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INLEDNING

På kommunens hemsida finns 
information kring ditt/ert boende, 
friluftsaktiviteter, kommunens service 
och mycket mer. Där kan du/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
Anders Bevemyr
Kommunstyrelsens ordförande och 
kommunalråd (S)
0121-187 04
anders.bevemyr@soderkoping.se

Varmt välkommen till 
Söderköping! Kul att just 
du/ni valt att flytta hit!

UTGIVEN OCH PRODUCERAD AV:

Söderköpingsbladet ges ut årligen 
för att informera om kommunens 
verksamhet och service. Guiden ges 
ut av Söderköpings kommun och 
skickas ut till alla nyinflyttade.

PRODUKTION:
IT- och kommunikationskontoret

OMSLAGSFOTO: Thomas Petterson

FOTON: Thomas Petterson, Studio 
Piqtura, Pernilla Karlsson 

TRYCK: Tryckservice Ängelholm AB

DISTRIBUTION: Postnord
UPPLAGA: 1 000 ex.

Vi reserverar oss för eventuella 
felskrivningar och förändrade 
omständigheter.

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

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.
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KOMMUNEN OCH STADENS UTVECKLING

“FÖPEN” – FÖRDJUPAD 
ÖVERSIKTSPLAN SÖDERKÖPING STAD
Söderköpings kommun har tagit fram 
ett förslag till fördjupning av 
översiktsplanen för Söderköping stad. 
Syftet med fördjupad översiktsplan är 
att i grova drag beskriva hur staden 
ska utvecklas i framtiden och efter att 
E22 flyttas västerut och Erik 
Dalbergsgata blivit stadsgata. 

Den övergripande stadsutvecklings-
strategin kallas Ägget och går att läsa 
om på Söderköpings kommuns 
hemsida. Strategin innebär att staden 
ska växa i huvudsak innanför den 
planerade E22 sträckningen.

NYA LEKPLATSER I HÖGBY 
OCH HOSPITALSGATAN
Kommunen har byggt en ny lekplats 
i Högby. Idén till utformningen 
kommer från två unga tjejer i 
kommunen som efterfrågat en mer 
utmanande lekmiljö för äldre barn 
och tonåringar. Deras idé var en 
hinderbana inspirerad av tv-
programmet "Ninja warrior”.

Kommunen har också byggt om 
lekplatsen på Hospitalsgatan, nära 
Rådhustorget och Drothems-
kvarteren.

RIKTLINJER FRAMTAGNA 
FÖR ÖKAD BYGGTAKT
Söderköpings kommun har tillsam-
mans med lokala och regionala 
byggherrar tagit fram riktlinjer för 
exploateringsavtal och markanvis-
ningar. Riktlinjerna ska bidra till 
transparens, ökad tydlighet, rättvis 
behandling och en hållbar utveckling.

FIBERUTBYGGNAD PÅ 
LANDSBYGDEN
Kommunfullmäktige beslutade i 
december 2015 att teckna avtal med 
en ny samarbetspartner för 
bredbandsutbyggnad på landsbyg-
den, IP-Only. Samarbetet leder till att 
samtliga hushåll på landsbygden 
kommer att erbjudas fiberanslutning.

Kommunen och stadens
utveckling
E22:ANS NYA STRÄCKNING
Det är Trafikverket som ytterst 
ansvarar för projektet kring den nya 
dragningen av E22. För kommunens 
del innebär den nya vägsträckningen 
helt nya möjligheter att utveckla 
staden. I Trafikverkets projektgrupp 
för E22 ingår en samordnare från 
Söderköpings kommun. Samordnaren 
ska bistå med lokal information i 
projektet och ansvara för att lokala 
intressen i planeringen och arbetet 
lyfts fram.

Den nya vägsträckningen av 
europavägen kommer för Söderkö-
pings del bland annat att innebära 
ändrad trafikföring i staden, 
utveckling av stadsdelar och 
förändringar för handelns förutsätt-
ningar. Viktiga delar att förhålla sig till 
i kommunens utvecklingsplaner för 
staden. Dessa nya möjligheter – och 
förutsättningar – samlas i en 
fördjupad översiktsplan. Den nya 
vägsträckningen innebär också flera 
investeringsprojekt såsom ombygg-
nader av gator, ny belysning, 
pendlarparkering och utbyggnad av 
nya gång- och cykelvägar. Läs mer 
på: www.soderkoping.se/e22

AKVEDUKT UNDER GÖTA KANAL
Under hösten 2015 beslutade 
Trafikverket att huvudalternativet 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 en 
tillväxt för Söderköpings kommun. 
Planerad byggstart är 2020.

NYTT LSS-BOENDE KLART
Ramunderstaden fick uppdrag av 
Söderköpings kommun att uppföra 
ett helt nytt LSS-boende med sex 
lägenheter och gemensamhetsytor 
på Trännögatan 1 i Albogaområdet. 
Byggnaden är nu färdigställd och 
inflyttning ägde rum i juli 2017.

GRATIS WIFI PÅ TORGEN 
I SÖDERKÖPING
Sommaren 2016 fick invånarna gratis 
WiFi på torgen i Söderköping. En 
viktig del i arbetet med att göra 
Söderköping till en attraktiv stad att 
besöka, bo och verka i. Det är 
Hagatorget och Rådhustorget inkl. 
Fiskartorget som har fått fritt WiFi.

UPPRUSTAT HAGATORG
Hagatorget har delvis fått en ny 
utformning och fontänen har 
renoverats, för att skapa ökat trivsel 
och glädje. Torget får en trevligare 
inramning och fontänens ljussättning 
blir en attraktion för fler att besöka 
torget, även kvällstid.
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AVFALLSHANTERING, VATTEN OCH AVLOPP

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

SPILLVATTENLEDNING
Under flera år har det pågått ett 
arbete med att anlägga en 
spillvattenledning mellan 
Söderköping och Norrköping. 
Arbetet är klart och från och med 
sommaren 2015 pumpas avlopps-
vattnet från Söderköping till 
Norrköping.

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

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

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 (Stinsen-området) och 
Kanal väst (Bergsvägen). Vid 
Slussportens industriområde finns 
parkering för lastbilar.

Avfallshantering, 
vatten och avlopp
Hämtning av avfall och slam utförs på 
entreprenad. I Söderköpings kommun 
har vi grindhämtning. Det innebär att 
hushållssopor och källsorterat 
material hämtas hemma vid grinden 
eller i dess närhet.

Vi källsorterar nio olika fraktioner: 
hushållssopor, småbatterier, tidningar, 
pappersförpackningar, färgat glas, 
ofärgat glas, blandade plastförpack-
ningar, metallförpackningar och 
glödlampor. Hushållssopor hämtas 
var fjortonde dag och källsorterat 
avfall hämtas efter särskilt schema. 
Du kan också lämna sorterat avfall till 
vår personal på Hjälmsborgs 
återvinningscentral som ligger vid 
Östra Rydsvägen (väg 780), sex 
kilometer söder om staden.

Ute på skärgårdsöarna finns nio 
sopmajor. Det finns även sju 
mottagningsplatser av hushållssopor 
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.

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. 
Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar 
för tillsynen. För att inte våra 
vattendrag ska förstöras ställs det 
höga krav på avloppsreningen. Alla 
vatten- och avloppsreningsverk 
övervakas av ett datoriserat 
driftövervakningssystem som vid 
eventuella fel skickar larm till 
jourhavande personal.

VATTENVERKEN
Kommunen har sju vattenverk: 
Söderköping, Västra Husby, Östra 
Ryd, Mogata, Bottna, Gäddvik och 
Sankt Anna. Från vattenverken 
levereras årligen runt 520 000 
kubikmeter dricksvatten i ett 
vattenledningsnät som är närmare 
11 kilometer 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.

Utemiljöer



5www.soderkoping.se

IDROTT OCH FRILUFTSLIV

IDROTTSHALLAR
Idrottshallar: Sporthallen Vikingen, 
Ramunderhallen. 

Gymnastikhallar: Skönberga, Mogata, 
Sankt Anna, Västra Husby och Östra 
Ryd.

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

SOMMARSIMSKOLA
Söderköping har sommarsimskola för 
barn från 6 år, som drivs av Söderkö-
pings Simsällskap.

FÖRENINGSREGISTER
Söderköpings kommun har ett 100-tal 
föreningar varav ett 30-tal är 
idrottsföreningar.
foreningar.soderkoping.se/forening

LOKALBOKNING
Under lokalbokning hittar du 
kommunens idrotts- och samlingslo-
kaler samt fotbollsplaner. För att söka 
och boka lokal kan förfrågan göras 
via lokalbokningen. 
foreningar.soderkoping.se/bokning

Idrott och friluftsliv
UTVECKLING AV VIKINGAVALLENS 
IDROTTSPLATS
Vikingavallen byggs om och blir 
framtidens sport- och fritidsanlägg-
ning för hela Söderköping. 
Anläggningen kommer att erbjuda 
två 11-mannaplaner varav en 
konstgräsplan och två 5-mannaplaner 
för fotboll, läktare till huvudplanen, 
löparbanor och friidrottsytor, 
konstfrusen isbana samt servicehus 
med faciliteter som behövs för en 
modern idrottsanläggning.

IDROTT OCH FRITID
Idrott och fritidskontoret hittar ni på 
Stinsen. Vi ansvarar bland annat för 
uthyrning av kommunala lokaler, 
idrotts- och motionsanläggningar, 
båtplatser i Storån, torgplatser och 
odlingslotter. Idrott och fritid utfärdar 
även lotteritillstånd och ansvarar för 
bidragshanteringen till föreningslivet. 
Flytvästar går att hyra året om hos 
oss.  

BADPLATSER
Havsbad: Husbyvik, Tyrislöt, 
Källbukten och Sanden.

Sjöbad: Klarsjön och Skiren. 

Friluftsbad: Centralt utomhusbad 
med 50-metersbassäng, undervis-
nings-, barn- och plaskbassäng. En 
stor lekplats med gungor och 
piratskepp, beachvolleyplan och 
cafeteria. Badet är öppet från mitten 
av juni till mitten av augusti.

IDROTTS- OCH 
MOTIONSANLÄGGNINGAR
Alboga motionscentral (SOK-stugan): 
motionsspår med elljus, längdskid-
åkning, utegym, tillgänglighetsstig 
”En gång för alla” anpassad för 
personer med funktionsnedsättning, 
grillplats och vindskydd. Äventyrs-
bana ”Kottebanan” för de små. 
Föreningsägd klubbstuga, Skogspoj-
karnas OK, med omklädningsrum och 
bastu.

Bottna: Månvallen 1 st 11-manna 
naturgräs.

Mogata: Häggvallen 1 st 11-manna 
naturgräs, 1 st 7-manna naturgräs.

Petersburgs motionscentral: 
motionsspår med elljus, längdskidåk-
ning, pulkabacke, grillplats, stora 
gräsytor för picknick, lek och spel, 
omklädningsrum med bastu för dam 
och herr, MTB-spår, 1 st 11-manna 
naturgräs, 1 st 5-manna naturgräs, 1 st 
bågskyttebana.

Sankt Anna: Miljö- och näridrotts-
plats, för bokning och mer informa-
tion www.sanktannabygden.se 

Söderköping: Vikingavallen 1 st 
11-manna konstgräsplan med 
belysning, 1 st 11-manna naturgräs, 2 
st 5-manna naturgräs. 

Västra Husby: Hylingevallen 1 st 
11-manna naturgräs, 1 st 7-manna 
naturgräs, 1 st grusplan, motionsspår. 

Östra Ryd: Aspängen 1 st 11-manna 
naturgräs, 1 st 7-manna naturgräs.
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SMULTRONSTÄLLEN

INTE SITTA STILL
Med naturen runt knuten är det lätt 
att utmana sig själv och andra till 
stordåd. Östgötaleden erbjuder långa 
vandringar. Motionsspår för löpning 
och skogsvandring finns på 
Ramunderberget och vid Alboga. 
Tillgängliga slingor finns vid Lagnö 
med utsiktsplattform över strand-
ängarna, ”En gång för alla” vid 
Alboga med poesi samt Hälsans stig i 
staden. En mer meditativ vandring är 
att strosa bland konst och trädgårdar, 
bl.a. Örtagården eller de fyra 
konstträdgårdarna i staden.

Läs mer och hitta upplevelser på 
soderkoping.se/turism,
soderkoping.se/evenemang eller följ 
Söderköping på Facebook och 
#mittsöderköping, @mittsoderkoping 
på Instagram.

Hemmasemester i Söderköping
Som Söderköpingsbo lär man sig 
snart att hitta sina smultronställen. 
Här kommer några förslag i Sankt 
Anna skärgård, längs Göta kanal, i 
skog och mark och i den historiska 
staden Söderköping.

VISTAS VID VATTEN
Med alla öar, skär, klippor och 
naturhamnar är Sankt Anna skärgård 
idealiskt 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 t.ex. 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. Missa inte de medeltida 
kyrkorna, hospitalsstugorna, 
paviljongen vid Vintervadsplan och 
Brunnsområdet. Vill man veta mer, 
erbjuder turistbyrån foldrar och 
vandringar.

En tur utanför staden ger fler 
upplevelser, t.ex. Gårdeby med 
runsten och naturliga sten-
formationer, Stegeborgs slottsruin, 
Skällviks borgruin och kyrka eller 
Göta virke. Passa på att besöka 
gårdsbutiker och matställen längs 
vägen. Året om erbjuds evenemang, 
t.ex. En dag för barnen, Musik och 
Dans, S:t Annadagen, Söderköpings 
Gästabud samt Adventsmarknad.
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KULTUR

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, ett separat 
program kommer 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 studierum 
på övre planet när du behöver lugn 
och ro. Det är utrustat med dator, 
scanner, webbkamera, talsyntes och 
headset. Studierummet bokas vid 
någon av informationsdiskarna. I 
biblioteket finns även trådlöst 
internet om du vill använda din egen 
dator. Flera användbara databaser 
finns att tillgå 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 lovaktiviteter, 
bilderboksbio, filosofiska samtal och 
författarbesök till kulturhistoriska 
föreläsningar.

Kultur
ARRANGEMANG
Kulturkontoret arbetar under året 
med större och mindre arrangemang 
inom teater, film, konst, musik och 
dans. Som exempel kan nämnas 
gatufesten Musik & 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 sam-
arrangör, som till exempel konst-
vandringen “Kultur i skymning”, 
arrangerad av blandArt och 
Söderköpings konstförening eller 
"Bondens Bokhylla" arrangerad av 
bland andra Söderköpings teater-
förening och Bokhandeln.

KULTUR FÖR BARN OCH UNGDOM
Alla barn i förskola och grundskola 
erbjuds varje läsår flera kultur-
upplevelser. Skolorna får besök av 
professionella kulturaktörer och 
genom kulturskolans pedagoger får 
barnen själva prova på att utöva 
kultur, enskilt eller i grupp. Skolbio 
arrangeras för barn och ungdom. 
Verksamheten för de mindre planeras 
av barnkulturgruppen, förskolan och 
skolan. 
 
Ungdomarnas verksamhet planeras 
av en arbetsgrupp för Skapande 
skola samt elevkulturombud. Under 
våren och hösten anordnar biblio-
teket och Kulturkontoret "Barnsliga 

lördagar" för barn och deras familjer 
varje lördag kostnadsfritt kan gå på 
bilderboksbio, barnyoga, skapande 
verkstäder och andra evenemang.  
Sommartid erbjuds kulturprogram för 
barn vid Korskullen och i skärgården.

BIO
Söderköpings Bio, som drivs av 
Videvox AB, är en fullt digitaliserad 
bio belägen i Salong Ramunder i 
Ramunderskolan som har både 
dagbio och kvällsvisningar.

SÖDERKÖPINGS MEDELTIDA HISTORIA
Söderköping har en lång historia och 
ett rikt kulturarv. Kulturkontoret/
Medeltidscentrum arbetar med att 
synliggöra kulturarvet, med fokus på 
Söderköpings medeltida historia som 
är stadens historiska storhetstid. 
Medeltidscentrum bjuder på 
högkvalitativa 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.

EVENEMANG I SÖDERKÖPING
www.soderkoping.se/evenemang
www.soderkoping.se/turism

Bibliotek
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BARNENS SÖDERKÖPING

FOCUS - FRITIDSGÅRD,
CAFÉ OCH MUSIKSTUDIO
Focus fritidsverksamhet vänder sig i 
första hand till undomar som är 
mellan 12 och 18 år. Här utvecklar 
ungdomar och personal spännande 
verksamheter tillsammans. Focus 
fasta mötesplatser finns på Ungdom-
sarenan Ramunder:

•  Focus fritidsgård och café

•  Studio Moss, musikverksamhet

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

Skolan är en stor mötesplats och det 
är därför Focus fritidsverksamhet 
lokalmässigt hänger ihop med 
Ramunderskolan. Här möter du 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. Focus egen 
webbplats ger den mesta informa-
tionen du behöver, men du kan också 
kommunicera med personalen via 
Facebook för att dela tankar, idéer 
och komma med förslag. Här får du 
reda på vad som är på gång så du 
inte missar något!

Det finns mycket du kan engagera dig 
i. Det kan vara skolidrottsföreningen, 
samhällsfrågor, en idrottsturnering, 
disco, en konsert eller något annat. 
Personalen på Focus hjälper dig 
gärna. Vi samarbetar med flera olika 
aktörer inom barn- och ungdoms-
området, till exempel studieförbund, 
föreningsliv, skolor, socialtjänst, kultur, 
organisationer med flera.

Barnens Söderköping
Söderköping passar perfekt för 
barnfamiljer. Det är lagom avstånd till 
allt och det finns mycket att göra 
tillsammans. Med bil tar man sig lätt 
ut i Sankt Anna skärgård där bad, 
båtturer och andra äventyr väntar.

BAD, GLASS & SPRING
Finns det spring i benen rekommen-
derar vi Kottebanan vid Alboga 
friluftsstuga eller en vandring upp till 
Ramunderbergets topp och det lilla 
utsiktstornet. Svalka sig gör man t ex 
med en glass på "Smultronstället", 
Sveriges största glassrestaurang, eller 
något annat glasställe. Det finns 
också ett fint bassängbad inne i 
Söderköping, om man inte vill ta sig 
ut i skärgården för lite saltare bad 
från en klippa eller sandstrand.

STADSVANDRINGAR OCH 
SKATTJAKTER
Under sommaren erbjuder Kultur-
kontoret tillsammans med Turistbyrån 
och Folkuniversitetet ett stort antal 
temavandringar. Dessutom erbjuds 
besökare bland annat spännande 
skattjakter för alla åldrar.

RUNDTURSTÅGET TUFFE
Med rundturståget Tuffe kan man 
göra en åktur i stadskvarteren. Start 
vid glassrestaurangen Smultronstället 
i Kanalhamnen.

LEKPLATSER
Söderköpings kommun ansvarar idag 
för cirka 20 lekplatser. Lekplatserna 
besiktas varje år och prioriteringar 
görs för att uppfylla de säkerhetskrav 
som finns. Några av lekplatserna finns 
vid Slussen, Egnahem, Ströms väg, 
Björnstigen, Kastanjegatan, 
Barnhemsgatan och Kompassgatan. 
Läs mer på:
www.soderkoping.se/lekplatser

BARNSLIGA LÖRDAGAR
De flesta lördagar händer det något 
för barnen på Stinsen, barnteater, 
yoga, allsång, kreativ verkstad, 
dramatiserad saga eller något annat. 
Arrangemangen startar klockan 14.00 
och är gratis eller till självkostnads-
pris. Se separat program. 

SPORTIS CAMP
Sportis Camp är ett dagläger för 
mellanstadiet i Söderköpings 
kommun. Under en vecka i augusti 
har du chansen att få prova runt 12 
idrotter tillsammans med jämnåriga 
kompisar. Samtidigt får du möjlig-
heten att besöka våra olika idrott-
sanläggningar i Söderköping.
 

Ungdomar
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FRISTÅENDE SKOLOR
Waldorfskolan och Gårdeby skola är 
fristående grundskolor inom 
kommunen.

SÄRSKOLA
På Björkhagaskolan och Ramunder-
skolan finns kommunens grundsär-
skola där klasserna organiseras 
åldersintegrerat. Barn som har behov 
av träningsklass hänvisas till 
Norrköping, där Söderköpings 
kommun köper platserna som 
behövs. Norrköpings kommun 
tillgodoser också Söder-
köpings behov av särskoleplatser och 
verksamhetsträning för gymnasieele-
ver.

GYMNASIESKOLAN
På Nyströmska skolan kan eleverna 
välja mellan flera högskoleförbere-
dande program och yrkesutbildning-
ar. Alla yrkesutbildningar är i form av 
lärling, där eleverna är ute på 
arbetsplatser halva tiden. Skolan 
fokuserar på internationalisering och 
modern teknik, allt för att eleverna 
ska kunna möta sin omvärld. 

På skolan finns ett kvalitetstänkande i 
både utbildning och byggnader och 
viljan att göra gymnasieåren till en 
bra förberedelse för fortsatta studier 
eller yrkesliv är stor.

VUXENUTBILDNING
Inom vuxenutbildningen på 
Nyströmska skolan erbjuds både 
grundläggande och gymnasial 
vuxenutbildning, bland annat 
omvårdnadsutbildning, särvux och 
svenska för invandrare. Det går också 
att beställa uppdragsutbildning inom 
många utbildningsområden. Här finns 
dessutom tre yrkeshögskole-
utbildningar som har sökande från 
hela landet: Hotel Management, 
Vårdadministratör och Stödpedagog 
inom LSS. 

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.

Skola & barnomsorg
KOMMUNENS ÖVERGRIPANDE
MÅL FÖR VERKSAMHETERNA

•  Alla barn och elever ska ha en ökad  
  måluppfyllelse.
•  Alla barn och elever ska känna       
  ökad trygghet i arbetsmiljö och      
  hälsa.
•  Jämställdheten mellan könen ska    
  öka.

FÖRSKOLA
Förskolan är för barn i åldrarna 1-5 år. 
I Söderköping finns både kommunala 
och fristående förskolor. Barn till en 
förälder som är arbetslös eller 
föräldraledig för ett yngre syskon, 
kan få en plats inom den kommunala 
och fristående förskoleverksamheten 
upp till 15 timmar i veckan. 

ALLMÄN FÖRSKOLA
Från och med höstterminen det år 
barnet fyller 3 år kan han eller hon 
börja i allmän förskola. Det är frivilligt, 
kostnadsfritt och omfattar som mest 
3 timmar per dag eller 15 timmar per 
vecka.

ÖPPEN FÖRSKOLA
På kommunens öppna förskola i 
Familjecentralen kan föräldrar och 
barn pyssla, sjunga, fika, baka eller 
laga mat tillsammans. Du kommer när 
du vill och ansvarar själv för dina barn 
under tiden ni är där. Verksamheten 
är avgiftsfri och man behöver inte 
vara inskriven. I Söderköping finns 
också öppna förskolor som drivs av 
Svenska kyrkan.

FRITIDSHEM
Fritidshemmen är till för barn i 
åldrarna 6-12 år och finns i samma 
lokaler som skolan.

FRISTÅENDE VERKSAMHET
I Söderköping finns flera enheter med 
fristående verksamhet utöver de 
kommunala verksamheterna. De drivs 
med föräldramedverkan, som 
stiftelse, aktiebolag, kooperativ eller 
ekonomisk förening.

ANSÖKAN OCH AVGIFTER
Enklast ansöker Du om barnomsorg 
via kommunens e-tjänst. Du kan 
också använda en blankett som du 
skriver ut från webbplatsen eller 
hämtar på områdesexpeditionen. På 
webbsidan finns även information om 
gällande maxtaxa.

FÖRSKOLEKLASS
Alla sexåringar har rätt till en plats i 
förskoleklass. Inför höstterminen det 
år barnet skall börja förskoleklass får 
du som vårdnadshavare information 
om vilken skola ditt barn tillhör.

GRUNDSKOLA
Kommunens sju grundskolor är 
organiserade i fem områden med en 
eller två F-6-skolor i varje samt en 
skola med 7-9 (Ramunderskolan). 
Dessutom finns en resursenhet inom 
Samlad Elevhälsa. I flera skolor 
bedrivs åldersintegrerad verksamhet 
och på alla enheter samarbetar 
förskoleklass, fritidshem och skola.
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porten. Ingen behovsbedömning 
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 bl.a. 
sittgympa, allsång, underhållning, 
bingo, frågesport och gudstjänst.
 

FÄRDTJÄNST
Se: www.soderkoping.se/fardtjanst

DAGLIG VERKSAMHET FÖR 
PERSONER MED DEMENSSJUKDOM
Genom att underlätta vardagen ges 
ökade möjligheter att bo kvar i sin 
egen bostad. Ansökan och prövning 
sker hos biståndshandläggare.

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 stödverksamhet 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 pensio-
närsorganisationerna.

FIXARTJÄNST
Äldre personer kan få praktisk hjälp i 
hemmet med sysslor som kan vara 
svåra att utföra på egen hand. 
Fixaren kan exempelvis byta 
glödlampor, hänga upp tavlor och 
frosta ur frysen. Hjälpen är kostnads-
fri, men den enskilde bekostar själv 
eventuellt material. Fixartjänst är inte 
behovsprövad och den beställs via 
Anhörigstöd.

FUNKTIONSNEDSÄTTNING
Personer med funktionsnedsättning 
kan få stöd enligt LSS (Lagen om 
stöd och service till vissa funktions-
hindrade). Insatser som finns 
beskrivna i lagen kan beviljas till 
personer som ingår i lagens 
personkrets och som har behov av 

Stöd och omsorg
ÄLDREOMSORG
Både äldre personer och personer 
med funktionsnedsättning kan få 
olika former av stöd i det dagliga 
livet, till exempel hemtjänst, 
matdistribution, 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 
biståndshandläggare. Träffpunkten, 
Väntjänst och Fixartjänst är inte 
behovsprövade, 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 valfrihet (LOV). Insatserna 
kan vara riktade mot personlig 
omvårdnad till exempel; hjälp att äta 
och dricka, klä sig, sköta den 
personliga hygienen, förflytta sig, 
bryta isolering samt att man ska 
känna sig trygg och säker i sitt hem.

HEMSJUKVÅRD
Från och med 2014 har kommunen 
ansvaret för hemsjukvård i vanligt 
boende. Hälso- och sjukvård i 
hemmet är förbehållet dem som av 
hälsoskäl inte kan ta sig till vård-
central/mottagning. Den s.k. tröskel- 
principen 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, om det skulle uppstå en akut 
situation.

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

ANHÖRIGSTÖD
Personer som vårdar anhöriga kan få 
avlösning i hemmet. En möjlighet till 
egen tid samtidigt som den anhörige 
får omvårdnad. Avlösningen är 
avgiftsfri upp till tio timmar per 
månad. Behövs utökad avlösning är 
det möjligt mot avgift enligt 
hemtjänsttaxan. Korttidsvistelse och 
växelvård på ett särskilt boende är 
andra former av anhörigstöd som 
erbjuds.

Anhörigkonsulenter finns till för alla 
som vårdar eller stöttar någon 
närstående och själv behöver stöd för 
att orka. Stödet kan exempelvis bestå 
av kostnadsfria samtal, samtalsgrup-
per eller föreläsningar.

TRÄFFPUNKTEN
Personer som vill ha en meningsfull 
stund tillsammans med andra är 
välkommen till Träffpunkten Blå 

dem. Genom insatserna ska man 
tillförsäkras goda levnadsvillkor och 
de ska stärka förmågan att leva ett så 
självständigt liv som möjligt. Ansök 
om stödet hos Socialförvaltningen.         

BOENDE
Barn med funktionsnedsättning som 
inte kan bo hos sina föräldrar, trots 
olika stödåtgärder, kan ha rätt till 
boende i familjehem 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 verksamhet. Verksamheten 
anpassas efter personens förmåga, 
dess behov och önskemål.

FRITID OCH AVLASTNING
Barn över 12 år med funktionsned-
sättning kan få korttidstillsyn före och 
efter skoldagen och under skollov. 
För att få miljöombyte, 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.

SOCIALTJÄNST
Inom socialtjänsten finns olika stöd 
att få. Hjälpen är till stor del 
lagstadgad enligt Socialtjänstlagen 
(SoL), Lag om stöd och service till 
vissa funktionshindrade (LSS) och 
Hälso- och sjukvårdslagen (HSL).

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 verksamhet 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 familje-
rätten till genom samarbetssamtal. 
Kontakta Familjerättssekreteraren 
eller Norrköpings Tingsrätt för mer 
information.

FAMILJETEAMET
Familjeteamet erbjuder hjälp till alla 
familjer med barn och ungdomar upp 
till 20 år. Det kan handla om 
bekymmer i förskola, skola, hemma, 
på fritiden och/eller i relationer. Man 
ringer anonymt och den som svarar 
har tystnadsplikt. Familjeteamet 
arbetar med samtal som grund. 
Samtalsmetoderna är enskilda samtal, 
familjesamtal, gruppsamtal, 
parsamtal, skolmöten eller nätverks-
möten. Stödet är gratis.

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. Verksam-
heten 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 Boende-
stöd 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.

VAL-BORG ÖPPENVÅRD
Till VAL-BORG öppenvård kan man 
vända sig för frågor kring missbruk, 
beroende och spel om pengar — 
både när det gäller dig själv eller 
någon närstående. Vill man vara 
anonym går det självklart bra. 
Besöken är kostnadsfria.

KVINNOJOUR
Känner man att man far illa i sin 
relation kan man vända sig till 
Kvinnojouren i Norrköping. Här kan 
kvinnor som utsatts för våld få hjälp 
att komma till skyddat boende, 
praktisk hjälp, anonymitet och få veta 
sina barns rättigheter. Stöd ges under 
en kortare tid tills situationen ordnats.

FRIDEBORG
Frideborg hjälper kvinnor som blivit 
utsatta för våld i nära relationer. Män 
som använder våld i familjen får hjälp 
att bryta sitt negativa beteende. 
Dessutom finns det stödverksamhet 
för barn med erfarenhet av hot eller 
våld i familjen. 

EKONOMISKT BISTÅND 
Personer som inte klarar av sin egen 
eller familjens försörjning kan få sin 
rätt till ekonomiskt bistånd prövad. 
Man kan också få hjälp med budget- 
och skuldrådgivning.
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tid, för växelvis boende eller för 
permanent boende.

VÄNTJÄNST
Som ett komplement till hemtjänsten 
finns väntjänst — en frivillig kontakt- 
och stödverksamhet riktad till framför 
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ansvaret för hemsjukvård i vanligt 
boende. Hälso- och sjukvård i 
hemmet är förbehållet dem som av 
hälsoskäl inte kan ta sig till vård-
central/mottagning. Den s.k. tröskel- 
principen 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, om det skulle uppstå en akut 
situation.

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

ANHÖRIGSTÖD
Personer som vårdar anhöriga kan få 
avlösning i hemmet. En möjlighet till 
egen tid samtidigt som den anhörige 
får omvårdnad. Avlösningen är 
avgiftsfri upp till tio timmar per 
månad. Behövs utökad avlösning är 
det möjligt mot avgift enligt 
hemtjänsttaxan. Korttidsvistelse och 
växelvård på ett särskilt boende är 
andra former av anhörigstöd som 
erbjuds.

Anhörigkonsulenter finns till för alla 
som vårdar eller stöttar någon 
närstående och själv behöver stöd för 
att orka. Stödet kan exempelvis bestå 
av kostnadsfria samtal, samtalsgrup-
per eller föreläsningar.

TRÄFFPUNKTEN
Personer som vill ha en meningsfull 
stund tillsammans med andra är 
välkommen till Träffpunkten Blå 

dem. Genom insatserna ska man 
tillförsäkras goda levnadsvillkor och 
de ska stärka förmågan att leva ett så 
självständigt liv som möjligt. Ansök 
om stödet hos Socialförvaltningen.         

BOENDE
Barn med funktionsnedsättning som 
inte kan bo hos sina föräldrar, trots 
olika stödåtgärder, kan ha rätt till 
boende i familjehem 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 verksamhet. Verksamheten 
anpassas efter personens förmåga, 
dess behov och önskemål.

FRITID OCH AVLASTNING
Barn över 12 år med funktionsned-
sättning kan få korttidstillsyn före och 
efter skoldagen och under skollov. 
För att få miljöombyte, 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.

SOCIALTJÄNST
Inom socialtjänsten finns olika stöd 
att få. Hjälpen är till stor del 
lagstadgad enligt Socialtjänstlagen 
(SoL), Lag om stöd och service till 
vissa funktionshindrade (LSS) och 
Hälso- och sjukvårdslagen (HSL).

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 verksamhet 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 familje-
rätten till genom samarbetssamtal. 
Kontakta Familjerättssekreteraren 
eller Norrköpings Tingsrätt för mer 
information.

FAMILJETEAMET
Familjeteamet erbjuder hjälp till alla 
familjer med barn och ungdomar upp 
till 20 år. Det kan handla om 
bekymmer i förskola, skola, hemma, 
på fritiden och/eller i relationer. Man 
ringer anonymt och den som svarar 
har tystnadsplikt. Familjeteamet 
arbetar med samtal som grund. 
Samtalsmetoderna är enskilda samtal, 
familjesamtal, gruppsamtal, 
parsamtal, skolmöten eller nätverks-
möten. Stödet är gratis.

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. Verksam-
heten 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 Boende-
stöd 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.

VAL-BORG ÖPPENVÅRD
Till VAL-BORG öppenvård kan man 
vända sig för frågor kring missbruk, 
beroende och spel om pengar — 
både när det gäller dig själv eller 
någon närstående. Vill man vara 
anonym går det självklart bra. 
Besöken är kostnadsfria.

KVINNOJOUR
Känner man att man far illa i sin 
relation kan man vända sig till 
Kvinnojouren i Norrköping. Här kan 
kvinnor som utsatts för våld få hjälp 
att komma till skyddat boende, 
praktisk hjälp, anonymitet och få veta 
sina barns rättigheter. Stöd ges under 
en kortare tid tills situationen ordnats.

FRIDEBORG
Frideborg hjälper kvinnor som blivit 
utsatta för våld i nära relationer. Män 
som använder våld i familjen får hjälp 
att bryta sitt negativa beteende. 
Dessutom finns det stödverksamhet 
för barn med erfarenhet av hot eller 
våld i familjen. 

EKONOMISKT BISTÅND 
Personer som inte klarar av sin egen 
eller familjens försörjning kan få sin 
rätt till ekonomiskt bistånd prövad. 
Man kan också få hjälp med budget- 
och skuldrådgivning.
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FÖRETAGANDE

kommunens arbete och ansvarar för 
övergripande strategier och 
planering, ekonomi, personal, IT,
kommunikation samt kommunens 
fastigheter och lokaler. Kommunsty-
relsens informationsmöten
är öppna för allmänheten.

NÄMNDER
I Söderköpings kommun finns fyra 
nämnder: Barn- och utbildnings-
nämnd, Socialnämnd, Samhällsbygg-
nadsnämnd samt Servicenämnd. 
Varje nämnd har 11 ledamöter samt 
lika många ersättare.

FÖRVALTNINGSARBETET 
Det praktiska arbetet är det inte 
politiker utan tjänstemän* som utför 
inom nämndernas förvaltningar. 
Arbetsuppgifterna kan vara att ge 
byggnadslov, bevilja ekonomiskt 
bistånd eller utföra det pedagogiska 
arbetet inom förskola och skola. De 
vanligaste yrkesgrupperna inom 
kommunen är lärare, förskollärare och 
undersköterskor inom äldre-
omsorgen. Totalt arbetar cirka 900 
personer i kommunen.

*Tjänstemannaorganisationen:

•  Barn- och utbildningsförvaltningen

•  Kommunledningskontoret 

•  Samhällsbyggnadsförvaltningen

•  Serviceförvaltningen

•  Socialförvaltningen

Företagande
I Söderköping driver nästan tio 
procent av befolkningen i åldrarna 
20-64 år eget företag. De största 
arbetsgivarna, förutom kommunen, är 
Luvata AB, som tillverkar värme-
växlare, A&O AB som driver 
vårdcentral och ett äldreboende, HTC 
Sweden, som producerar professio-
nella slip- och städsystem, bostads-
företaget Ramunderstaden och 
Ingenjörsfirman Elektromontage AB. 

Den absoluta majoriteten av 
företagen är fåpersonsföretag. Bland 
dem finns en mix av allt från butiker, 
hantverk, skönhets- och kroppsvård, 
marknadsföring, verkstadsindustri, 
jakt och fiske, ljudstudio, artistför-
medling, golv- och takläggning, 
bilvård med mera. Samtliga 
registrerade företag finns att hitta på 
kommunens hemsida under rubriken 
företagsregister. Även på lands-
bygden dominerar de mindre 
företagen. Många är verksamma 
inom jordbruk, skogsbruk och 
besöksnäring.

SÖDERKÖPINGS 
FÖRETAGSREGISTER
www.soderkoping.se/naringsliv 

Kommunen styrs genom en 
direktvald politisk församling, 
kommunfullmäktige, som är det 
högsta beslutande organet. 
Dessutom finns det politiska uppdrag 
inom kommunstyrelsen och 
kommunens fyra nämnder. 

KOMMUNFULLMÄKTIGE
Kommunfullmäktige har 39 folkvalda 
politiker som väljs vart fjärde år och 
bland annat tar beslut om: 

•  Kommunens budget och hur         
  mycket skatt invånarna i
  kommunen ska betala 

•  Kommunövergripande mål och      
  strategier 

•  Taxor och avgifter 

•  Beslutar om vilka nämnder som
  ska finnas 

•  Väljer ledamöter och ersättare till    
   kommunstyrelse och nämnderna 

•  Väljer revisorer som granskar        
   kommunens verksamhet.

Söderköpings kommun styrs av en 
majoritet som består av socialdemo-
krater, moderater och miljöpartiet 
med totalt 25 mandat. Till kommun-
fullmäktiges sammanträden är 
allmänheten välkommen alternativt 
kan följa mötet via sändning på 
hemsidan under mötet eller efteråt. 

KOMMUNSTYRELSEN
Kommunstyrelsen består av 13 
ledamöter som utses av kommunfull-
mäktige och leder och samordnar

Så styrs kommunen

SÅ STYRS SÖDERKÖPINGS KOMMUN


