar 
vårdnaden av barnen, till exempel 
hos vem barnen ska bo och hur 
umgänget skall fungera. Avtalet 
ska godkännas av Socialnämnden. 
Kommer föräldrarna inte överens, 
hjälper gärna familjerätten till 
genom samarbetssamtal. 
Kontakta Familjerättssekreteraren 
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SOCIALTJÄNST

eller Norrköpings Tingsrätt för 
mer information.

Familjeteamet

Familjeteamet är Söderköpings 
öppenvård som arbetar för att 
barn och ungdomar ska få så 
goda uppväxtvillkor som möjligt. 
Familjeteamet är till för barn och 
ungdomar 0-20 år, deras familjer 
och nätverk.

Vuxenstöd

Som vuxen med psykosociala 
svårigheter eller problem med 
missbruk — eller om man känner 
sig hotad i sin relation — hjälper 
socialtjänsten till på olika sätt.

SOL-sidan

SOL-sidan är Söderköpings öppna 
dagverksamhet för personer 
med psykosociala svårigheter. 
Verksamheten har träffar och 
aktiviteter — på egen hand eller 
i grupp. Det kan vara att spela 
tv-spel, lyssna på musik, delta i en 
friskvårdsgrupp eller något annat. 
Man kan också få stödkontakt 
och samtalsstöd. Verksamheten är 
kostnadsfri och i caféet fikar man 
till självkostnadspris.

Boendestöd

Personer med psykisk funktions-
nedsättning kan få stöd för att 
utveckla och upprätthålla sin 
förmåga att bo i eget boende 
och klara av det vardagliga livet. 
Kontakta Boendestöd som kan ge 
begränsat kostnadsfritt stöd under 
tre månader. Det är också möjligt 
att ansöka om bistånd i form av 
boendestöd hos socialsekreterare. 
Efter prövning ges stödet utifrån 
behovet — utan andra 
begränsningar.

Missbruk & Beroende

VAL-BORG öppenmottagning 
är en verksamhet som drivs av 
Söderköpings Kommun, för dig 
som har alkohol, drogproblem 
eller som är orolig för en anhörigs 
alkohol- droganvändande.

Spelberoende

Om du eller en närstående 
behöver hjälp kan du kontakta; 
beroendekliniken, din vårdcentral 
eller en psykiatrisk öppenvårds-
mottagningen.

Frideborg

Frideborg hjälper kvinnor som 
blivit utsatta för våld i nära 
relationer. Män som använder 
våld i familjen får hjälp att bryta 
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STÖD OCH SERVICE TILL 
PERSONER MED
FUNKTIONSNEDSÄTTNING

sitt negativa beteende. Dessutom 
finns det stödverksamhet för barn 
med erfarenhet av hot eller våld i 
familjen.

Kvinnojouren

Söderköpings kommun har avtal 
med kvinnojouren i Norrköping. 
Kvinnojouren arbetar med att 
stödja personer som utsatts för 
mäns våld genom; råd och stöd, 
skyddat boende, praktisk hjälp 
eller anonymitet.

Ekonomiskt bistånd

Den som inte ser någon annan 
möjlighet att klara sin egen eller 
familjens försörjning kan få sin 
rätt till ekonomiskt bistånd 
prövad. Ekonomiskt bistånd kallas 
även för försörjningsstöd och 
tidigare för socialbidrag. Eftersom 
biståndet är behovsprövat måste 
alltid en ekonomisk utredning 
göras. Läs mer om ekonomiskt 
bistånd på kommunens hemsida.

Integrationsarbete

Enligt lag anvisas flyktingar som 
beviljats permanent uppehålls-
tillstånd till Sveriges kommuner. 
Kommunen tar emot ensamkom-
mande flyktingbarn och 
ungdomar. Kommunen arbetar 
mycket med att hitta boende till 
alla samt se till att de får en ”god 
man”, vilket är handläggaren på 
Överförmyndarenhetens uppgift.
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LSS

Syftet med lagen om stöd och 
service till vissa funktions-
hindrade (LSS) är att personer 
med funktionsnedsättning ska få 
det stöd som behövs för att kunna 
leva ett så självständigt liv som 
möjligt. Lagen är en rättighetslag 
och beslut kan överklagas. Ansök 
om stödet hos Social-
förvaltningen.

Boende

Barn med funktionsnedsättning 
som inte kan bo hos sina 
föräldrar, trots olika stödåtgärder, 
kan ha rätt till boende i familje-
hem eller i bostad med särskild 
service för barn och ungdomar. 
I bostad med särskild service för 
vuxna ingår omvårdnad utifrån 
individuella behov samt stöd för 
att delta i fritids- och kultur-
aktiviteter. Det finns tre 
huvudformer av boende; särskilt 
anpassad bostad, servicebostad 
och gruppbostad.

Sysselsättning

Har man en funktionsnedsättning 
och är i yrkesverksam ålder och 
inte står till arbetsmarknadens 
förfogande eller studerar kan man 
ha rätt till daglig verk-
samhet. Verksamheten anpassas 
efter personens förmåga, dess 
behov och önskemål.

Fritid och avlastning

Barn över 12 år med funktions-
nedsättning kan få korttidstillsyn 
före och efter skoldagen och 
under skollov. För att få miljö-
ombyte, samtidigt som anhöriga 
får avlastning, kan korttidsvistelse 
beviljas i form av korttidsboende, 
stödfamilj eller lägerverksamhet. 
Avlösarservice kan också ges i 
hemmet.

Ett självständigt liv

Behöver man stöd för att bryta en 
social isolering och för att delta 
i det som händer i samhället kan 
man beviljas en kontaktperson 
eller ledsagarservice. För att klara 
av grundläggande behov och leva 
ett självständigt liv finns också 
möjlighet till personlig assistans.
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Äldreomsorg

Både äldre personer och personer 
med funktionsnedsättning kan få 
olika former av stöd i det dagliga 
livet, till exempel hemtjänst, mat-
distribution, trygghetslarm och 
dagverksamhet. När behovet ökar 
och det inte längre går att bo i 
den egna bostaden kan en särskild 
boendeform bli aktuell. 

Ansökan och prövning 
angående de olika tjänsterna görs 
hos kommunens biståndshand-
läggare. Träffpunkten, Väntjänst 
och Fixartjänst är inte behovs-
prövade, utan kan användas av 
alla.

Hemtjänst

Hemtjänst är till för dig som på 
grund av funktionsnedsättning 
behöver hjälp och stöd i den 
dagliga livsföringen. Det är även 
möjligt att välja vilket företag 
som ska utföra hemtjänsten då 
kommunen infört lagen om val-
frihet (LOV). Insatserna kan vara 
riktade mot personlig omvårdnad 
till exempel; hjälp att äta och 
dricka, klä sig, sköta den person-
liga hygienen, förflytta sig, bryta 
isolering samt att man ska känna 
sig trygg och säker i sitt hem.
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ÄLDRE MED BEHOV AV STÖD

Hemsjukvård

Hälso- och sjukvård i hemmet är 
förbehållet dem som av hälsoskäl 
inte kan ta sig till vårdcentral 
eller mottagning. Den så kallade 
tröskelprincipen tydliggör att den 
som kan ta sig till landstingets 
vårdinrättning (vårdcentral eller 
mottagning) ska vända sig dit.

Trygghetslarm

Du som bor i egen bostad kan 
få ett trygghetslarm. Då kan du 
komma i kontakt med hemtjänsten 
dygnet runt. Trygghetslarmet är 
behovsprövat och ansökan görs 
hos biståndshandläggare.

Matdistribution

Med matdistribution får du som 
bor i egen bostad dagens lunch 
levererad hem.

Anhörigstöd

När omvårdnad i hemmet utförs 
av anhörig finns möjlighet till 
avlösning för att underlätta för 
den anhörige som behöver vila, 
återhämta krafter och få egen tid 
att disponera. Läs mer om 
anhörigstöd på kommunens 
hemsida.

Träffpunkten

Personer som vill ha en menings-
full stund tillsammans med andra 
är välkommen till Träffpunkten 
Blå porten. Ingen behovs-
bedömning behövs och ett besök 
behöver inte planeras i förväg. Här 
kan man delta i trevlig samvaro 
och ta en kopp kaffe med dopp till 
självkostnadspris. Aktiviteter som 
erbjuds är bland annat sittgympa, 
allsång, underhållning, bingo, 
frågesport och gudstjänst.

Färdtjänst

Information om färdtjänstresor 
och sjukresor inom kommunen 
finns på kommunens hemsida. 
www.soderkoping.se/fardtjanst.

Demensteam

Demensteamet i kommunen har 
till uppgift att ge så god 
livskvalitet som möjligt för alla 
med demenssjukdom och deras 
anhöriga. Dagverksamheten 
Solskenet riktar sig till personer 
med demenssjukdom.

Särskilt boende

Är det så stora vård- och omsorgs-
behov att personen inte kan bo 
kvar i sin egen bostad trots 
omfattande insatser av hemtjänst 
och eller anhörig, kan personen 
beviljas särskilt boende. Det kan 
vara för en kortare tid, för växelvis 
boende eller för permanent 
boende.

Väntjänst

Som ett komplement till 
hemtjänsten finns väntjänst, en 
frivillig kontakt- och stöd-
verksamhet riktad till framför allt 
äldre personer. Det kan handla 
om att få besök i hemmet, sällskap 
på promenader eller sällskap vid 
läkarbesök. Väntjänsten består 
av personer som är aktiva inom 
Svenska Kyrkan, Röda Korset 
och pensionärsorganisationerna.
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Nytt system 
för sophämtning

Hösten 2018 förbättrade 
kommunen sitt sophämtnings-
system med så kallade flerfack-
stunnor. Det innebär att den 
tidigare soptunnan byttes ut mot 
två stycken sorteringstunnor. 
Varje tunna är indelad i fyra fack 
där man sorterar sina förpack-
ningar av metall, papper, plast, 
färgat och ofärgat glas samt 
tidningar, matavfall och vanliga 
soppåsen. Dessutom finns en 
extra behållare för batterier och 
glödlampor. Den nya sopbilen 
har fyra separata fack för att hålla 
olika material åtskilda.

VANLIGA FRÅGOR OCH SVAR

När töms min soptunna?
Hushållssopor hämtas var
fjortonde dag och källsorterat
avfall var fjärde vecka.

Renhållning

Hämtning av avfall och slam 
utförs på entreprenad. Du kan 
också lämna sorterat avfall till vår 
bemannade återvinningscentral 
Hjälmsborg, som ligger vid Östra 
Rydsvägen, väg 780, sex kilometer 
söder om staden.

RENHÅLLNING, 
VATTEN OCH AVLOPP

I januari 2019 lanserades 
appen Söderköpings Renhållning 
och VA. Där finns bland annat 
information om sophämtningen, 
sorteringsguide, kontaktuppgifter 
och du kan få påminnelse dagen 
innan din tunna ska tömmas. Via 
appen får du också notiser om 
t.ex. vattenläckor och större 
förseningar i sophämtningen.

VANLIGA FRÅGOR OCH SVAR

När har återvinnings-
centralen öppet?
Hjälmsborgs återvinningscentral
har öppet måndag-onsdag samt
fredagar 07-16. Torsdagar 10-18.
Helgfria lördagar, jämna veckor
9-15.

Ute på skärgårdsöarna finns nio 
sopmajor. Det finns även sju 
mottagningsplatser av hushålls-
sopor och källsorterat material 
på fastlandssidan i skärgården. 
Kommunen utför slamtömning 
av trekammarbrunnar och slutna 
tankar både på fastlandet och på 
öarna. En gång varje år samlar 
miljöbilen in farligt avfall på 
14 platser i kommunen.

Vatten och avlopp

På vatten- och avloppsenheten 
arbetar kommunens egen 
personal. En av målsättningarna 
är att leverera vatten av jämn och 
hög kvalitet. Dricksvattnet klassas 
som livsmedel och kontrolleras 
regelbundet. Samhällsbyggnads-
nämnden ansvarar för tillsynen. 
För att inte våra vattendrag ska 
förstöras ställs det höga krav på 
avloppsreningen. Alla vatten- och 
avloppsreningsverk övervakas 
av ett datoriserat driftövervak-
ningssystem som vid eventuella 
fel skickar larm till jourhavande 
personal.

Vattenverk

Kommunen har åtta vattenverk: 
Söderköping, Västra Husby, Östra 
Ryd, Mogata, Bottna, Gäddvik, 
Sanden och Sankt Anna. Från 
vattenverken levereras årligen runt 
850 000 kubikmeter dricksvatten i 
ett vattenledningsnät som är 
närmare 11,5 mil långt. I staden 
och i Östra Ryd har du förmånen 
att få ett dricksvatten som renas 
genom infiltration i sand och 
gruslager utan några kemikaliska 
tillsatser.

Reningsverk

Kommunen har sju reningsverk: 
Östra Ryd, Västra Husby, Mogata, 
Sankt Anna, Tyrislöt, Sanden 
och Bottna. De har olika krav på 
reningseffekt beroende på hur 
känsligt vattendraget, som ska ta 
emot det renade vattnet, är för 
miljöpåverkan. 

Spillvattenledning

Sedan sommaren 2015 pumpas 
avloppsvattnet från Söderköping 
till Norrköping.  Ledningsnätet i 
kommunen byts ut efterhand i ett 
ständigt pågående underhålls-
arbete för att hålla rören i gott 
skick och undvika skador.
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TRAFIK, GATOR, 
TORG OCH PARKER

Drift och underhåll

Drift och underhåll av gator, torg, 
vägar, grönområden, sommar-
blommor, utemiljön vid 
kommunala fastigheter samt 
offentlig belysning utförs av 
kommunens egen personal och 
entreprenörer. Större arbeten 
handlas upp.

VANLIGA FRÅGOR OCH SVAR

När sopas gatorna i 
kommunen?
Två gånger i veckan maskinsopas 
gator. Övrig tid på året städas det 
två gånger i veckan eller mer vid 
behov. Vårstädning av sandnings-
sand utförs under fem veckor med 
start i april och färdigställs senast 
15 maj.

Parkeringstillstånd för 
rörelsehindrade

Parkeringstillstånd för rörelse-
hindrade finns för att ge rörelse-
hindrade möjlighet att parkera 
närmare sitt färdmål. Läkarintyg 
samt foto erfordras. Tillstånds-
tiden kan variera mellan 
6 månader och 5 år.
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Parkering

All parkering på kommunal mark 
är avgiftsfri. Inom centralortens 
stadskärna råder parkeringszon 
vilket innebär att man bara får 
parkera på markerade platser. 
I centralortens stadskärna 
tillämpas parkeringsskiva. 
Långtidsparkering för personbilar 
finns vid parkering Centrum syd 
(Stinsenområdet) och Kanal väst 
(Bergsvägen). Vid Slussportens 
industriområde finns parkering 
för lastbilar.

VANLIGA FRÅGOR OCH SVAR

Kan jag få parkeringstillstånd 
för miljöbil?
Det är gratis att parkera i 
Söderköpings kommun. Behövs 
bara en parkeringsskiva som för 
alla andra bilister om man tänker 
parkera i centrala tätorten.

Belysning

Den offentliga belysningen, gatu-
belysningen, håller successivt på 
att bytas ut, all kvicksilver-
belysning ska bort. I vissa fall byts 
både stolpe, armatur och ljuskälla 
ut och ibland bara själva 
armaturen och ljuskällan.

VANLIGA FRÅGOR OCH SVAR

Vad kan jag göra när gatu-
belysningen inte fungerar?
Genom att skicka in en fel-
anmälan, via vår e-tjänst, kan du 
meddela oss om något behöver 
åtgärdas i stadsmiljön. Du kan 
anmäla sådant som rör exempelvis 
gator, belysning och parker. Vid 
akuta ärenden gör du din fel-
anmälan på telefonnummer 
0121-181 51.

VANLIGA FRÅGOR OCH SVAR

Hjälper kommunen till med 
störande fåglar?
Närgångna och aggressiva fåglar 
som kajor och måsar är ett 
problem. Under perioden 1 april -
31 juli är fåglarna fredade enligt 
jaktlagen. Det är fastighetsägarens 
ansvar att vidta åtgärder om det 
föreligger risk eller olägenhet för 
människors hälsa enligt Miljö-
balken (9 kap). Kommunen hjälper 
inte enskilda fastighetsägare att ta 
bort bon, ägg eller fågelungar.
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Kommunledningskontoret
Söderköpings kommun, 614 80 Söderköping

Besöksadress: Storängsallén 20


