
NORRKÖPING

Miljöpartiet ska verka för:
Att det ska finnas fler olika former av
omsorgsboenden, anpassat efter olika behov. 

Att kommunens samarbete med ideella
föreningar utvecklas. 

Att kommunens samarbete med andra
utförare utvecklas. 

Att införa ett nöjdhetsindex i hemtjänsten.

Hållbar energi för klimatets skull
Norrköpings kommun ska kraftfullt stimulera
omställning till förnyelsebara energikällor.
Kommunen bör bevaka möjligheterna att köpa in
sig i energibolag. Kommunen behöver medverka
till att företagen med djurhållning producerar
biogas från djurens gödsel istället för att gödseln
ligger och avger växthusgasen metan till
atmosfären.

Miljöpartiet ska verka för:
Att Norrköpings kommun bevakar
möjligheterna att köpa in sig i hela eller delar
av energibolag. 

Att el- och fjärrvärmenät i kommunen
förstärks för att klara efterfrågan. 

Att andelen el producerad från naturens
energiflöden i Norrköping ökas kraftigt. 

Att ladd- och tankstationer för biogas, el och
vätgas byggs ut i kommunen.

Att kommunen medverkar till att biogas
produceras från kreatursgödsel.

Undrar du något? Kontakta oss:

Några av våra kandidater till kommunfullmäktige:
Sven Kindell, Bengt Cete, Tove Jangland, Jan Thilander,
Ulf Nilsson, Per Sundquist, Christel Andersson, Robert
Nordman, Hedda Ottesen, Ingemar Hillerström

Tel: 011-496 4472, E-post: norrkoping@mp.se  

mp.se/norrkoping



Ett framtidsvänligt Norrköping
Vi behöver hushålla med naturresurserna och
även tänka på framtiden. Vi behöver ekologiskt
jord- och skogsbruk. Brukningsvärd
jordbruksmark ska inte förstöras med
byggnation. Vi behöver vårda våra vattendrag så
att vi och fiskarna får en god vattenmiljö.
 
Staden behöver allsidiga stadsdelar med
blandade boendeformer och god service. Mer
grönska behövs också för livsmiljön i tätorterna.
Nybyggen och renoveringar ska styras mot
rimliga boendekostnader och miljöanpassning.
Spårburen trafik ska finnas där många reser.
Norrköping behöver ett välfungerande
cykelvägnät. Att cykla är ett snabbt och
ekonomiskt sätt att minska klimatpåverkan.

Miljöpartiet ska verka för:

 

Att kommunen stöder ekologiskt jord- och
skogsbruk.

Att kommunen planerar så att bruknings värd
jordbruksmark bevaras.

Att byggnation och renoveringar styrs mot
rimliga boendekostnader och
miljöanpassning.

Att stadsdelarna planeras för blandade
boendeformer, service och arbetsplatser. 

Att trädgårdar planeras vid bostäderna. 

Att träbyggnation och återbruk blir en naturlig
del vid planering av nybyggnation. 

Att ett välfungerande cykelvägnät skapas.

Att spårvägsnätet byggs ut.  

Att vandringshinder för fisk i Motala Ström
tas bort så att fisk kan vandra fritt och inte
massakreras av turbinerna i kraftverken.

Bättre skola
Alla barn och ungdomar har rätt till en bra
utbildning på jämlika villkor. Trygghet är
grundläggande för barnens kunskapsutveckling
och alla i skolan har rätt till en trygg och kreativ
arbetsmiljö. Skolsegregationen behöver brytas så
att erfarenheter och bakgrunder får mötas. Skolan
ska kunna rikta det pedagogiska stödet dit där
det behövs. För barnens och Sveriges framtid
behöver vi åter få en skola i världsklass.

Miljöpartiet ska verka för:

Att öka antalet pedagoger som jobbar med
de mindre barnen.

Att skolgården ses som en viktig del av
barnen utveckling genom att stimulera till
fysisk rörelse, lek och kreativitet. 

Att barn med särskilt stora stödbehov kan
få undervisning i mindre grupper. 

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

Att samarbetet förstärks mellan skolan,
fritidsverksamheten och hemmen

Bättre vård och omsorg
Alla som behöver vård och omsorg ska få just vad de
behöver. Det behövs fler alternativ än att bo hemma
eller i ett särskilt boende, till exempel
servicebostäder. Livskvalitet och tid att bygga
relationer är viktiga i omsorgen. Här spelar ideella
föreningar en stor roll för äldre och sjuka, och bör
mer aktivt engageras. 

Kommunen är en viktig kontaktskapare mellan olika
föreningar och företag, och ska bidra till att goda
samarbeten uppstår. För bra omsorg behövs också
en god arbetsmiljö och goda villkor för alla
medarbetare. Kommunen har ett ansvar för att leda
och följa upp arbetet, både för sin egen verksamhet
och för de verksamheter man anlitar. Samverkan
mellan kommun och andra utförare inom omsorgen
behöver utvecklas, bland annat som del av en
krisberedskap.


