
  
 
 
 

 

 

 
 

 

Förslag på prioriterade 
politikutvecklingsområden 
 
På representantskapet i november fattade arbetarekommunen beslut om en ny 
verksamhetsplan 2020. I den har det fastslagits att arbetarekommunen under året ska 
fokusera på politikutveckling på två politiska sakområden.  
 
Ett viktigt medskick som styrelsen har tagit i beaktande i val av område är att: 

• Det ska vara frågor som kommer ha stor vikt i valrörelsen 2022. 
• Det ska skapa diskussioner i våra S-föreningar och S-föreningar ska löpande 

ha möjlighet att påverka innehållet. 
 
Styrelsen anser även att det är att föredra att arbetarekommunen fokuserar på 
smalare sptesiga politiska sakområden snarare än breda allmänpolitiska områden. 
Detta för att skapa udd och konkretion i förslagen som arbetet ska kunna resultera i. 
Därför har styrelsen valt att föreslå skola och integration som våra två sakpolitiska 
områden att fokusera på.  
 

Skola 
 
Välfärden kommer alltid att komma först när vi socialdemokrater gör våra politiska 
prioriteringar. Ett välfärdsområde som vi i Norrköping sedan en tid lyft fram som 
extra viktigt är skolan. Norrköping har dragits med låga kunskapsresultat relativt sett 
till övriga riket och arbetet med att öka resultaten, göra fler elever behöriga till 
gymnasiet och fler barn en bättre start på livet, måste fortsätta. Även om den senaste 
PISA-rapporten konstaterade att mycket positivt har skett i och med att resultaten 
vänder uppåt konstaterar samma rapport att likvärdigheten i skolan också har 
minskat. Var man bor och vilka föräldrar man har är dessvärre fortfarande faktorer 
som avgör huruvida elever lyckas eller inte i skolan. Det kan aldrig accepteras av oss 
socialdemokrater. 
 

Integration 
 
2015 sökte mer än 160 000 människor asyl i Sverige varav många av dem valde att 
bosätta sig i Norrköping. Sedan 2015 har vi lagt om migrationspolitiken och det är 
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inte längre lika många som söker sig till Sverige. Diskussionen har gått het både i och 
utanför partiet huruvida det är rätt eller inte att föra en stram flyktingpolitik och 
mycket pekar på att det är en fråga som kommer att diskuteras även framöver. 
Oavsett vad man anser om vilka som ska få komma till Sverige kan vi konstatera att 
det stora antalet flyktingar som sökt sig hit innebär stora utmaningar. Att se till att 
alla nyanlända kommer i sysselsättning är en förutsättning för att vårt 
välfärdssamhälle ska klara av faktumet att allt färre ska försörja allt fler.  
 
Vi kan också konstatera att frågor kopplade till migration och integration har legat 
och ligger högt upp på väljarnas dagordning. Norrköping är inget undantag. 
Samtidigt har förtroendet för S i de frågorna varit vacklande och det är därför av vikt 
att vi kan ge raka och tydliga besked i hur vi vill möta utmaningarna. Det kräver 
framförallt en djupare intern (och till viss del extern) diskussion för att vi ska landa i 
rätt slutsatser.  
 

Förslag 
 
Styrelsens förslag är med anledning av ovanstående att föreslå representantskapet att 
arbetarekommunens prioriterade områden ska bli skola och integration. 

 


