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Linköpings kommun

Företagsnamn

P eter Rexfalk hade länge funderat på att 
lämna Stockholm när han flyttade till 
Linköping. Han valde staden tack vare 

avsaknaden av storstadsstress och för att det 
finns många spännande utbyggnadsprojekt. 

Beskriv en dag på jobbet!
– Jag har det fulla ansvaret för de infrastruk-
turprojekt jag genomför, vilken innebär en rad
olika sysslor. Bland annat bokar och leder jag
möten av olika slag, exempelvis byggmöten ute
på arbetsplatser. Jag planlägger projekt, tänker
igenom hur vi ska uppnå målen och gör både
ekonomi- och kvalitetsuppföljningar. Jag ser
också till att rätt kompetens finns på rätt plats
vid rätt tid.

Vilka utmaningar möter du?
– Dels att hålla igång en befintlig stad med
dess infrastruktur, så att invånarna kan ta sig
fram samtidigt som vi bygger om. En annan
utmaning är att kommunicera informationen till
de som påverkas, för även om vi berättar att en
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Fråga lorem ipsum?
– Ectus. Ne ommoluptam que odiaepe volore-
hent. Nus vene et dollatam, quis volupta cor
sequam que illorerorro tem. Nequia pa con pe
acid quatur re volorio sandant voloresti voluptae.

Em quate vellaccatem nosse vellam alitiunt 
hicaborro iliquo quo volorento expelle ssimpo-
rerum adit, et omnisquist omni rem fugitibus 
dit ommosan ducillautem fugitenturia tem. 
Nequia pa con pe acid quatur re volorio sandant 
voloresti voluptae. Em quate vellaccatem nosse 
vellam alitiunt hicaborro.

viss gata kommer att stängas av flera månader 
i förväg står folk ändå där och undrar vad som 
händer.

Vad är roligast?
– Att få vara med i hela beslutsprocessen och
ganska snabbt får se resultatet. Eftersom jag
själv bor i Linköping har jag ju nytta av det som
vi bygger och förbättrar. En del verkar tro att
man inte gör så mycket på kommunen, men det
stämmer inte. Här är arbetet intensivt och väl-
digt varierat. Att jobba i en kommun gör att du
får insyn i hur samhället fungerar och förståelse
för varför det ser ut som det gör. Jag tror det är
en nyttig arbetslivserfarenhet.

Vilka planer finns för framtiden?
– Vi har stora planer och håller just nu på med
projektet C Linköping för att samordna alla
de aktiviteter som behöver göras för att man
ska kunna flytta vårt resecentrum. Ett annat
projekt är Ostlänken, en del av den järnväg som
slutligen kommer utgöra höghastighetsbanan
mellan Stockholm och Göteborg. Förutom att
resecentrumet ska flyttas ska vi bygga en helt
ny stadsdel kring den och förtäta den befintliga
staden och skapa innerstadskänsla över ett större
område. Det är mycket som händer i Linköping
just nu, helt enkelt.
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sequam que illorerorro voluptae. Em quate 
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I Linköping finns stora framtids
planer och du möts av ett intensivt 
och varierande arbete. 
Text Andrea Mogren   Foto Samuel Öfverstedt

”Att jobba i kommun ger dig insyn 
i hur samhället fungerar”

”Citatrubrik på max 60 tecken rubbe 
rubbe rubbe rubbe rubbe rubbe”

LINKÖPINGS KOMMUN
Linköping är kommunen där idéer blir verklighet.   
Här får du som medarbetare möjligheten att jobba 
över verksamhets– och kompetensgränserna och 
arbeta i olika roller, vilket göra att du utvecklas hela 
tiden. Hos oss har du möjligheten att påverka inte 

bara din egen karriär utan hela samhället.
Antal medarbetare: Linköpings kommun är en av 
Östergötlands största arbetsgivare med cirka 8 000 
medarbetare i en mängd olika verksamheter. 
Läs mer: www.linkoping.se

Peter Rexfalk
Titel: Projektledare.
Utbildning: Civilingenjör i 
elektroteknik KTH, examen 
1989.  
Vad skulle du ta med till en 
öde ö? Ett multiverktyg, till 
exempel en Schweizisk armé
kniv, för att underlätta min 
överlevnad.  

Ingress max 200 tecken kae exces 
eserferro omnimust, eum eos exeris 
vitiusam, ut est, omnisqui ut aut ide.
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Förnamn
Titel: Ullo beat laborehent min 
nobissit est.
Utbildning: Ullo beat labore
hent min nobissit est qui quis 
quate etur.
Kuriosafråga: Ullo beat 
laborehent min nobissit est 
qui quis quate etur? Quidi odi 
dolenih ictions equundipsa 
vidunt et que eos maximinctia 
verchil lorerum.


