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Framtidens Norrköping
Det går bra för Norrköping - men det räcker inte
Det händer mycket i Norrköping. Byggkranarna är fler än på många år. Tomter som har gapat 
tomma och ödsliga i decennier fylls med lokaler för kontor, hotell och framför allt bostäder. Antalet 
jobb ökar i en takt som aldrig förr. På våra gator strosar allt fler turister och andra besökare.

Norrköping har blivit en allt bättre och rikare kulturstad. I kvarteret Hallarna, i Hörsalen och från 
Louis de Geer och andra scener hörs ständigt musik. Norrköping är på god väg att bli hela Sveriges 
musikhuvudstad. Folkrörelserna och kulturskolan, muséerna, teatrarna och biblioteken är starka 
hörnstenar i en levande kulturstad.

Norrköping har länge varit en fantastisk förenings- och idrottsstad. De senaste åren har inte bara 
IFK Norrköping blivit svenska mästare i fotboll, det har också tillkommit nya idrottsanläggningar 
i bl a Åby, Svärtinge och Hageby. Därmed har framför allt barn och ungdomar fått ännu bättre 
möjligheter.

Antalet norrköpingsbor växer. Det betyder att fler kan bidra till utvecklingen. Nu är vi drygt 140 
000 invånare, 2035 sannolikt 175 000. Det byggs ny järnväg och i hamnen är det livligare än på 
länge. Universitetets utbyggnad ger fler möjlighet att läsa vidare, men har också gett Norrköping 
världsledande forskning och företagande inom bland annat visualisering och tryckt elektronik.

Kort sagt, det bubblar av aktivitet i Norrköping och utvecklingen har vänt på en rad områden. Det 
går bra för Norrköping, men det räcker inte! För oss Socialdemokrater är det inte nog att det går bra 
för kommunen och företagen, för det betyder inte automatiskt att det går bra för hela Norrköping 
eller alla norrköpingsbor.

Klyftor och segregation skapar oro och spänningar. Därför måste vi göra mer för att fördela tillväxten 
rättvist och bryta den gamla industri- och arbetarstadens sociala arv med många lågavlönade och 
lågutbildade invånare. Vi måste göra mer för att hela kommunen ska utvecklas - ytterområden och 
landsbygd likaväl som innerstaden, särskilt områden som är extra drabbade av arbetslöshet, ohälsa 
och integrationsproblem.

Därför finns ingen viktigare uppgift än att vända utvecklingen i skolan, för den avgör så mycket av 
framtiden. Vi måste höja utbildningsnivån och rusta fler Norrköpingsbor för att kunna ta de jobb 
som skapas, för arbete åt alla är grundläggande i ett jämlikt och välmående samhälle. Tack vare 
tillväxten får vi  resurser som gör det möjligt för oss att på allvar möta de utmaningarna.

Mycket återstår, men vi har också gjort mycket. Skolan har fått mer pengar. De senaste åren har 
skolans andel av kommunens budget ökat. Det finns fler vuxna i skolan än för fyra år sedan. Det 
har gett resultat. Fler får idag plats i förskolan och det har stor betydelse för att alla ska klara sig bra 
senare i livet. Skolresultaten i de lägre årskurserna har förbättrats.

Men - vi ser ännu ingen tydlig vändning när det gäller hur många som klarar godkända betyg i 
årskurs nio. För få studerar vidare och skaffar sig en yrkesutbildning eller en teoretisk examen.
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Sverige och Norrköping har på senare år tagit emot många asylsökande.  Det ställer också krav på 
mer pengar till skola och utbildning, både för barn, ungdomar och vuxna.

Utvecklingen har definitivt vänt på många områden - nu ska vi banne mig se till att vi även vänder 
skolresultaten uppåt!

Norrköpings utveckling och framtid
Norrköping är en spännande stad mitt uppe i en kreativ utveckling. Ändå tror vi att vår 
förändringsresa bara har börjat. Vi  Socialdemokrater satsar därför hårt på att utveckla Norrköpings 
framtid. Tyvärr lever dock den gamla självbilden kvar ibland – industri- och arbetarstaden, där 
utbildning inte behövdes, där man kunde gå ner till fabriken och få jobb direkt. Trots Norrköpings 
snabba omvandling ligger vi fortfarande efter i utbildningsnivå och övergång till högre utbildning.

Idag är gymnasieutbildning en nödvändig grund för arbete. Utan utbildning eller yrkeskompetens 
är det svårt att etablera sig. Utbildning är en även viktig pusselbit för att lyckas med integrationen. 
Vårt ambitiösa ansvarstagande för nyanlända innebär också att fler behöver stöd och matchning som 
kräver stora investeringar i utbildning, för unga och äldre. Men ansvaret är inte bara kommunens 
eller statens, utan också den enskildes som ska lära sig språket, utbilda sig och tillgodogöra sig de 
möjligheter som erbjuds för att etableras på arbetsmarknaden.

Vi socialdemokrater driver på  förnyelsen, men digitalisering, globalisering och en mer 
snabbföränderlig värld innebär att vi behöver göra ännu mer för att hålla ihop Norrköping så 
att alla kommer med. Konkret handlar det till exempel om att satsa mer på jobb, utbildning och 
trygghet i utsatta områden. Norrköpings utveckling från textilindustristad till universitetsstad 
kräver att kommuninvånarna är öppna och väl förberedda för förnyelse på många områden, det 
krävs anpassning och omställning till den nya arbetsmarknaden. 

Och det händer mycket i Norrköping:

Byggandet av den nya höghastighetsjärnvägen Ostlänken är en av de största investeringarna i Sverige 
i modern tid. Den har nu börjat i Norrköping. Ostlänken skapar jobb och tillväxt under byggtiden, 
men också långsiktigt bättre förutsättningar för resenärer, jobb och företagsetableringar. Dessutom 
betyder det att det händer mycket positivt i stadsbilden.

Norrköping bevarar med stolthet historien kring industrilandskapet och utvecklar det. Idag ligger 
vi i framkant som kultur- och studentstad och inom forskning och utveckling. Världsledande 
forskning och nya näringar utvecklas i en attraktiv miljö. Vårt mål är att Campus Norrköping ska 
fördubblas från ca 5 000 till minst 10 000 studenter.

Vårt levande kultur- och fritidsliv är avgörande för Norrköpings attraktivitet. Genom att erbjuda 
barn och ungdomar en proffsig kulturskola, goda föreningsmöjligheter, kultur-, fritids- och 
idrottsanläggningar tillgodoser vi bredden. Genom spetskompetens på våra muséer, Östgötateatern, 
Symfoniorkestern, Upplev Norrköping, Visualiseringscenter och Cnema skapar vi en kulturell 
infrastruktur som  samverkar interaktivt med medborgarna och lockar besökare både från vår egen 
kommun och andra.
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Vi vill bidra till en  trygg och stabil 
kommunledning 
Vi Socialdemokrater inser  att många av samhällets utmaningar är långsiktiga och gemensamma. 
Klyftor och barriärer mellan människor försvagar hela samhället. Ju fler som har goda förutsättningar 
i livet och får rätt stöd, desto mindre blir påfrestningarna. Alla, oavsett bakgrund och livssituation, 
ska ha friheten att ta nya språng i livet och förverkliga sina drömmar. Det kräver att vi gemensamt 
tar ansvar för varandra.

För att nå våra visioner om ett jämlikt, öppet och frihetligt samhälle med arbete åt alla krävs 
ett långsiktigt målmedvetet arbete. Det gör vi gärna i samarbete med andra. Politisk stabilitet 
underlättar det långsiktiga arbetet. Därför är blockpolitiken skadlig. Den skapar låsningar som 
hämmar utvecklingen och bidrar till ryckighet i besluten och för medborgarna.

Därför valde vi socialdemokrater att ingå i samarbetet med Liberalerna, Centerpartiet och 
Kristdemokraterna i kvartetten efter valet 2014. Det gjorde vi också för att vi såg en överhängande 
risk att Sverigedemokraterna skulle få ett avgörande inflytande i Norrköpingspolitiken om 
blockpolitiken hade fått fortsätta.

Samverkan i kvartetten har mött kritik. Våra tre samverkanspartier har fått en hel del kritik 
från Moderaterna och Sverigedemokraterna, men har valt att prioritera sakfrågorna framför att 
hålla ihop den borgerliga alliansen. Socialdemokratin har också fått kritik, framförallt från vår 
tidigare koalitionspartner Vänsterpartiet, för att vi skulle ”svika våra ideal” i och med denna 
blocköverskridande samverkan.

Den svåraste frågan har varit den om LOV, privata företag och vinster inom välfärdssektorn. Den 
har vi dock löst på ett sätt som vi är övertygade om är helt godtagbart för medborgarna, i och med 
att vi ställer lika hårda krav på privata utförare som på de kommunala verksamheterna.

Vi tycker att samarbetet har fungerat väl. Vi är och kommer fortsätta vara fyra olika partier med 
olika inriktning och ibland olika viljor. Men under mandatperioden har vi löst svåra frågor och tagit 
Norrköping framåt på viktiga områden. Inte minst har den socialdemokratiska idén om satsningar 
på utbildning och jobb fått stort genomslag.

Vi går till val som eget parti. Om Kvartetten blir den dominerande (starkaste) kraften i kommunen 
efter valet vill vi fortsätta styra tillsammans.

Vi utesluter alla former av samarbete med Sverigedemokraterna.

 

Ansvar, stabilitet och handlingskraft går 
före plakatpolitik
Socialdemokratin är ett vänster-mittenparti. Vänster därför att vi alltid sätter kampen mot orättvisor 
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och klyftor i centrum. Den kampen kräver samhällsbygge, ansvarstagande och handlingskraft, den 
är inte en tävling om vem som har mest rätt i argumenten. För oss är därför konflikt inget mål, 
men ibland nödvändig. Om det ger bättre resultat väljer vi dock hellre samarbete och gemensamma 
lösningar som accepteras av flertalet och kan bidra till långsiktig stabilitet. Därför har vi valt att 
samarbeta i mitten.
 
Vi Socialdemokrater kan förstås inte alltid få exakt som vi vill. Därför satsar vi på att få igenom så 
mycket av vår politik vi kan i samarbete för att ändå nå en rejäl bit på vägen. Hellre några kraftfulla 
kliv i rätt riktning, om än inte ända fram, än politiska låsningar som hindrar verklig förändring. 
Vi är övertygade om att praktisk samarbetsförmåga för att lösa viktiga sakfrågor genom kompetent 
politiskt hantverk och kompromissvilja är viktigare än högljudd plakatpolitik.

Välfärd kräver stabil ekonomi
Norrköpings snabba tillväxt innebär väldiga möjligheter. Men tillväxten skapar också påfrestningar 
när behov av jobb, bostäder, dagisplatser och skolor ökar i samma takt. På bara några få år har 
kommunens investeringar ökat från några hundra miljoner pr år till 1,9 miljarder 2018! Vi 
bygger fler förskolor, skolor och äldreboenden för att möta Norrköpingsbornas behov, vi satsar på 
förebyggande insatser för att ge fler en god start i livet och inte minst på nya jobb och företag.

För att kunna genomföra det vi tror på och jobba långsiktigt är det viktigt med ordning och reda i 
ekonomin. Idag har Norrköping en stabil ekonomi, även om vi har stora utmaningar.

Vi höjer inte skatten lättvindigt, men gjorde en höjning förra mandatperioden. Det gjorde vi för 
att kunna göra de framtidsinvesteringar vi såg som nödvändiga för att möta Norrköpings stora 
utmaningar och ta vara på framgångarna. Tillsammans med satsningar från regeringen har det 
inneburit att vi har kunnat anställa fler vuxna i skolan, förskolan och äldreomsorgen samtidigt som 
vi förbättrar servicen till företagen och kommunikationerna till och från Norrköping.

Men ingen skattekrona ska slösas. Det finns mycket mer vi vill göra när utrymme finns – men bara 
då. Inga underskott, ständig effektivisering och försiktighet med låneskulden, det är vår modell!

Framtidens tillväxt
Kommunen växer snabbt, ekonomin är stabil och allt fler får jobb. Det är en avgörande viktig 
utveckling. Men om framgångarna också ska kunna användas för att knäcka de strukturella 
problemen krävs ännu mer framtidsinvesteringar. Socialdemokratin står för att ”Alla ska med”!

Framtidens tillväxt kräver att vi tar till vara de väldiga offentliga och privata investeringar som 
kommer kring byggandet av Ostlänken och ser till att de används för att långsiktigt utveckla 
kommunens näringslivsstruktur och skapa varaktiga jobb i Norrköping med omnejd. Närheten till 
Stockholm ska användas både för att göra Norrköping till en attraktivare kommun att investera i 
och att göra det lättare för Norrköpingsbor att pendla inom en större arbetsmarknad.

Vi behöver identifiera de områden som är Norrköpings framtidsprofil. Vi skulle inte minst vilja se 
ett betydligt större universitet, med en ökning från 5 000 till 10 000 studenter. Det skulle sätta fart 
också på skapandet av nya jobb och företag runt universitetet.
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Det handlar dock inte bara om volym. Vi tror att kommunen, näringslivet och universitetet 
tillsammans bör bestämma sig för att utveckla en inriktning där Campus Norrköping kan få en 
profil med nationell och internationell genomslagskraft. Det bör handla om både forskning och 
utbildning som anknyter till det omgivande samhällets tillväxtinriktning och östgötaregionens 
formulering av ”smart specialisering” för att det ska ge de effekter i form av nya företag och jobb vi  
behöver. Utöver den redan världsledande forskningen och utbildningen på visualiseringsområdet, 
som bör utvecklas vidare och kompletteras med fler publika verksamheter, tror vi att det bör handla 
om:
- transporter och logistik, där Norrköpings utomordentliga fysiska infrastruktur skulle   
 behöva kompletteras med mera av kunskapsinriktning;
- lärarutbildningar;
- innovativa vård- och omsorgsutbildningar, som motsvarar de väldiga behov vi har framöver;
- avancerad elektronik.

Vi tror också att det vore bra med ännu tätare samarbete – och delvis arbetsfördelning – mellan 
Norrköping och Linköping, inte minst när det gäller att ta vara på tillväxtmöjligheterna runt 
universitetet i båda städerna. Dit hör en utvecklad Science Park-verksamhet med både utökad och 
mera långsiktig finansiering och verksamhet.

Och så är det nödvändigt att utveckla HELA kommunen, inte bara innerstaden. Medborgarna 
behöver känna sig trygga i att välfärden fungerar även om jag bor utanför stadskärnan. Tanken på 
medborgarkontor och servicekontor i ytterområdena bör utvecklas. Ytterområden, landsbygd och 
skärgård behöver också utvecklas vad gäller bostäder, kommunikationer, företagande och jobb. Ett 
attraktivt skärgårdscentrum i Arkösund skulle t ex kunna bli en kraftfull magnet för turism och nya 
jobb.

Trygghet i en ny tid
Socialdemokratin är en frihetsrörelse. Otrygghet hotar människors frihet och i längden även 
demokratin. Därför kommer vi socialdemokrater alltid att arbeta för ökad trygghet, oavsett hur 
otryggheten uppenbarar sig.
Det handlar om den ”mjuka” tryggheten, om välfärden. I vårt Norrköping ska de äldre alltid 
kunna känna sig trygga att få den vård och omsorg de behöver, när de behöver den. Vi kommer 
aldrig att kompromissa med att eleverna i skolan ska få den kunskap de behöver och barnen i 
förskolan den omsorg och utveckling de har rätt till. Kvaliteten i välfärden går före allt annat, såväl 
skattesänkningar som omsorg om riskkapitalbolagens vinster.

Men det handlar också om den ”hårda” tryggheten, kampen mot brott och våld. Ingen kvinna 
ska behöva känna otrygghet varken i hemmet eller på vägen hem en sen kväll. Man ska kunna 
ta ut några hundralappar av sin pension ur bankomaten utan att behöva se sig om över axeln. 
Knarkhandel och gängbrottslighet måste mötas med både förebyggande insatser och tuffa tag mot 
brottsligheten. Därför kräver vi fler poliser som är närvarande där människor rör sig.

Trygga människor vågar och Norrköping behöver modet att våga ta nya vägar. Därför satsar vi 
Socialdemokrater på trygghet och utveckling för människor och miljöer i utsatta bostadsområden, 
likaväl som på socialförsäkringar, studiebidrag och vuxenutbildning, som gör det möjligt för alla att 
ställa om när arbetsmarknaden förändras. Det är kärnan i den svenska modellen.
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Få saker  betyder mer för en ung människas möjlighet att klara sig bra i livet än en bra skolstart. 
Den som lär sig läsa och skriva och klarar grundskolan och gymnasiet med godkända betyg får 
bättre möjligheter till ett gott liv och ett bra jobb med trygg försörjning.

I Norrköping finns en samsyn om att det behövs mer resurser till skolan. Pengar löser inte allt, 
men vill vi ha en bra skola måste vi ge dem som jobbar i skolan goda förutsättningar. Inte minst i 
förskolan finns ett klart samband mellan antalet vuxna och förmågan att ge alla barn rätt stöd och 
hjälp. Om många barn behöver träna språket extra, och så är det i Norrköping, är det avgörande 
med många anställda med rätt utbildning och tillgång till återkommande fortbildning. Särskilt i 
lägre åldrar, dvs i förskolan och de första åren i skolan, är det viktigt med små barngrupper. 

Det är också viktigt att barn får vara den tid de behöver i förskolan, även om deras föräldrar är 
skiftarbetare, arbetslösa eller föräldralediga. Hög tillgänglighet i fritidshem och kulturskola fyller 
också viktiga kompensatoriska funktioner. Kulturutövande bryter dessutom segregation och bidrar 
till möten, rekreation och ett spännande utbud för Norrköpingsborna.

Sedan förra valet har vi tillfört skolorna närmare 120 miljoner kronor för bland annat utvecklad 
kvalitet i undervisningen, bättre anpassade lokaler och tidiga insatser för barn med särskilda behov. 
Förskolan har blivit mer tillgänglig. Barngrupperna har blivit mindre. Vi har dessutom sett till att det 
finns betydligt fler vuxna per barn än tidigare, från förskola till gymnasium. Under mandatperioden 
har antalet anställda i de verksamheterna ökat med hela 1400 personer, betydligt mer än vad som 
motsvaras av det växande antalet elever. Men vi är ändå inte nöjda. Vi vill fortsätta utveckla skolan 

Viktigast för framtiden -
barnen och skolan
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och förbättra villkoren för lärare och elever med hjälp av nya idéer.

En modern och jämlik kunskapsskola - varken mer eller
mindre
När en god grund är lagd blir det lättare att stötta varje elevs kunskapsutveckling och ta till vara allas 
fulla potential genom hela skoltiden. Skolresultaten för dem som lämnar grundskolan är  långt ifrån 
acceptabla, och skillnaderna mellan skolorna alltför stora. För oss socialdemokrater räcker det inte 
att genomsnittskvaliteten höjs. Skolan måste också vara rättvis och bidra till att skapa jämlikhet. 
Ingen ska behöva välja bort en skola för att den är för dålig. Alla elever ska uppmuntras att välja 
inriktning i grundskola och gymnasieutbildning utifrån sina intressen, arbetslivets och samhällets 
behov. Fler ska se det som naturligt  att läsa vidare på yrkeshögskola eller högskola.

Elever i Norrköpings skolor ska ha tillgång till behöriga lärare, bra elevhälsa, skolbibliotek, god 
arbetsmiljö och alltid kunna känna sig trygga i skolan. #metoo-rörelsen visar att inte minst 
relationerna mellan könen måste uppmärksammas mer och tidigare, och överdrivna tjej- och 
killkulturer motverkas. Norrköpings skolor ska präglas av ordning och studiero. Skolan ska 
jobba aktivt mot mobbning och ingripa omedelbart när elever utsätts för kränkande behandling. 
Även lärare ska känna trygghet på sin arbetsplats och aldrig utsättas för hot och kränkningar. 
Skyddsombudens ställning ska stärkas. 

Att vara anställd i Norrköpings skolor ska vara attraktivt och meningsfullt. Då krävs goda arbetsvillkor 
men också ett ständigt utvecklingsarbete. Ständig påfyllning, möjligheter att ta del av ny kunskap 
och aktuell forskning ska vara en del av lärares vardag i en modern och jämlik kunskapsskola. Stor 
tillit till professionen i skolan och olika investeringar i lärare och skolledare lönar sig alltid.

Vårt mål är att alla skolor ska vara bra skolor. Det betyder till exempel att det ska råda en kultur 
där det står högt i kurs att öka sina kunskaper och sin förståelse och att alla barn har rätt att nå 
sin fulla potential i allt från förskola, grundskola och särskola till träningsskola, gymnasieskola 
och gymnasiesärskola. Lusten att lära och lusten att undervisa är en del av en jämlik skola. Vi 
ger oss inte förrän alla klarar godkända betyg på alla skolor. På vägen dit har vi ett delmål. Nio 
av tio ska klara godkända betyg inom de kommande fyra åren. För att klara det måste vi fördela 
resurserna rättvisare. Vi vill ge de lärare och övriga personal som söker sig till skolor med de tuffaste 
utmaningarna högre lön. Det ska löna sig att anstränga sig mer och att arbeta för ett rättvisare 
Norrköping. Förstelärare bör i första hand placeras på skolorna med de tuffaste utmaningarna.

Vi ser också föräldrarna som en avgörande resurs för barnens lärande och strävar efter att förbättra 
skolans samverkan med föräldrarna, inte minst i socialt utsatta områden.  Det finns mycket forskning 
att ta till sig kring till exempel betydelsen av inomhusmiljöns, utemiljöns, kulturens och den fysiska 
aktivitetens betydelse för inlärningen. Detta ska vara något som genomsyrar Norrköpings skolor 
och fritidsverksamhet när arbetsdagarna planeras, och kan gärna genomföras i samarbete med 
föreningsliv och folkrörelser. De möjligheter till både nytänkande och avlastning som en ökad 
digitalisering kan ge är ett annat exempel på något vi kan bli bättre på att bejaka då ny teknik kan 
öppna upp för nya undervisningsmetoder, mindre administration och mer tid med eleverna.

I Norrköping ska det aldrig vara för sent att skaffa sig en grundläggande utbildning. Det är 
fortfarande många i vår kommun som av olika skäl saknar det. Därför ska vi ha ett fortsatt brett 
utbud av vuxenutbildning, yrkeshögskoleutbildningar, folkbilding och högskoleutbildningar med 
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olika inriktningar och uppmuntra fler att fortsätta utbilda sig.

Vi socialdemokrater kan aldrig acceptera att vinstdrivande skolor skär ned på personal för att kunna 
göra vinst. Därför vill vi ha tydligare bemanningskrav i de nationella kvalitetslagarna för att stoppa 
den vinstjakt som går ut över kvaliteten. Vi vill också att friskolor och kommunala skolor ska ha 
samma antagningssystem så att alla skolor tar emot alla elever. Andra nationella förslag som vi vill 
driva igenom är rätten till lovskola för dem som inte klarat betygen och rätten till läxhjälp i skolan.

Socialdemokraterna i Norrköping vill
• Att alla skolor ska vara bra skolor. Ingen ska behöva välja bort en skola för att den är dålig;

• Att resurserna till skolan fortsätter att öka och fördelas rättvisare;

• Att ingen elev ska lämna grundskolan utan behörighet till ett gymnasieprogram;

• Att alla Norrköpings skolor präglas av ordning, studiero och nolltolerans mot mobbning;

• Att de elever som behöver ska erbjudas läxhjälp och lovskola;

• Att satsningar görs på elevhälsan för att öka måluppfyllelsen och bryta den psykiska ohälsan.

• Att vi bryter segregationen i skolan genom att alla skolor ska ta emot alla elever utifrån  till 
exempel  närhetsprincipen;

• Att vinstjakten i vinstdrivande skolor stoppas;

• Att alla barn i Norrköping ges rätt till minst 30 timmar per vecka i förskolan, att föräldrar i 
högre utsträckning får välja vistelsetiden och att barnomsorg på obekväm arbetstid utökas;

• Att barngrupperna i förskolan ska vara små;

• Att tillgängligheten till kulturskolan ökar;

• Att kommuninvånarnas utbildningsnivå höjs generellt, och att en betydligt högre andel av 
ungdomarna i Norrköping läser vidare på högskola eller yrkeshögskola;

• Att antalet yrkeshögskoleutbildningar ökar i Norrköping;

• Att Campus Norrköping ökar antalet studenter till 10 000.
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Från att tidigare ha tappat arbetstillfällen och storlek jämfört med andra har Norrköping blivit 
en kommun som växer. Vi får både fler jobb och fler invånare. Från att ha varit den utpräglade 
textilindustristaden med uppåt 70 % av svensk klädproduktion, och sen präglat av Ericsson, har 
Norrköping utvecklat en bredare och mer kunskapsintensiv arbetsmarknad.

Fortfarande har dock Norrköping fler arbetslösa än riksgenomsnittet, ett problem vi delar med 
många gamla industri- och arbetarstäder. Det kan ta generationer att bryta det sociala arvets 
klyftor i form av låg utbildning, låga inkomster, dålig hälsa och svag tradition för utbildning och 
företagande. Till detta arv kommer att vi har tagit emot fler asylsökande  än flertalet kommuner. 
Därför har vi fler som kräver särskilda arbetsmarknads- och utbildningsinsatser och står i kö för de 
få jobb som skapas för sökande med bristfällig utbildning eller erfarenhet.

Men vi ger inte upp! Jobbtillväxten är nu den snabbaste sedan 90-talet och bättre än riksgenomsnittet. 
Vår största utmaning utöver skolan är att dra nytta av de stora investeringarna och den snabba 
tillväxten i kommunen för att se till att ännu fler får jobb lokalt!

Fortfarande återstår dock mycket att göra för att utnyttja Norrköpings hela potential för 
företagsetableringar, nyföretagande, entreprenörskap och jobbskapande. Ett expanderande 
näringsliv behöver en mängd faktorer för att kunna utvecklas. Det handlar om god tillgång på 
välutbildad arbetskraft och mark för etableringar, slagkraftig infrastruktur, god samhälls- och 
näringslivsservice mm.
 

Norrköpings största 
utmaning - arbete åt alla
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Socialdemokraterna i Norrköping har ambitionen att på alla dessa områden utveckla kommunen 
så att vi blir ett ännu mera konkurrenskraftigt alternativ till andra etableringsorter, och därmed kan 
klättra i de olika former av ranking som finns för kommuners attraktivitet för näringslivet.

För att lyckas med det måste vi  påverka attityder till utbildning, jobb och entreprenörskap. Alla 
barn ska känna att högre utbildning eller företagande är till för mig. Därför behöver vi förbättra 
kontakterna mellan universitetet och näringslivet å ena sidan och förskola/skola å den andra för att 
få genomslag för budskapet att det är både spännande och givande att plugga.

Nej till ny låglönemarknad
När arbetslösa saknar den utbildning eller de erfarenheter som krävs för de jobb som finns leder 
det både till att arbetslösa fastnar i långtidsarbetslöshet, och att företagens och de offentliga 
arbetsgivarnas utveckling hämmas för att de inte får tag i den arbetskraft de behöver. Med rätt 
arbetsmarknads- och utbildningspolitik kan detta vändas – en möjlighet som socialdemokratin 
kommer att satsa allt på att ta till vara.

Det finns dock inte en enda enkel åtgärd som kan lösa problemet, ingen ”quick fix”. Vi säger nej till 
att skapa en ny låglönemarknad utan rimliga villkor. Istället måste vi både höja utbildningsnivån 
för dem med sämst skolbakgrund och skapa fler jobb, även sådana som inte kräver akademisk eller 
fullvärdig gymnasieutbildning.

Detta är dock inte bara samhällets ansvar. Företagen har ett ansvar att inte överdriva utbildningskraven, 
och alla enskilda har ett eget ansvar att ta till sig den utbildning och praktik som krävs för att få 
jobb, och att söka jobb. Den som kan jobba ska jobba! Det är ett krav att alla som kan aktivt ska 
söka jobb eller utbilda sig, man ska inte kunna tacka nej till en utbildning och fortsätta  gå på 
försörjningsstöd. Målet är arbete åt alla!

Bred satsning på jobb för alla, även lågutbildade
Om socialdemokraterna får fortsätta leda Norrköping kommer vi att genomföra en bred satsning 
på jobb som inte kräver hög utbildning i både privat och offentlig sektor. Dessa jobb ska skapas 
med villkor enligt kollektivavtal för att undvika en segregerad lågprisarbetsmarknad, där man inte 
kan försörja sig ens om man har jobb.

Vi föreslår inrättande av t ex tjänster som sekreterare, lärarassistent, vaktmästare, civil polispersonal 
etc som också avlastar högutbildade läkare, lärare, poliser etc och därmed frigör mera av deras 
arbetstid för deras egentliga uppgifter.

Vi förordar också fler lärlingssystem, ökade möjligheter att förena jobb och arbetsmarknadsåtgärder 
med utbildning och att nyanlända snabbare får komma in i utbildning och praktik, gärna samtidigt 
med svenskundervisning enligt förslaget om etableringsjobb. Vi kommer att maximalt ta till vara 
etableringsjobbens möjligheter i Norrköping.

För att utveckla ett arbetsliv för alla förordar vi en bred satsning på subventionerade jobb och 
anpassade anställningar för funktionshindrade, som har alltför små chanser på arbetsmarknaden 
trots att de kan utföra både nyttiga och utvecklande arbetsuppgifter. Därför behöver vi utveckla 
samverkan mellan Samordningsförbundet och kommunen för att skapa nya möjligheter.
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Ett viktigt alternativ är att utveckla fler sociala företag, gärna på kooperativ grund, som har visat sig 
kunna skapa jobb för många som annars hade stått helt utanför arbetsmarknaden.

Socialdemokraterna i Norrköping vill
• Skapa en högkvalitativ samhällsservice i form av bostäder, skolor, barnomsorg, vård mm för att 

bli en ännu mera attraktiv ort för boende och företagsetableringar;

• Se till att vi kan erbjuda god tillgång till arbetskraft med rätt kompetens genom en stor satsning 
på skola, yrkes- och vuxenutbildningar och ett växande universitet;

• Fortsätta utveckla en slagkraftig infrastruktur för transporter, miljövänlig energiförsörjning, 
digitalisering mm;

• Fortsätta utveckla Norrköping till Mellansveriges mest attraktiva transport- och logistikcentrum;

• Skapa bästa tänkbara näringslivsservice i form av bygglovs- och tillsynsärenden mm samt god 
tillgång till mark för etableringar för att därmed kunna klättra i olika former av näringslivsranking.

• Att regeringen permanentar och utvidgar Kunskapslyftet. Alla bör få chansen att läsa in 
grundskola resp gymnasieskola, även genom folkbildning och folkhögskolor;

• Genomföra en bred satsning på yrkesinriktade utbildningar av typ bristyrkesutbildningar, 
liksom snabbare validering och snabbspårsmodeller för nyanlända;

• Genomföra lokala överläggningar med arbetsmarknadens parter så att arbetsgivarna ser över 
sina krav på arbetskraften och arrangerar praktik mm som ger den erfarenhet som krävs för att 
fler ska kunna ta de jobb som finns, inkl lärlingssystem;

• Att kommunen och regionen genomför en systematisk kartläggning av sina verksamheter för 
att skapa fler jobb för lågutbildade samtidigt som kvalificerad vård- och utbildningspersonal m 
fl kan avlastas och koncentrera sig på sina professioner;

• Genomföra en bred satsning på anpassade och subventionerade jobb för dem som står långt 
från arbetsmarknaden, särskilt funktionshindrade, bl a genom fler sociala företag;

• Krav på kollektivavtal ska ställas vid alla Norrköpings kommuns upphandlingar.
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Norrköping har historiskt varit en öppen stad med influenser från många som kommit hit från hela 
världen, vilket är positivt. Norrköping ska fortsätta ta ansvar för människor som flyr undan krig och 
förtryck, men för att lyckas med etablering och integration krävs stora insatser och kunskap om det 
svenska samhället och dess historia.

Dela på ansvaret
När det kom många nyanlända på kort tid, som hösten 2015, fick Norrköping ta emot fler nyanlända 
asylsökande  än de flesta kommuner. Det skapade ett hårt tryck på kommunens verksamheter. 
Vi ska inte hamna i det läget igen. Vi socialdemokrater tycker att det är lika rimligt att svenska 
kommuner delar på ansvaret, som att länderna i EU gör det.

För att lyckas med etablering och integration krävs en jämn fördelning av ansvaret som tar hänsyn 
till möjligheterna att få jobb. Nu har regeringen sett till att alla kommuner måste ta ansvar, men 
fortfarande finns möjligheten till egen bosättning (EBO) i valfri kommun, en misslyckad princip 
om fritt val av bosättning, som dessvärre mest har lett till trångboddhet. Därmed påverkas vissa 
kommuner som t ex Norrköping mer än andra. Oavsett regering kommer vi Socialdemokrater i 
Norrköping att verka för en förändring av EBO-lagen för att skapa en rättvisare ansvarsfördelning.

Rättigheter, skyldigheter och politiskt ansvar
För att flyktingmottagande och integration ska fungera måste vi reda ut vilka rättigheter och 
skyldigheter som gäller. Den som får avslag på sin asylansökan har en skyldighet att respektera 
det beslutet och återvända. Den som får stanna i Sverige och Norrköping ska få samhällets stöd 
till integration och etablering, genom att erbjuda utbildning och validering som leder till jobb.  
Samtidigt är det   individens ansvar att tillgodogöra sig de möjligheter som bjuds. Vi socialdemokrater 

Integration som förenar
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anser att det hänger ihop; att göra sin plikt och kräva sin rätt. Bara så kan vi få ett samhälle som 
håller ihop.
 
Vi vill motverka segregation och framväxt av parallellsamhällen i utsatta områden. Nyanlända som 
kommer till Sverige och Norrköping ska få information om hur samhället fungerar och vad som 
gäller här. Hedersförtryck och barnäktenskap är förbjudna och bekämpas sedan länge kraftfullt i 
Norrköping. Kvinnor ska få hjälp till frigörelse. Nyanlända har också själva rätt att kräva att bli 
respektfullt behandlade av myndigheter, kommunala verksamheter och arbetsgivare.

Grundläggande pusselbitar för integrationen är språk, utbildning, boende och jobb. Därför 
behövs investeringar i såväl bostadsområden som skola, vuxenutbildning, praktik och anpassade 
anställningar i bl a kommunen.  Integrationspolitiken består av flera dimensioner och handlar 
om samverkan mellan olika politikområden samt mellan nationell och lokal politik. Den behöver 
också bedrivas ihop med aktörer som är verksamma i förorter där segregationen är mest utbredd, 
representanter för olika nationaliteter, kvinnor, ungdomar, föreningar och folkrörelser. 

Inte minst kommer det att kräva ett rejält resurslyft i de mest utsatta bostadsområdena, så att   
t ex skolornas kvalitet där verkligen bidrar till att radera ut de nackdelar det sociala arvet och 
segregationen fortfarande medför för dem som växer upp här.

En nyckelfråga handlar om att inte bara se invandringen och ungdomsarbetslösheten som ett 
problem, och heller inte bara se svårigheterna att rekrytera arbetskraft som ett problem, utan se till 
att dessa två utmaningar tillsammans innehåller en möjlighet att lösa båda problemen.

Utbildning avgörande
Skolan ska vara en mötesplats som jämnar ut och förbättrar elevers chanser att lyckas i livet, 
som kompenserar för elevers olika bakgrunder och förutsättningar. Skolan bör kunna möta och 
motverka segregationen, men har snarare bidragit till att förstärka den. För att bryta segregationen 
måste därför alla skolor ta emot nyanlända, både kommunala och privata.

Vi förordar en omfattande satsning på en integrationspolitik som bygger på utbildning för de 
mest utsatta – svenskar lika väl som nytillkommande, och matchning på arbetsmarknaden, så att 
utbildningarna styrs mot de yrkes- och branschområden där det finns jobb.

Detta kräver breda insatser, som en långsiktig fortsättning på det nya Kunskapslyftet, för att alla 
ska få komplettera sin utbildning upp till först grundskola och sedan gymnasieskola, gärna också 
genom folkbildning och folkhögskolor, som ofta finns närmare människor än ”myndigheterna”.

Språk, praktik och jobb
Regeringen och arbetsmarknadens parter har skapat yrkesinriktad sfi (Svenska för invandrare) och 
dessutom skapat extratjänster, introduktions- och etableringsjobb som innebär att arbetsgivare får 
lönesubventioner för att anställa. Det sänker lönekostnaderna utan att sänka lönen eller villkoren 
för den anställde. Detta är verktyg som Norrköpings kommun som arbetsgivare bör använda för 
att ge fler arbetslivserfarenhet och praktisk språkträning för att sedan stå bättre rustade på den 
ordinarie arbetsmarknaden.
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Integrationen kommer också att kräva yrkesinriktade utbildningssatsningar av typ 
bristyrkesutbildningar, liksom snabbare validering och ”snabbspårsinskolning” för nyanlända 
invandrare för att ta vara på deras utbildningar och erfarenheter och se till att de kan nyttiggöras på 
svensk arbetsmarknad. Här vill vi gärna se lokala snabbspårsmodeller.

Det handlar också om att ta till vara kanske främst kvinnors erfarenhet av vård av äldre, barnskötsel, 
matlagning, klädvård etc. På samma sätt är det orimligt att många nyanlända inte ens får chansen 
att göra praktik på olika områden, och på så sätt snabbare komma in i samhället.

Socialdemokraterna i Norrköping vill
• Kräva en rättvisare fördelning av flyktingmottagandet mellan svenska kommuner.

• Vill förändra lagen om eget boende (EBO). Den som vill flytta till något annat än det anvisade 
måste ha ett ordnat bostadskontrakt och värdigt boende;

• Anser att alla skolor – kommunala och privata - ska dela på ansvaret och ta emot nyanlända 
elever, eftersom skolan ska vara en mötesplats som motverkar segregation;

• Vill motverka segregation, hedersförtryck och framväxt av parallellsamhällen;

• Vill öka satsningar på yrkes- och annan vuxenutbildning som är en av de viktigaste åtgärderna 
för att lyckas med matchningen på arbetsmarknaden generellt, men också specifikt för dem 
som kommit till Sverige och snabbt ska etableras;

• Vill kraftsamla berörda aktörer inom staten, kommunen och arbetsmarknadens parter för att 
snabba på vägen till arbete genom praktik, språkträning och jobb varvat med utbildning.
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Den globala hållbarhetsprincipen fordrar en utveckling som möter dagens krav utan att gå ut över 
framtida generationers behov. Hållbar utveckling innebär att skapa en fungerande balans mellan 
ekonomiska, sociala och miljömässiga mål. För att kunna förverkligas kräver denna globala princip 
ett kraftfullt lokalt agerande.

Ett hållbart samhälle är tryggt och jämlikt, ett samhälle som håller ihop och där människan är 
målet. Det är ett samhälle där alla barn via skolan får möjlighet att nå sina drömmar, och där unga 
kan få en bostad. Alla ska känna sig trygga i Norrköping, känna möjligheten att växa och utvecklas 
i en kommun som vi med stolthet kan lämna efter oss till kommande generationer.

Hållbar samhällsutveckling
Vi socialdemokrater vill att varje människa oavsett bakgrund eller nuvarande livssituation ska kunna 
växa och utvecklas i Norrköping. Samhället ska ge dig möjligheter om du som individ tar ansvar 
för din utveckling. Idag lever vi i ett delat Norrköping, där människors bakgrund och bostadsort 
spelar alltför stor roll för hur de kommer lyckas i livet. Det är något vi socialdemokrater aldrig kan 
acceptera.

Vi vill att Norrköping ska vara en kommun med stabil ekonomi där alla invånare får ta del av 
social välfärd och valmöjligheter. Vi har gått före när det gäller att utveckla ett fondsystem för 
förebyggande sociala investeringar, och tänker fortsätta vara ledande i omställningen till ett fossilfritt 
och klimatsmart samhälle.
 

Ett hållbart Norrköping

17



Ett avgörande sätt för att skapa ett hållbart samhälle är att planera dess utveckling på rätt sätt. 
Samhällsplanering handlar om att planera för de bostäder som ska byggas, men är också så mycket 
mer. Samhällsplanering handlar om att tänka i helheter och att se hur sambanden i kommunen 
stärker människors möjligheter.

Bostäder för olika behov
Under lång tid hände mycket lite på bostadsmarknaden i Norrköping. Sedan gick proppen ur och 
i dag ligger produktionstakten på ca 1000 bostäder per år.

Det är viktigt att det byggs mycket, att byggherrar vill investera i hela vår kommun och för olika 
behov. För att kunna flytta hemifrån, kunna flytta till Norrköping eller ta steget från ett skede i livet 
till ett annat måste det finnas olika sorters bostäder i kommunens alla delar. Det ska vara möjligt 
att både hyra och äga. När livet förändras ska det vara möjligt att bo kvar i samma bostadsområde. 
Genom att blanda bostäder med arbetsplatser och andra funktioner vill vi göra omgivningen 
levande och trygg under dygnets alla timmar.

Vi vet dock att bygga ”billigt” och att bo ”billigt” inte är synonymt då vinsterna i branschen är 
höga. Vi vet också att de ”billiga” bostäderna inte alltid kommer de med störst behov till del. Vi tror 
inte på så kallad social housing, med särskilda bostadsområden för låginkomsttagare.

Vi vill att kommunen vässar sina verktyg vad gäller krav vid tilldelning av mark. Vi har redan 
idag möjlighet att upplåta mark med tomträtt och ge en 40% reduktion på priset om det byggs 
hyresrätter. Kommunen kan bli ännu tuffare och ställa krav på att hyran därmed också ska hållas 
låg. Ett annat verktyg är att anordna markanvisningstävlingar där byggherrarna får tävla med lägsta 
hyra och att det i avtalet skrivs in att hyran ska låsas under ett visst antal år.

Vi vill också, som i andra kommuner, arbeta mer med att se helheter i ett område, där kommunen 
specificerar vad man vill åstadkomma i ett visst område. Det kan vara lägre hyra, billigare bostadsrätter, 
olika aspekter av social hållbarhet, miljökrav, behov av anläggningar för idrott, möjligheter till 
träning, rörelse och friluftsliv mm. Sedan får olika byggherrar anmäla intresse utifrån kommunens 
krav och berätta hur man vill utveckla stadsdelen. Sedan väljs en eller flera aktörer ut.

Vi socialdemokrater anser även att det måste till olika satsningar på individen, både från stat och 
kommun, för att underlätta för olika grupper att efterfråga en relevant bostad. Det kan handla om 
fler möjligheter att låna och bospara, höjda bostadsbidrag eller olika sociala kontrakt för att fler ska 
kunna efterfråga olika sorters bostäder utan att vi ökar segregationen i boendet. Även ungdomar 
utan möjlighet till ekonomisk hjälp från föräldrar ska kunna efterfråga en bostad.

En annan viktig del är att få igång rörligheten på bostadsmarknaden. Många, oftast äldre kvinnor, 
sitter i stora avbetalda villor, men flyttar inte för att kostnaden för en nyproducerad bostads- eller 
hyresrätt är markant högre än nuvarande boende. Här hoppas vi att staten kan se över regelverket 
för att det ska upplevas som ekonomiskt attraktivt att flytta till ett mer relevant boende.

Hållbara transporter
I ett hållbart samhälle skapar kollektivtrafiken möjligheter för den som inte har möjlighet att 
använda bil för att resa till jobb och utbildning. Tåg, bussar och spårvagnar ska knyta samman 
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olika bostadsområden, stad och landsbygd i Norrköpings kommun på ett sätt som gör det enkelt 
att bo och leva i hela kommunen. Vi slår vakt om Norrköpings spårvagnar och planerar för fortsatt 
utbyggnad där det är möjligt.

I Norrköpings innerstad, där det är nära till det mesta, och andra tätorter gör vi plats för gång- och 
cykelbanor så att det blir enkelt att röra sig på ett säkert, hälsosamt och klimatvänligt sätt. Det 
minskar risken för allvarliga trafikolyckor och gör att barn och unga kan ta sig säkert till närmaste 
skola utan att behöva skjutsas av sina anhöriga.

En ledande miljökommun
Det hållbara samhället skapar också nya utvecklingsmöjligheter. Norrköping har unika 
förutsättningar för att ta täten i arbetet med den klimatomställning som både Sverige och världen 
befinner sig i. Att SMHI:s klimatforskning, Visualiseringscenters interaktionsteknologi och 
Linköpings universitets tekniska utbildningsprogram finns samlade i samma stad skapar en grund 
för spännande samarbeten på klimatområdet.

I kommunen finns många företag som framgångsrikt arbetar med tekniska lösningar inom klimat, 
miljöteknologi, förnybar energi, energiomställning och effektivisering. Detta skapar förutsättningar 
för en dynamisk näringslivsutveckling som vi socialdemokrater vill ta vara på. Genom att dra nytta 
av de näraliggande kompetenserna inom klimatforskning och teknisk utveckling vill vi placera 
Norrköpings kommun i miljöutvecklingens framkant. Så kan vi bidra till ett hållbart samhälle både 
lokalt och globalt.

Socialdemokraterna i Norrköping vill
• Driva en aktiv samhällsplanering för att bygga blandat, skapa varierade bostadsområden och en 

levande och sammanhållen kommun;

• Särskilt uppmärksamma bostadsbehoven för äldre, studenter och låginkomsttagare genom att 
bl a vässa ägardirektiven för Hyresbostäder för att bygga bostäder för olika plånböcker och i 
olika delar av kommunen, ta fram fler kriterier i markanvisningar i syfte att individen ska få 
lägre kostnad samt påverka staten vad gäller lån, bosparande och bostadsbidrag för utsatta 
grupper;

• Påverka så att det byggs fler hus i modulform där en hustyp ”kopieras” till fler platser för att 
sänka kostnaderna och möjliggöra lägre hyror;

• Ta vara på de investeringar som redan gjorts i gator och övrig infrastruktur genom förtätning i 
centrum och ”småorter”;

• Knyta samman stad och landsbygd med hjälp av goda och miljövänliga kommunikationer;

• Bidra till hälsosamma och klimatsmarta transporter genom att ge gång- och cykeltrafik särskilt 
utrymme, samt slå vakt om och utveckla kollektivtrafiken, inte minst spårvagnsnätet;

• Dra nytta av närliggande kompetenser inom klimatforskning, energiomställning och teknisk 
utveckling för att göra Norrköping till en ledande miljökommun.
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De äldre har lagt grunden för vårt välfärdssamhälle, och ska kunna lita på att när behoven uppstår
ska välfärden finnas där. När du är som svagast ska välfärden vara som starkast.

Det målet har vi inte alltid kunnat leva upp till. I början av 2016 saknades det t ex i Norrköping 
141 platser till äldre med beslut om särskilt boende. Med en genomtänkt satsning, där vi redan  
2016 öppnade 88 nya platser, har vi idag nått balans mellan behov och platser.

Norrköpings kommun har också gått i spetsen för att förbättra medarbetarnas villkor. Vi var bland 
de första i landet att erbjuda heltid som norm och avskaffa delade turer.

Detta är stora framsteg för de äldre. Men vi är inte nöjda - det återstår ett antal utmaningar!

Kvalitet och inflytande
Som brukare av hemtjänst ska man ha inflytande. Ingen vet bättre än brukaren själv vilken hjälp 
man behöver, hur och när den ska utföras. Så långt möjligt ska man också bestämma vem som 
hjälper till både med den personliga omvårdnaden och vården av hemmet.

Från mitten av februari 2018 införs Eget val i hemtjänsten i Norrköping (LOV). Syftet är att 
utveckla både kvaliteten och den enskildes inflytande över såväl innehåll som val av utförare. Skarpa 
krav både på kommunen och privata utförare ska garantera att oavsett vem som utför hemtjänsten 
görs det med hög kvalitet av medarbetare med kompetens och goda arbetsvillkor. Vinstjakt som går 
ut över kvaliteten ska stoppas med regler som säkrar hög standard hos alla aktörer.  

Det har vänt i 
äldreomsorgen
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Kravet på kvalitet och inflytande gäller inte minst måltiderna. Arbetet med mat- och 
måltidsinspiration har blivit allt bättre, men kan utvecklas vidare. Hälsosam mat i en god miljö 
för äldre är bland det viktigaste för att främja äldres hälsa och välbefinnande. Medarbetarna inom 
äldreomsorgen behöver därför god kunskap i hälsa och näringslära.

Boende, valfrihet och anhörigstöd
Det måste finnas olika former för äldres boende. Grundprincipen ska vara att kunna bo kvar hemma 
så länge man önskar. Det kräver att det finns hemtjänst som möter ens behov.

När det inte längre känns tryggt att bo hemma måste kommunen ta ansvar för att erbjuda olika 
möjligheter, dvs både särskilt boende för äldre och andra alternativ, som serviceboende. Där ska 
finnas social gemenskap, aktiviteter, en hälsofrämjande boendemiljö och personalbemanning efter 
behov. Sådana boenden ska kunna ge trygghet och bra förutsättningar att bo kvar i ett eget boende 
resten av livet.  Här bör finnas olika boendeformer, både kooperativ, bostadsrättsföreningar och 
hyresrätter.

Kommunen ska även erbjuda korttidsboenden för tillfälligt vårdbehövande äldre, inte minst för att 
stötta både den äldre själv och avlasta anhöriga, liksom anhörig- och kunskapscenter.

Förebyggande arbete och folkhälsa
Vi lever allt längre och behovet av att vara aktiv hela livet växer. Om fler äldre vore mer fysiskt och 
socialt aktiva skulle många få en höjd livskvalitet och samhället spara mycket i sjukvårdskostnader.

Träffpunkter för äldre är en viktig faktor i detta aktiva liv. Där ges möjlighet till både gemenskap, 
aktiviteter och måltider. Kommunen ska stå för lokaler och personal och verksamheten ska utvecklas 
och drivas i samverkan med föreningsliv och ideella organisationer. Det är särskilt viktigt i de 
socioekonomiskt utsatta områdena.

Tekniken ger också nya möjligheter genom att t ex erbjuda hjälpmedel som appar för bättre stöd i 
det dagliga livet, egenvård och hälsokontroller. Digitaliseringen skapar möjlighet till ökad trygghet 
och digital delaktighet för den enskilde, men också för verksamheten när det gäller att underlätta, 
följa upp och kvalitetssäkra omsorgen.

Personer med funktionsnedsättning och demens
Antalet personer med demens växer från år till år. De flesta bor hemma varför det är viktigt att 
skapa ett demensvänligt samhälle i allt ifrån utformning av bostaden, anpassning av butiker och 
offentliga lokaler till spridning av kunskap om demens till olika aktörer.

När man inte klarar sig hemma längre ska det erbjudas ett värdigt boende med särskild inriktning 
på demens, personal med demenskompetens och hög personaltäthet.

Dagens bostadsbrist gör att personer med funktionsnedsättning har ännu svårare än tidigare att få 
bostad. Fastighetsägare är mindre villiga att upplåta lägenheter. Vårt mål är att rätta till obalansen 
mellan behovet av boende med särskild service och antalet tillgängliga lägenheter.
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Utvecklat medarbetarskap
För att vi ska kunna rekrytera tillräckligt många väl utbildade medarbetare inom vård och omsorg är 
det helt avgörande att vi kan skapa goda arbetsförhållanden och erbjuda ökat inflytande. Norrköpings 
kommun har gått i spetsen för att förbättra medarbetarnas villkor genom att som bland de första i 
landet erbjuda heltid som norm och avskaffa delade turer. Kommunen bör genomgående vara en 
föregångare i att tillämpa goda anställningsvillkor. Kvalificerad personal måste fullt ut få använda 
sin kompetens för att få känna arbetstillfredsställelse, ha tid att se varje enskild individ och bidra till 
kvalitet i verksamheten. Personalpolitiken ska motarbeta alla former av mobbning och kränkningar 
samt medverka till personalens vidareutveckling och vidareutbildning.

För att göra vård och omsorgsyrkena attraktiva krävs bra arbetstider och scheman, tillräcklig 
bemanning, kompetenta chefer, en hälsofrämjande arbetsmiljö och konkurrenskraftig lön. 
När kommunen upphandlar verksamheter ska krav ställas på att nya entreprenörer som vinner 
upphandlingen tar över den befintliga personalen. 

Socialdemokraterna i Norrköping vill
• Fortsätta öppna äldreboenden i den takt som behövs för att bevara den nuvarande balansen 

mellan behov och tillgång på platser;

• Förstärka arbetet med att rätta till obalansen mellan behov av och tillgång till boende för 
personer med funktionsnedsättning.

• Att Hyresbostäder ges fortsatt uppdrag att utveckla trygga boenden för äldre;

• Att kommunen ska stå för lokaler och personal på träffpunkter för äldre. Verksamheten utvecklas 
och drivas i samverkan med föreningsliv och ideella organisationer;

• Utveckla föreningsbidragen för äldre;

• Utöka enskildas inflytande över sina vård och omsorgsinsatser, och förbättra kontinuiteten så 
att brukaren av hemtjänst får möta samma personal i större utsträckning;

• Fortsätta satstningen på måltidsinspiratörer och utbilda mer personal för bättre måltider för de 
äldre.

• Erbjuda tekniska hjälpmedel och välfärdsteknologi som ger stöd och trygghet i det dagliga livet 
och servicetorg för att bättre kunna ta vara på sina rättigheter.

•   Arbeta aktivt för att göra vård- och omsorgsyrket alltmer attraktivt och därmed öka antalet 
utbildad och behörig personal.

•    Att vinstjakt som går ut över kvaliteten ska stoppas med regler som säkrar hög standard hos alla 
aktörer

•    Att allmän visstidsanställnngar minskar
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Behovet av trygghet gäller alla. Tryggheten att inte behöva gå från hus och hem om du drabbas av 
sjukdom. Trygghet på arbetsplatsen; att du har rättigheter, skyldigheter och möjligheter och att 
de är desamma oavsett om Du är man eller kvinna. Rätten att känna sig trygg på gator och torg. 
Att föräldrar känner trygghet i att barnen inte utsätts för mobbning och kränkande behandling i 
skolan, men också trygghet i att veta att alla barn oavsett bakgrund får den kunskap de behöver. 
Tryggheten att i ett samhälle i snabb omvandling via studier kunna  byta från en yrkeskarriär till en 
annan. Att starta företag. Men allra mest kanske tryggheten till liv, lem och egendom.

Uppropen som kom hösten 2017 under benämningen #metoo visade den enorma vidden av förtryck 
och trakasserier som förekommer i alla samhällets grupper, på alla tänkbara områden. I grunden 
beror det på ojämställda strukturer som vi socialdemokrater aldrig kan acceptera. En viktig del av 
ansvaret i att bekämpa dessa företeelser åligger politiken, men också arbetsgivare. Kommunen är 
en stor arbetsgivare i Norrköping som ska agera både förebyggande och med aktiva åtgärder mot 
problem och brister för att uppnå jämställdhet mellan kvinnor och män. 

Bekämpa brottslighet och droger
Brottsligheten och otryggheten den medför är ett hot mot hela Norrköping och ska bekämpas 
systematiskt. Drogerna är den främsta orsaken till mycket av den kriminalitet vi ser och måste 
särskilt bekämpas. Alla invånare, var de än bor, ska kunna förvänta sig en tillgänglig, närvarande 
och effektiv polis.

Arbetet för att stoppa rekryteringen till kriminella gäng måste kraftigt förstärkas. Straffen för 
vapenbrott, grova våldsbrott och narkotikahandel måste bli mer kännbara. Särskilda åtgärder 

Trygghet är grunden
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behöver riktas mot unga förövare. Det handlar om förebyggande sociala åtgärder riktade till 
ungdomar i riskzonen och deras familjer, men också att fler av de mest brottsaktiva ungdomarna 
omhändertas enligt Lagen om vård av unga (LVU).

Samverkan mellan kommunen och polisen måste förbättras och den lokala polisens närvaro på 
gator och torg, särskilt i utsatta miljöer, bli bättre. Därför behöver lokala samverkansgrupper 
mellan kommunen och polisen inrättas i de områden som har störst problem med kriminalitet.
Då kan polisen och kommunen arbeta mer brottsförebyggande och gemensamt bygga nödvändiga 
relationer i lokalsamhället. Socialtjänsten behöver bli mer närvarande i framförallt de miljöer där 
ungdomar rör sig mest för att tillsammans med skolan och skolhälsovården tidigt kunna fånga upp 
de som riskerar att hamna i kriminalitet och missbruk.

Vi har god erfarenhet av kommunväktare, som på olika sätt agerar i områden och situationer där 
otrygghet har uppstått. Att satsa på fler kommunala ordningsvakter kan öka tryggheten och minska 
brottsligheten, särskilt i områden med droghandel.

Det är också viktigt att polisen prioriterar vardagsbrott så att förtroendet för polisen ökar hos 
allmänheten. Som kommuninvånare är det viktigt att känna trygghet i att polisen tar hand om 
de brott man anmäler. Ett bostadsinbrott upplevs ofta som en stor kränkning av den personliga 
integriteten och måste därför tas om hand på ett ansvarsfullt och effektivt sätt av polisen. På så sätt 
skapas ett förtroende för att rättssamhället fungerar och att det är lönt att anmäla brott.

Ökad politisk och religiös extremism och radikalisering är ett hot mot vår öppna svenska modell 
och måste bekämpas med alla medel. Utbildningsinsatser för skolpersonal bör genomföras mer 
systematiskt för att tidigt upptäcka tecken på radikalisering. Inte minst måste demokratiska 
krafter beredas mer plats i skolan för att fånga upp engagemang och påvisa alternativ. Kommunen 
bör stärka och utveckla samverkan och dialog med och mellan olika religiösa samfund för ökad 
ömsesidig förståelse och tolerans.

Trygga miljöer och aktiva föreningar
Socialdemokratin arbetar för integrerade bostadsområden, där människor från olika bakgrunder 
och olika generationer blandas likaväl som olika boendeformer. Vi behöver också göra mer för att 
utforma våra bostadsområden så att de är ”befolkade” dygnets alla timmar. Områden bör innehålla 
både bostäder och olika sorters verksamhet – arbetsplatser, kultur- och fritidsverksamheter mm. Att 
andra människor finns i närheten skapar en känsla av trygghet.

Tryggheten handlar också om utemiljön - gatlampor, inga öde platser, korta kvarter, låga buskar 
mm. Boendeområdena ska också utformas för att stimulera aktivet, fysiska möten och utevistelse, 
och samtidigt trygga utemiljöer. Vi vill utveckla tillgången till offentlig service och närbutiker, men 
också stadsodlingar, utegym, soffor mm.

Inte minst handlar det om att skapa utrymme för föreningslivet, idrottsrörelsen och fritidsgårdarna, 
som har en viktig förebyggande roll. Därför bör riktade resurser satsas inom fritidsområdet till 
förebyggande insatser. Framgångsrika projekt ska spridas i hela kommunen och permanentas. 
Erfarenheter bör också hämtas från andra kommuner.
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Socialdemokraterna i Norrköping vill
• Att polisen har en lokal och permanent närvaro i kommunens mest utsatta områden;

• Anlita kommunala ordningsvakter för ökad trygghet i områden med hög kriminalitet och 
pågående droghandel, i nära samverkan med civilsamhället;

• Satsa mer resurser på dokumenterat fungerande brottsförebyggande insatser från socialtjänst  
och skola  tillsamamns  med  föreningsliv och fritidsgårdar;

• Trygghetsinventera alla miljöer där människor rör sig och ta fram en handlingsplan för ökad 
trygghet i den fysiska miljön.
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