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Trygg och god uppväxt

1. Inget barn i Norrköping ska behöva växa upp i fattigdom.
Vårdnadshavare ska ha goda möjligheter att kunna försörja sig och
familjen.

2. Det ska vara rimligt nära till förskola i alla områden i kommunen, och
prioritering så att syskon kommer till samma förskola ska gälla.

3. Skolan och fritiden är en helhet som ska ge barnen goda förutsättningar
i livet. För detta behövs samarbete mellan skola, fritidsverksamheter och
hemmet.

4. Skolan är inte bara själva undervisningen. En bra skolgård är en viktig
del för barnens hälsa. Alla skolor ska ha skolbibliotek med utbildad
personal.

5. Alla barn ska ha möjlighet att utöva kultur inom någon form av
kulturskola. Barn och ungdomar ska också kunna uppleva och lära sig om
naturen, till exempel genom att det finns en Naturskola

6. Det krävs mer anpassning och resurser för barn med särskilda behov,
bland annat i form av mindre grupper och med användning av erfarenhet
kring olika undervisningsformer.

7. Enskilda skolor har olika förutsättningar. Det behövs därför fortsatta
särskilda satsningar för att utjämna socioekonomiska ojämlikheter.

8. Ungdomar är de som har bäst perspektiv på hur det är att växa upp i
kommunen just idag. Vi vill därför att de får utrymme att uttrycka det
genom att kommunen inrättar ett ungdomsfullmäktige samt anställer ett
ungdomsombud

9. Vi ser att när verksamheter blivit satta att lösa problem, som under
pandemin, så har de gjort det på ett berömvärt sätt. Den tilliten måste vi
alltid ha med. Administrativa system ska vara till för att stödja
verksamheten, inte bli ett självändamål för att utöva kontroll. 
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Tryggt och gott liv

10. Det är inte alla barn som växer upp under goda omständigheter. Dessa
behöver särskild omsorg från kommunen. Vi behöver fler familjehemsplatser,
och i det ta in goda lärdomar från konsulentstödda familjehem. Både
familjehem och HVB, i egen regi och externa, behöver systematiskt följas upp
vad gäller kvalitet och säkerhet.

11. Tragedin bakom att vi behövde en lag som Lex Lilla Hjärtat får aldrig
glömmas bort. Vår kommun behöver ta varje extra steg som krävs för att trygga
tillvaron vid återförening med föräldrar, även om det går utöver vad lagen kräver.

12. Ett omhändertagande ska vara ett sista steg som helst aldrig skulle behöva
ske. Socialtjänsten och andra relevanta aktörer, exempelvis inom sjukvården,
måste därför få gott om utrymme att förstärka arbetet med
förtroendebyggande. 
 
13. Barnets bästa är äntligen inskrivet i lag! I kommunens beslutsprocesser
måste det höjas till att vara en avgörande faktor.

14. Arbetet för en god och trygg uppväxt involverar inte bara familjen och det
offentliga. Föreningar som driver allt från nattfotboll till lägerskolor, och olika
frivilliggrupper, bidrar starkt till att förebygga utslagning och kriminalitet.
Stödet till civilsamhället i denna form måste värderas och uppmuntras i det
ljuset!

15. Förebyggande insatser är det enda sättet att på lång sikt minska missbruk
och kriminalitet. Detta kräver att insatserna integreras i verksamheter på ett
långsiktigt, målmedvetet sätt, inte i form av korta projekt.

16. Förebyggande insatser kan inte helt förhindra psykisk ohälsa. Här krävs
ökade resurser och tydligare samverkan mellan kommun och region. Detta
behov av samverkan blir extra tydligt när det gäller kombinationer av
hemlöshet, psykisk ohälsa och beroendeproblematik. 

17. Även våld i nära relationer är en fråga där samverkan krävs mellan olika
myndigheter. Kommunen behöver alltid leta efter nya sätt att förhindra att
våldet sker. Detta inkluderar förebyggande arbete bland medarbetarna.
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Livskvalitet i Norrköping

18. Norrköping är både en industri- och kunskapsfokuserad kommun. Med
det kommer ett behov av att vara del av det livslånga lärandet, ha ett gott
samarbete med universitetet och ha ett fokus på anställningsbarheten
även via YH-utbildningar, Komvux, Folkhögskolor och vuxenutbildning.
Dock finns det också personer som är, eller nyligen har varit långt från
arbetsmarknaden, med behov av arbetsträning och en ny arbetsplats efter
det. Här ser vi att kommunen har en nyckelroll i att bland annat samverka
med Arbetsförmedlingen med flera.

19. Norrköping är också en kulturstad, vilket vi vill bevara och utveckla. Det
kräver att vi har ett rikt kulturliv som består av såväl klassiska
institutioner som fria grupper och individer.
Offentliga bibliotek är även det en garant för både bevarande och
utveckling av kunskap och kultur. Våra bibliotek i olika delar av
kommunen ska vara välförsedda och ha utbildad personal. 
 
20. Motion är ytterligare en viktig ingrediens för ett gott och hälsosamt liv.
Platser för fysisk aktivitet och spontanidrott även i det offentliga rummet
behövs. Särskilt stöd behövs till ungdoms- och breddidrott. 
 
21. Det idéburna är vad vårt parti fötts ur, och vi ser att den idéburna
fritidsverksamheten särskilt behöver värnas.
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Kvalitet i omsorgen

22. Former för samverkan mellan kommun och andra aktörer inom
omsorgen behöver utvecklas, bland annat som del av en krisberedskap.

23. Vi behöver social samvaro genom hela livet. Här spelar Träffpunkter en
stor roll för våra äldre. Sådana behövs i många delar av kommunen.

24. Standarden på korttids- och särskilt boende måste alltid vara den
högsta möjliga. Vi vill också se att det finns flera sorters boenden
tillgängliga för att bättre passa individens behov. Detta kan gälla
servicebostäder eller andra former. Även på särskilda boenden är social
samvaro och aktivitet viktigt att eftersträva, i möjligaste mån.

25. Livskvalitet och tid att bygga relationer är viktiga i omsorgen, både för
brukare och för personal. Även här spelar olika föreningar en stor roll för
äldre och sjuka, och bör mer aktivt engageras i att motverka ensamhet.
Patientföreningar underlättar också, och det är naturligt att kommunen
erbjuder lokaler där olika sådana kan samlas under ett tak.

Kvalitet i klimat- och miljöfrågor

26. Då såväl ekonomiska, som miljö- och hälsoskäl talar för vegetarisk
kost är vårt mål att kommunen alltid ska servera vegetarisk kost. Annan
kost kan vid behov serveras som alternativ. Vegetarisk kost som grund
inom barnomsorg och skola ger också barnen en introduktion till att den
vegetariska kosten är att föredra.

27. Av likaledes ekonomiska- och miljömässiga skäl är vårt mål att
minska matsvinnet i kommunens kosthållning.
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28. I syfte att nå minskade koldioxidutsläpp är vårt mål att kommunens
egen energianvändning ska vara helt förnybar. Detta gäller även för av
kommunen upphandlade tjänster.

29. I de fall kommunens personal inte kan resa med klimatanpassade
transporter i tjänsten vill vi att kommunen klimatkompenserar för dessa.

30. De fordon som används i egen eller upphandlad verksamhet vill vi ska
vara antingen el-fordon eller biogasfordon.

31. Då klimatförändringar sannolikt kommer att fortgå långt efter att
klimatneutralitet uppnåtts är vårt mål att klimatanpassningarna
fortsätter.

32. För att ta stärka kommunens klimatarbete, för att få inspiration,
kunskaper och använda andra kommuners erfarenheter och för att delge
andra kommuner våra erfarenheter, vill vi att kommunen går med i
föreningen Sveriges klimatkommuner.

33. Arbetet med att uppnå ett fossilbränslefritt samhälle är mycket
brådskande. Vårt mål är därför att kommunen snarast färdigställer och
implementerar den färdplan mot ett fossilfritt Norrköping som
Miljöpartiet initierat, till exempel genom att verka för att biogas framställs
ur djurhållningens gödsel istället för att den behandlas så att metan
avgår till atmosfären,
samt att kommunen vidareutvecklar arbetet med en koldioixidbudget.

34. Omställningen till ett hållbart samhälle kräver medverkan från alla
samhällets aktörer. Vårt mål är att kommunen aktivt arbetar med att
sprida kunskap om klimatförändringarnas orsaker och verkningar.

35. Plastavfall är ett stort globalt miljöproblem. Vårt mål är att kommunen
fasar ut all användning av plast där så är möjligt.

36. Många bilägare saknar möjlighet till laddning av elbil. Vi vill att
kommunen stimulerar utbyggnaden av infrastruktur för laddning.
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Kvalitet i vatten, luft, mark och skog

37. Vi vill att kommunen i samarbete med Finspångs kommun och
omgivande verksamheter säkerställer sjön Glans goda ekologiska status.
 
38. Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel. Vårt mål är att kommunen
försäkrar sig om god tillgång till råvatten för alla kommunens innevånare.
Kommunen ska också verka för att vattnet håller högsta kvalitét och för
sparsamhet med våra vattenresurser. Kommunen måste också förbereda
fler råvattentäkter som reserv till Glan.

39. Läkemedelsrester är ett hot mot miljön och den biologiska
mångfalden. Vi vill att avloppsslammet renas från läkemedelsrester.

40. Fria vandringsvägar för fisk är en tillgång för såväl de ekologiska
systemen som för fritidsfiske. Vi vill att kommunen tillsammans med
vattenrättinnehavarna verkar för att bygga bort vandringshindren för fisk i
kommunens vattendrag.

41. Vårt mål är att kommunen ska öka aktiviteten med att städa stränder
och vattennära miljöer för att förhindra att plaster och annat skräp
hamnar i vattnet.

42. För att underlätta miljöanpassningen av båttrafiken vill vi att
kommunen ska verka för att det finns hållbara drivmedel vid sjömackarna
likaväl som för större fartyg i hamnen.

43. Vi vill att kommunens båttvättar och latrinanläggningar ska vara
miljövänliga.

44. Potentiell påverkan på luftkvalitet måste tas i beaktande när staden
förtätas.
 
45. Barn och ungdomar behöver skydd mot luftburna föroreningar. Vårt
mål är att kommunen ska göra regelbundna mätningar av luftkvaliteten
vid skolor och förskolor och vidta de åtgärder mätningarna eventuellt
påvisar behov av.
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46. Träd har god förmåga att binda luftföroreningar, därför vill vi se fler
träd i stadsmiljön

47. Stadsmiljön innehåller ofta såväl synligt skräp som mikroskopiskt
som påverkar luftvägarna. Kommunens gator måste därför städas oftare.

48. Vårt mål är att kommunen ska ha ett ekologisk hållbart skogsbruk. En
skog med stor artrikedom är inte bara en tillgång för den biologiska
mångfalden utan även en tillgång för rekreation och psykiskt
välbefinnande.
 
49. Vårt mål är att kommunen inrättar fler naturreservat för såväl
skyddsvärd natur som för rekreation.
 
50. För att skydda delar av kommunen från miljöfarliga verksamheter och
transporter vill vi införa miljözoner. Sådan trafik och verksamheter måste
ske så långt som möjligt från där många människor vistas.
 
51. Vårt mål är att öka takten i öppnandet av våtmarker och bäckfåror som
främjar den biologiska mångfalden, och dessutom kan leda bort stora
mängder vatten vid extrem nederbörd.

Den hållbara stadsmiljön
52. Natur, park och trädgård är viktigt biologiskt för staden. Vegetationen
tar upp koldioxid och producerar syre, renar luft och vatten, dämpar
vindar, motverkar översvämning och kyler vid hetta. Den bidrar till den
biologiska mångfalden vars utarmning är ett stort miljöhot. 

53. De befintliga grönytorna och vattenmiljöerna måste bevaras och fler
planeras in i tätorterna. Vi behöver gröna stråk som binder ihop
grönområden och leder till naturområden.
I anslutning till detta måste också fler hårdgjorda ytor bytas ut mot
genomsläppliga.

 

8



54. Minimal miljöpåverkan och hög gemenskap mellan boende är vårt mål.
Detta innebär stadsdelar där boende av olika typer finns, och samsas med
arbetsplatser, service och rekreationsplatser. Det innebär också att den
mest moderna och miljövänliga tekniken används vid nybyggnation. I det
inkluderas träbyggnation, vattenbesparande system, att material
återanvänds samt även energisystem och -prestanda. 

55. Olika boendeformer behöver blandas för att motverka segregation.
Stadsdelarna behöver också ha blandade funktioner som bostäder,
service, arbetsplatser och fritidsmöjligheter. Det minskar bilberoendet och
man kan lätt nå centrala staden med bra cykelvägar och kollektivtrafik för
det utbud som inte finns underlag för i egna stadsdelen.

56. Staden bör inte spridas ut i omgivande rekreationsnatur och
närodlingsmarker. Glesa delar kan förtätas men innerstaden får inte bli
tätare om vi ska få god livsmiljö. Tätorterna utanför staden har plats för
expansion av bebyggelse, särskilt de längs järnväg.
57 Vi vill se ett levande centrum! För att det ska vara möjligt behöver vi
underlätta på flera sätt. Dels handlar det om sätt att ta sig till centrum
med cykel och kollektivtrafik, men dels handlar det också om villkoren för
näringsidkare. 

58. Ett viktigt ytterligare steg för Norrköpings kommun att ställa om till
hållbarhet är att solceller sätts upp på alla lämpliga kommunala tak och
väggar. 

59. Kommunen behöver en energiöversiktsplan och förstärka strategi med
att säkra energiförsörjningen. I det arbetet bör ingå att bli del- eller
majoritetsägare i energibolag.
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Den hållbara trafiken
60. Norrköping är och förblir en spårvagnsstad! Det är hög tid att bygga
vidare på den identiteten, och en linje till Vrinnevisjukhuset har hög
prioritet i vår vision av kollektivtrafiken in i framtiden.

61. En grundbult är att varje kollektivtrafikslag har sin plats: Tåg mellan
större orter, buss till ytterområden och spårväg centralt.
 
62. Norrköping måste också bli en modern cykelstad! Den struktur våra
gator har, inklusive från förorter, lämpar sig väldigt väl för att snabbt
bygga om till säkra cykelvägar. Vi behöver ett attraktivt bilfritt
huvudcykelnät som går centralt genom stadsdelarna där många
målpunkter finns. Spårburen trafik är attraktivare än buss så fler väljer att
ställa bilen.

63. Vi behöver bygga mobilitetshubbar på strategiska ställen vid
kollektivtrafiknätet. De innehåller service som bilparkering och säker
cykelparkering, bilpooler och cykeluthyrning.

Den hållbara landsbygden
64. Sverige bör uppnå minst 80% självförsörjning för livsmedel. Marken i
vårt område är bördigt och måste därför bevaras som just jordbruksmark.
Under pandemin såg vi ett stort behov av personer att arbeta i de gröna
näringarna, och här har kommunen en roll i att stödja utbildning.

65. Målbilden för ekologiskt och närproducerat måste sättas högt. 

66. Vi vill att det ska vara attraktivt att leva och verka utanför tätorterna.
Detta är hänsyn vi särskilt måste ta vid såväl planering av kollektivtrafik
och digital infrastruktur. En särskilt viktig utmaning är att vara
snabbfotade med att bygga upp servicen utanför de största tätorterna – vi
måste säkerställa att det inte finns onödiga hinder.
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Det hållbara arbets- och näringslivet
67. Kommunen är en stor arbetsgivare. Vi behöver lära oss från företag
som erbjuder karriärvägar inom den egna verksamheten. Detta kan
inkludera möjlighet att prova på en ny arbetsplats inom kommunen
genom interna utbyten. Så behåller vi goda medarbetare!
 
68. Kommunen måste vara en god arbetsgivare. Detta handlar om
grundläggande frågor som lika lön för likartat arbete och att sänka
normalarbetstiden, men också om en ökad flexibilitet i var arbetet utförs:
Delvis distansarbete ska vara en rättighet för relevanta tjänster.

69. Kommunen måste vara en arbetsgivare som ser sina medarbetare.
Detta inkluderar allt från förebyggande arbete såsom att upptäcka om
någon far illa i det privata, till bra friskvård. Det handlar också om att ge
medarbetarna utrymme att utföra arbetet de har kompetensen till.
Slutligen handlar det om att ge medarbetarna utrymme att bygga
relationer till kollegor och de som de arbetar för, där detta sistnämnda är
särskilt viktigt i verksamheter såsom omsorgen. Medarbetare som trivs
stannar kvar.

70. Företagande är viktigt för hela samhället: Som utlopp för skaparkraft,
för samhällets utveckling, och som inkomst för den enskilde. Kommunens
relation till företagen behöver bli bättre. Särskilt gäller det för mindre
företag som inte redan har byggt upp nätverk med andra, där kommunen
bör vara en naturlig kontaktskapare. Även i arbetet med översiktsplaner
kan idén om företagskluster med fördel tas med.

71. Företagande ska självklart vara hållbart ur alla dimensioner. Detsamma
gäller också kommunens egna investeringar, som kräver en extra
noggrannhet i såväl miljömässiga som etiska hänsyn.

72. Kommunen har också en väldigt direkt roll i att stödja det lokala
näringslivet genom upphandlingar. Som del av detta vill vi också att
upphandlingsseminarier blir ett inslag i alla upphandlingar.
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