
värna kontinuiteten och kvaliteten i
äldreomsorgen.

förbättra arbetsvillkoren för personalen.

När du blir gammal i Söderköping ska du få det
stöd du behöver för en värdig ålderdom.
Omsorgen ska vara trygg, likvärdig och
jämställd. Livskvalitet och delaktighet ska vara i
fokus. Genom äldreomsorgen ska vi skapa
möjlighet till en glädjefull vardag, med stort
fokus på god och vällagad mat, utevistelse och
roliga aktiviteter.

Miljöpartiet i Söderköping är partiet som verkar
för att kommunen ska utvecklas med hänsyn
till kommande generationer, djur och natur.

Söderköping ska vara en kommun som stöttar
dig när du behöver och ger goda arbetsvillkor
till vår välfärdspersonal. Vi ska vara en robust
kommun med god krisberedskap, lågt
klimatavtryck, starka ekosystem och hög
självförsörjningsgrad. Vi är övertygade om att
Söderköping kan vara en kommun där alla kan
leva ett gott liv utan att det ska behöva ske på
bekostnad av kommande generationer. 

 

SÖDERKÖPING

Bättre vård och omsorg

Våra kandidater
Erik Malmfors1.

2. Lill-Marie Jonsson

3. Rosanna Nordrup
Jag vill att arbetet med klimat- och
miljöfrågor ska förbättras i Söderköping.
Som kommun behöver vi göra vad vi kan för
att minska utsläppen av växthusgaser och
agera i linje med Parisavtalet.

Vill du veta mer?

mp.se/soderkoping

mpsoderkoping

Vi vill:

Genom att satsa på skola, barnomsorg, kultur
och föreningsliv kan vi ge våra barn och
ungdomar möjlighet till en bra start i livet och
genom att satsa klimat och miljö kan vi skydda
och utveckla vår närmiljö till kommande
generationer. På så sätt kan vi återskapa
framtidstron.

Jag brinner för skolan. Att så många slås ut
utan framtidsutsikter och hamnar i
utanförskap är inte OK. Skolorna behöver
kompetensutveckla och mer resurser,
handledning i framgångsrik undervisning.

Grön politik bygger på tre solidariteter:

Solidaritet med jorden och det 
ekologiska systemet

Solidaritet med barnen, 
vår framtid

Solidaritet med världens alla 
människor



Vi vill:

Öka takten i kommunens
klimat- och miljöarbete
Söderköping ligger idag efter i klimatarbetet
och vi vill därför införa en koldioxidbudget med
tillhörande klimatfärdplan för kommunen. Här
bör även en plan för klimatanpassning av
kommunen att inkluderas.

Vi vill:

skapa bättre förutsättningar för lokala
företagare och lantbrukare att delta i
upphandlingar för att stötta det lokala och öka
självförsörjandegraden.

skydda våra havs- och kustområden då de är
avgörande för en frisk Östersjö. 

avveckla kvarvarande fossilanvändning inom
kommunala verksamheter, upphandling och
inköp måste bli mer klimatsmart. 

öka den förnybara lokala elproduktionen genom
att installera solceller på kommunala
byggnader. 

att kommunen ska ha ett lokalt klimatråd
bestående av en oberoende grupp av experter.
Klimatrådet ska utvärdera och hjälpa den lokala
politiken att fatta tillräckliga beslut för att klara
klimatmålen.

underlätta för företag att bygga ut
laddinfrastrukturen i kommunen och stötta där
det behövs. Landsbygd som tätort ska vara
tillgänglig för elfordon.

återställa våtmarken för att på så sätt minska
övergödningen, snabbt minska utsläppen av
växthusgaser och gynna biologisk mångfald. 

att kommunens grönytor sköts på ett sätt som
gynnar biologisk mångfald.

En meningsfull fritid i stad
och på landsbygd

 

Söderköping ska vara en levande kommun hela
året!

öka möjligheterna till en meningsfull fritid för
alla åldrar oavsett vart i kommunen du är bosatt. 

skapa fler mötesplatser i stad och på landsbygd.
Vi vill att landsbygden ska få tillgång
kvällsöppna vuxenledda mötesplatser för
ungdomar, öppna förskolor för föräldralediga och
aktiviteter som berikar livet för äldre. Vi vill även
öka öppettiderna för fritidsgården Focus inne i
tätorten.

utveckla och stödja kommunens förenings- och
kulturliv. Ett rikt förenings- och kulturliv bidrar
till ett tryggt och välmående samhälle. 

Öka alla ungas möjligheter i livet
Alla barn och unga ska ha goda möjligheter i livet
och kunna förverkliga sina drömmar. Vi vill satsa
på förskola, skola och elevhälsa som är viktiga
för ett tryggt och hälsosamt liv. Alla skolor ska
vara bra skolor. Barn och unga ska få rätt stöd i
rätt tid. Det är viktigt att kommunen lever upp till
lagens krav på att alla elever har rättighet att få
det stöd de behöver. 

 

att barn med särskilt stora stödbehov kan få
undervisning i mindre grupper, i väl
anpassade lokaler.

att pedagogerna avlastas mer av
administrationen och att obehöriga pedagoger
får stöd och fortbildning.

att samarbetet förstärks mellan skolan,
fritidsverksamheten och hemmen.

Att alla barn och elever ska få hjälp om de mår
dåligt. Skolans elevhälsoteam ska ha
kompetens och tillräckliga resurser att kunna
se tidiga varningssignaler så att rätt stöd kan
sättas in i god tid. Vi behöver också stärka
arbetet mot mobbning.

Utöka elevhälsan och sätta en lägstanivå för
hur bemannad elevhälsan på varje skola ska
vara.

öka antalet pedagoger som jobbar med de
yngre barnen.

Jobba för att minska storleken på skolklasser
och god personaltäthet.

Vi vill:

Kommunen ska prioritera arbetet för mänskliga
rättigheter. Alla ska kunna utvecklas och leva det
liv som den önskar. Kön, etnisk bakgrund,
könsöverskridande identitet och uttryck, religion,
sexuell läggning, funktionsnedsättning eller
ålder ska aldrig vara hinder. Människor ska
accepteras för vilka de är och inte begränsas av
fördomar och normer. Alla Söderköpingsbor ska
kunna påverka vad som händer i samhället.

Demokrati och jämställdhet

höja den generella hbtqi-kompetensen
inom kommunens verksamheter.

jobba med normkritiskt
värdegrundsarbete redan från förskolan.

Öka antalet medborgardialoger, så att alla
kan påverka frågor som är viktiga för dem,
till exempel hur deras stadsdel ska
utvecklas. 

Vi vill:


