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FÖRORD  

Kristdemokraterna ger mer utrymme för enskilda och företagande!  

  
Kristdemokratin handlar om solidaritet, förvaltarskap och subsidiaritet. De beslut som kan fattas 
vid köksbordet ska fattas där. Samhällets funktion är att stötta och stödja, ge förutsättningar, men 
inte lägga sig i där det inte behövs. 
 
Det finns mycket i Sverige som är bra och som vi ska vara stolta över. Men vi kan också se en 
välfärdsparadox: ”Barn och unga mår inte så bra som de har det”. I genomsnitt får barn och unga 
det ekonomiskt bättre och bättre i Sverige. Samtidigt är rotlöshet, ångest och bristande 
framtidstro vardag för alltför många. Vi ser att skolresultaten sjunker och många unga har svårt 
att få jobb. Den psykiska ohälsan hos barn och unga oroar. Förskrivning av antidepressiva 
läkemedel till barn och unga ökar. Att må bra handlar inte bara om pengar och standard, utan om 
mycket mer än så.  

Om Norrköping och Sverige ska få en hållbar utveckling måste vi erkänna familjernas betydelse 
för samhällsutvecklingen. Familjer ser olika ut och har olika behov. Vi tror på föräldrarna och vill 
uppmuntra och stödja dem i deras viktiga uppdrag: att forma vår framtid.  

Men det handlar inte bara om familjepolitiken. Vi anser att alla politiska beslut ska analyseras 
utifrån vilka konsekvenser de får för familjer och nära relationer. 
 
Miljön i våra relationer är mycket viktig, och viktig är också vår relation till vår miljö. Vi har en 
jord att förvalta, som vi med gott samvete ska kunna lämna över till våra barn och barnbarn. 
 
Skolan ska vara en trygg plats där lärare får vara lärare och där elever får det stöd och den 
utmaning de behöver. Speciallärare med specialpedagogisk kompetens anser vi är en viktig del i 
förbättrandet av skolan. 
 
Det privata näringslivet och entreprenörskap är grunden för Sveriges välfärd. Nya jobb skapas 
när enskilda människor finner det mödan värd att start eller utveckla ett företag. Därför arbetar vi 
för bättre företagsklimat i Norrköping och en utvecklad serviceanda i kommunorganisationen. 
 
Det civila samhället är en stor tillgång. Där finns mycket kompetens och engagemang. Vi anser 
att vi ska ta vara på denna kraft genom ökad samverkan mellan civilsamhället och det offentliga. 
 
Vi vill att alla ska kunna leva ett aktivt liv utifrån sina egna förutsättningar. Med inflytande i 
samhället och över den egna vardagen. Det kan handla om att välja äldreboende eller vilka som 
ska utföra hemtjänsten. De äldre är gamla nog att bestämma själva. Vi ska ställa höga krav på en 
trygg och värdig äldreomsorg. 
 
Kristdemokraterna i Norrköping vill vara med och förbättra människors vardag här i vår 
kommun. Med kristdemokratisk politik ges mer utrymme för enskilda personer och mer utrymme 
för företagande. Vår kommun ska vara världens bästa att växa upp i! 
 

Kristdemokraterna – familjens röst!  

2014-05-12 Lokalavdelningens styrelse för Kristdemokraterna i Norrköping  
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1. Familjen- Samhällets grundsten 

Familjen är den viktigaste gemenskapen i samhället och den behövs för att människor ska kunna 
växa och må bra. Familjen är basen för att kunna tillgodose grundläggande mänskliga behov. 
Fungerar inte familjen som en trygg bas fungerar inte heller samhället. All modern forskning visar 
att fungerande familjer utgör den bästa grunden för barnens utveckling. Människor utvecklas, 
mognar och mår bäst i små grupper. Där finns möjlighet för villkorslös kärlek, omtanke, 
förståelse och ansvar. 
 
Familjer ser olika ut och har olika förutsättningar. Barn har olika behov och föräldrar har olika 

önskemål och gör olika prioriteringar. Familjepolitiken ska stödja familjen, oavsett hur den ser ut. 

Den ska möjliggöra mer tid för barnen, öka familjens frihet och skapa möjligheter till en bra 

kvalitativ barnomsorg. 

Kristdemokraterna vill … 

 Att alla politiska beslut ska analyseras utifrån vilka konsekvenser det får för familjen och 
nära relationer. 

 Att en Barnahusverksamhet utvecklas i Norrköpings kommun i samverkan med östra 
länsdelen kommer igång år 2015. 

 Att fullvärdiga familjecentraler (barnavårdscentral, mödravårdscentral, socialtjänst och 
öppen förskola) med god tillgänglighet ska kunna erbjudas i hela kommunen. 

 Erbjuda föräldrastöd under hela barnets uppväxttid och den ska vara individuellt 
anpassad bland annat genom föräldrautbildning. 

 Att familjerådgivningen ska marknadsföras och utvecklas.  

Familjesäkra politiken 

Alla politiska beslut måste analyseras utifrån vilka konsekvenser de får för familjen och de nära 
relationerna. Allt ifrån hur det påverkar familjeekonomin, balansen mellan arbete och fritid, tid 
för att vårda familjerelationer, barnens förutsättningar för ett gott liv. Politiska beslut måste 
”familjesäkras”. 

Trygghet och valfrihet 

Trygga familjer ger trygga barn och därmed ett tryggt samhälle. Eftersom familjen är basen i hela 

samhällsbygget kommer vi fortsätta att lyfta fram familjepolitiken som en av våra huvudfrågor. Vi 

vill att det blir en självklarhet för fler pappor att ta sitt ansvar i det praktiska arbetet med familj 

och hem. Vi vill ge föräldrar makt att bestämma över sin egen tid med barnen. Vi vill skapa 

valfrihet, flexibilitet och rättvisa. Vi vill flytta makten från riksdags- och kommunpolitiken till 

föräldrarna. Staten och kommunerna ska skapa valmöjligheter och verka stödjande, inte välja åt 

familjerna. Utgångspunkten är att politiken ska bidra till trygghet för barnen och ge 

förutsättningar för stabila relationer med föräldrar och till gemenskap över generationsgränserna, 

med mor- och farföräldrar, vuxna syskon och vuxna barn.  

Barnahus 

Ett Barnahus erbjuder barn, utsatta för våld och övergrepp, hjälp i en för barnet anpassad och 
trygg miljö. Alla myndigheter är samlade och kris- och behandlingsinsatser görs också vid behov. 
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Detta stärker barnets ställning och ökar chansen för att barnet berättar. Det ger också öka 
förutsättningar för ett barn att gå igenom en svår kris och komma ur den utan svåra men.  

Fullvärdiga familjecentraler 

Norrköping saknar familjecentraler som uppfyller kriterierna för en sådan verksamhet. En 

fullvärdig familjecentral ska innehålla mödrahälsovård, barnhälsovård, öppen förskola och 

socialtjänst. Familjecentralerna ska vara en plats där naturliga och spontana kontakter knyts 

genom öppen förskola där man också kan få stöd i sitt föräldraskap, dels genom andra föräldrar 

och dels av personal. Vi vill därför utveckla familjecentralerna till fullvärdiga sådana och även 

knyta an familjepedagoger till verksamheten i viss mån.  

Föräldrastöd och familjerådgivning 

Satsningar på familjerådgivning och föräldrastöd är ett bra sätt att främja familjestabilitet och att 

förbättra situationen för barnen. Familjerådgivning och föräldrastöd är förebyggande 

barnavårdsarbete! Därför vill vi att detta ska marknadsföras och utvecklas. 

Makt över besluten för ökad jämställdhet 

Jämställdhet är att vi alla, både kvinnor och män, har samma politiska och ekonomiska 

förutsättningar och möjligheter att forma vår vardag utifrån våra egna önskemål. För att visa 

respekt för människor måste vi också respektera de val de gör. Det hindrar inte att politiken 

kämpar mot diskriminering, ger kvinnor bättre möjligheter eller uppmuntrar pappor att ta ett 

större ansvar om så behövs. Men det hindrar att politiken tar över familjernas rätt att bestämma 

själva. Ett gott samhälle kräver mer frihet, inte mindre.  
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2. Tid för varje barn – valfrihet och mindre barngrupper 

Barn och familjers behov ska vara utgångspunkten för förskolan där hänsyns tas för föräldrarna, 
för barnets kulturella identitet, eget språk och egna värden. Föräldrar ska ha stor valmöjlighet i att 
kunna välja den omsorgsform som passar deras situation och barn bäst.  
 

Kristdemokraterna vill … 
 

 Införa ett maxtak för antal barn i förskolegrupperna inom kommunens verksamheter om 
15 barn/grupp.  

 Uppmuntra flera barnomsorgsalternativ för att kunna möta familjers olika behov. 

 Att kommunen ska vara tydlig i sin information om alternativa barnomsorgsformer. 

 Att vårdnadsbidraget ska införas i kommunen i väntan på utvidgad barnomsorgspeng. 

 Att valfrihet och mångfald ska finnas inom förskoleverksamheten. 

 Att barnomsorgspengen ska utvidgas till att även gälla omsorg av bara egna barn.  

 Att barnomsorg ska erbjudas även under nattetid i form av så kallad ”Nattis och Kvällis”. 

Barnomsorgsalternativ 

Föräldrar skall ha stor valmöjlighet i att kunna välja den omsorgsform som passar deras situation 
och deras barn bäst.  

Vårdnadsbidrag 

Vårdnadsbidraget ska införas i Norrköpings kommun och ersättningen ska vara 3000 kronor. Ett 

vårdnadsbidrag ger fler familjer möjlighet att själva hitta alternativa lösningar för sin familj istället 

för förskola under barnets första 3 år.  

Utvidgad barnomsorgspeng 

Barnomsorgspengen är ett kommunalt bidrag till enskild godkänd förskola, fritidshem och annan 
pedagogisk verksamhet. Kristdemokraterna vill att föräldrar som själva står för omsorgen för sina 
barn ska få del av barnomsorgspengen. Enligt förslaget ska barnomsorgspengen för egna barn 
utgöra 90 procent av kommunens kostnad för en plats i pedagogisk omsorg, vilket år 2010 i 
motsvarade cirka 6 500 kronor per månad och barn, vilket efter skatt motsvarar ungefär 4 500 
kronor. 

Barngruppernas storlek 

Förskolan har en mycket viktig uppgift därför är det viktigt att personalen får de förutsättningar 
de behöver för att möta barnens behov. Detta kan uppnås genom att minska storleken på 
barngrupperna.  Gruppens storlek har stor betydelse för barnens trygghet och möjlighet till 
identitets- och språkutveckling. Storleken på barngrupperna ska avgöras utifrån aktuell forskning 
för att tillgodose utveckling och trygghet för barnen. Därför vill vi införa ett maxtak på antal barn 
i förskolegrupperna om 15 barn/grupp.  
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3. En meningsfull kultur och fritid 

Alla åldrar har behov av att möta andra människor. Särskilt viktigt är detta för barn och unga. En 
mångfald av utbud på fritiden, i form av fritidsgårdar, idrottsanläggningar och andra mötesplatser 
skapar sådana möten som är väsentliga för att skapa delaktighet och gemenskap i samhället. 
Kristdemokraterna menar att barn och unga ska ha en särställning i all samhällsplanering. Ett rikt 
och varierat kultur- och fritidsutbud har stor betydelse för att skapa attraktivitet för en kommun.   
 
Ett rikt fritidsliv har en stor förebyggande betydelse därför är det är angeläget att engagera barn 
och unga i olika verksamheter. Kristdemokraterna vill se ett samhälle som präglas av mångfald. 
Gemensamma mötesplatser har stor betydelse för integration och för människor som upplever 
ett utanförskap i samhället Även generationsgemensamma aktiviteter ska uppmuntras.  

 
Kristdemokraterna vill … 
 

 Kommunen ska vid planering av nya bostadsområden skapa ytor för spontanidrott samt 
utveckla och upprusta redan befintliga ytor för samma ändamål. 

 Ge extra stöd och stimulans till de föreningar som aktivt arbetar med att integrera 
invånarna i samhället och gemenskapen 

 Att Kulturskolan ska nå en bredare målgrupp 

 Att kraften i det civila samhället tas tillvara genom att ge stöd till samordnande funktioner 

 Att barn som lever i en ekonomiskt utsatt familj ska erhålla ett öronmärkt fritidsbidrag 
för att kunna delta i organiserade fritidsaktiviteter 

 Införa en försöksverksamhet med s.k. Social Impact Bonds. Fritidsbidrag  

 
Barn i ekonomiskt utsatta familjer deltar inte i organiserade fritidsaktiviteter i samma utsträckning 
som andra barn. Fritidsbidraget på högst 3000 kronor per år ska rikta sig till barn i hushåll som 
har haft ekonomiskt bistånd under sex månader eller längre. Vi ska se till att detta nationella 
bidrag når de barn i vår kommun som lever i familjer med ekonomiska bekymmer.  

För alla 

Alla ska, oberoende av ålder, kön, etnicitet och fysiska förutsättningar, ha möjlighet att ta del av 
och utöva meningsfulla aktiviteter på sin fritid. Barn med funktionsnedsättning ska på samma sätt 
som andra barn erbjudas tillfälle att kunna idrotta på sina egna villkor, genom att alla 
idrottsanläggningar anpassas så lång det är möjligt. 

Ta vara på personligt engagemang och Social Impact Bonds 

Det finns många människor med starkt engagemang och kunnande som är aktiva i föreningar och 
organisationer. Det är en kraft som kommunen ska ta tillvara på. Dels genom att ge extra stöd 
och stimulans till de föreningar som aktivt arbetar med samordnande funktioner eller att integrera 
invånarna i samhället och gemenskapen. Ett annat tillvägagångsätt är att starta en 
försöksverksamhet med s.k. Social Impact Bonds (SIB). SIB är ett sätt att arbeta förebyggande 
där privat, ideell och offentlig sektor samarbetar. Systemet bygger på att det offentliga formulerar 
klara och tydliga målsättningar inom ett visst område, exempelvis att minska droganvändning 
eller hindra ungdomskriminalitet. Det civila samhället är en förutsättning och vi vill ge ännu mer 
makt till frivilliga krafter att utveckla bland annat kultur- och fritidsutbudet. 
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Ett gott fritidsliv skapas genom god samhällsplanering 

De fysiska miljöerna, kollektivtrafiken, bidragssystemen, tillgången på arenor och mötesplatser, 
planeras bäst om de sker i en bred samverkan. Fritidspolitiken behöver därför genomsyra alla 
verksamhetsplaner i kommunen. Kristdemokraterna anser att möjligheten till spontanidrott ska 
beaktas i all samhällsplanering.  Närheten till ytor där olika former av idrott kan utövas är viktig, 
samtidigt som det också måste finnas arenor som håller aktuell standard för utövande på serie- 
och elitnivå.  
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4. Utbildning - En skola där lärare får vara lärare 

Skolan har ett bildningsuppdrag där kunskap och värdegrund finns som en helhet för att ge 

eleverna kunskaper och färdigheter för att möta framtiden. Det ska finnas ett nära samarbete med 

hemmen för att främja elevens utveckling. Målsättningen är en skola där ingen hålls tillbaka och 

ingen lämnas efter.  

Norrköpings skola ska skapa förutsättningarna för att alla elever ska nå kunskapsmålen. Öka 

förståelsen och medvetenheten om sitt eget lärande. Administrativt arbete ska inte ta för lång tid. 

Att ett ökat inslag av fysisk aktivitet ska finnas, såväl lärarledd som spontan i samband med raster. 

Gymnasieskolan ska i så hög grad som möjligt utgå ifrån elevernas intressen, behov och 

framtidsplaner och möjligheter till personlig utveckling med en mångfald av studieinriktningar. 

Programmen ska ha en tydlig identitet men med olika inriktningar. En bredd av både teoretiska 

och praktiska ska erbjudas eleverna.  

 

Kristdemokraterna vill … 
 

 Att lärarnas arbetstid ska ha fokus på lärarledd undervisning och lätta den administrativa 
bördan. 

 Skolorna ska ha kompetens och avsätta resurser för att tidigt se och stödja elever i behov 
av särskilt stöd genom att ha tillgång till speciallärartjänster och specialpedagogtjänster 

 Rektorerna ska vara pedagogiska ledare, inte ekonomer. 

 Stärka samarbetet mellan skolan och arbetslivet. 

 Alla skolor årskurs f-6 i Norrköping ska ha en skolgård för att stimulera fysisk aktivitet. 

 En elevhälsogaranti ska finnas där eleven garanteras stöd och hjälp omgående. 

 Införa aktiva val för elever som ska börja grundskolan.  

 Lärarna ska ha en markant förbättrat löneutveckling. 

 Utreda organisationen kring modersmålslärare.  

 Skapa förutsättningar för att svenskaundervisningen anpassas efter varje nyanländs 
behov. 

Aktiva val – alla ska välja skola 

Likt valprocessen inför förskola och gymnasium vill vi att barn tillsammans med sina föräldrar 
gör ett aktivt val av vilken skola de önskar.  

Elevhälsogaranti 

Det hälsofrämjande arbetet är viktigt, med en bred kompetens där skolsköterska, kurator,  
psykolog samt specialpedagog ingår. Varje elev ska ha möjlighet att under skoldagen få kontakt 
med personal inom elevhälsovården, både för fysiskt och psykiskt välmående. En god lärmiljö 
förutsätter också en bra arbetsmiljö. För det behövs så kallade arbetsmiljövandringar där elever 
från alla skolår är representerade.  Detta bör genomföras regelbundet. 
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Höjda lärarlöner och fler speciallärare 

Väl utbildade och pedagogiskt skickliga lärare är den enskilt viktigaste faktorn för en bra skola. 

För att stärka lärarnas position och öka attraktiviteten till att utbilda sig till lärare krävs en 

förbättrad löneutveckling där bra lärare premieras. Det behövs fler lärare och fler lärare med 

speciallärarkompentens. Den specialpedagogiska kompetensen ska ge stöd för en god 

lärandemiljö, särskilt för barn i behov av särskilt stöd. På så sätt kan vi öka kvaliteten i skolan och 

förbättra resultat. 

Lärlingsutbildningar 

Det ska finnas en stor öppenhet för elever som vill ta ytterligare steg framåt för att läsa 

högskolekurser under sin gymnasietid men också ge möjlighet att på lärlingsprogram för att 

förberedas inför ett yrke. Det ska finnas olika former av lärlingsprogram i nära samverkan med 

det lokala näringslivet. 

Utveckla studie och yrkesvägledning 

Det är viktigt att i tidig skolålder och under hela skolgången väcka intresset och informera om 

olika yrken genom studiebesök och omvända studiebesök. Detta för att ge eleverna bättre 

förutsättningar att välja framtida yrke och utbildning och därför bör samarbetet mellan skola och 

arbetsliv stärkas. 

Språket är nyckeln 

Nyanlända ska ges tillräckliga svenska språkkunskaper innan utslussning till ordinarie klasser för 
att ge bra förutsättningar till att kunna tillgodogöra sig undervisningen och få godkända betyg.  
 
När det gäller modermålsundervisningen vill vi att organisationen ses över för att förbättra 
modermålslärarnas situation så att vi får en bild av behovet och tillvaratar kompetensen som 
hemspråkslärarna har. Läs mer under kapitel 9 Integration och mångfald. 

Rektorerna ska vara pedagogiska ledare, inte ekonomer 

För att rektorerna i grundskolan ska kunna fokusera på den pedagogiska ledarrollen behövs fler 

ekonomer för att kunna stötta och vägleda rektorn i budgetarbetet.  

 



13 

 

5. De äldre är gamla nog att bestämma själva 

Äldreomsorgen ska präglas av trygghet, värdighet och delaktighet. Det innebär att service, vård 

och omsorg ska vara tillgänglig och ges utifrån en helhetssyn på den enskilde och hänsyn skall tas 

till såväl själsliga, andliga som materiella behov. Människovärdet beror inte på ålder eller egen 

förmåga.  

Kristdemokraterna vill … 
 

 Öppna upp för gymnasieelever att extraarbeta på kommunens äldreboenden s.k. relationer 
över generationer.  

 Att en tjänst – ”Äldre Direkt” – ska inrättas dit man kan vända sig för att snabbt och 
enkelt få vägledning och hjälp att komma till rätt instans.  

 Att LOV (Lagen om valfrihetssystem) införs för att öka mångfalden och låta kvaliteten 
avgöra konkurrenskraften. 

 Att verka för byggande av trygghetsbostäder. 

 Införa prövningsfri rätt till servicetjänster för personer över 75 år upp till 6 
timmar/månad. 

 Att hög ålder kan beaktas som ett bedömningskriterium i kommunens 
biståndsbedömning av personer som ansöker om plats på vård- och omsorgsboende.  

 Att alla som har fyllt 80 år ska erbjudas hembesök för att få information om kommunens 
verksamhet och ges möjlighet att framföra önskemål kring hjälpmedel. 

 Att frivilligorganisationers engagemang och kraft stimuleras och tillvaratas exempelvis 
genom att tillåta bedrivande av dagverksamheter och träffpunkter. 

 Utveckla de lokala värdighetsgarantierna. 

 Öka samarbetet med landstinget för att möjliggöra mellanvårdsplatser. 

  

Relationer över generationer 

Äldreomsorgen står inför stora framtida rekryteringsbehov. Detta samtidigt som många unga har 
svårt att etablera sig på arbetsmarknaden. Under 2015 vill vi erbjuda gymnasieungdomar 
helgarbete på kommunens särskilda boenden. Ambitionen är att intressera ungdomar för ett 
framtida yrkesval inom äldreomsorgen och samtidigt bidra till relationer över generationerna. 
Vidare är målsättningen att projektet skall ge de aktuella ungdomarna värdefull 
arbetslivserfarenhet. Satsningen syftar till att förstärka det sociala innehållet på våra äldreboende 
under helgtid. Insatsen skall ses som ett tillskott i verksamheten och ungdomarna skall ej ersätta 
ordinarie personal eller fullgöra deras arbetsuppgifter. Bedömningen är att projektet kan omfatta i 
snitt två helgarbetare per äldreboende som var och en arbetar 3-4 timmar en dag varannan helg. 

Rätt att själv bestämma 

Respekten för äldre människors integritet och självbestämmande kräver att valfrihet präglar 
utformningen av det stöd och den omsorg som ges. Valfrihet innebär inte bara möjlighet att välja 
utförare, utan ska också ge möjlighet att välja utifrån intressen och personliga preferenser. Att 
kunna välja innebär också möjlighet att välja bort – på så vis sker en maktförskjutning från 
kommunen till den enskilde.  
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Trygghetsbostäder 

Behoven av olika sorters boenden varierar över tid. Bostäder med god tillgänglighet är något 
många efterfrågar, bland annat så kallade trygghetsboenden, där möjlighet till gemenskap och viss 
tillgång till personal finns. Vi vill verka för byggande av trygghetsbostäder i hela vår kommun, 
såväl i innerstaden som i ytterområdena. Detta för att öka gemenskap, stöd och trygghet för de 
äldre. 

Äldre direkt 

De äldre ska få en särskild äldrelots för att få upplysning om kommunens service och 

verksamheter. Ett enkelt telefonnummer dit äldre kan vända sig direkt.    

LOV – för att öka kvaliteten i vård och omsorg 

Kvaliteten utvecklas av konkurrens. Därför bör alla aktörer som kan erbjuda vård- och omsorg av 
hög kvalitet välkomnas, såväl ideella, kooperativa, privata som offentliga. För att stimulera 
vårdföretagande, förbättra det lokala näringslivsklimatet och ge möjlighet till eget val av omsorg, 
infördes den nya Lagen om valfrihetssystem, LOV, i januari 2009 och nu är det dags att den även 
tillämpas i Norrköpings kommun.  

Valfrihet och trygghet 

Den enskilde känner bäst sina egna behov. Delaktighet, inflytande och valfrihet ska därför vara 

centrala begrepp inom äldreomsorgen. Ingen offentlig verksamhet kan till fullo tillfredsställa 

människors behov av närhet och gemenskap. Där har det civila samhället en viktig funktion. 

Därför måste äldreomsorgen vinnlägga sig om samarbete med exempelvis anhöriga, föreningar, 

kyrkor och andra ideella krafter.  

Utveckla de lokala värdighetsgarantier 

Bemötandet är den viktigaste delen i vård och omsorg för att den enskilde ska känna sig trygg 

och må bra. De lokala värdighetsgarantierna infördes i Norrköping efter kristdemokratiskt 

initiativ på riksplan för att öka den enskildes inflytande och ge ”ett värdigt liv och välbefinnande”. 

Värdegrundsarbetet inom vård och omsorgs ska utvecklas ytterligare. 

Prövnings fri rätt till hemtjänst 

Vi vill införa en prövningsfri rätt till servicetjänster för personer över 75 år upp till 6 
timmar/månad. 
 

Mellanvårdsplats 

Vi vill att det ska inrättas ett samarbete mellan kommunen och landstinget för att möjliggöra för 

mellanvård. Mellanvårdsplatser ska finnas för de med behov av hälso-och sjukvårdsinsatser men 

som inte längre behöver specialistvårdens resurser. 
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6. Där funktionsnedsättning inte blir ett hinder 

Alla människor är lika mycket värda och därför ska alla människa ha lika förutsättningar. 
Funktionsnedsättning blir ett hinder för den enskilde först om samhället inte förmår att 
kompensera bristerna. Graden av handikapp är inte statisk, utan snarare ett mått på samhällets 
förmåga att möta människor med funktionsnedsättning. Människor med funktionsnedsättning 
riskerar att i olika sammanhang bli negativt särbehandlade. Detta kan vi kristdemokrater aldrig 
tolerera. I Norrköpings kommun ska ingen medborgare diskrimineras. 

 
Kristdemokraterna vill … 
 

 Att kommunen ska går före med gott exempel genom att anställa fler personer med 
funktionsnedsättning. 

 Att FN:s standardregler för delaktighet och jämlikhet samt konventionen om 
funktionsnedsättning ska tillämpas. 

 Att förbättra stödet till föräldrar med funktionsnedsatta barn, både äldre och yngre. 

 Att kommunens tjänster inom personlig assistans ska konkurrensutsättas. 

Ökad tillgänglighet enligt FN:s standardregler 

Det måste vara självklart att man tar hänsyn till behov av god tillgänglighet, för personer med 
funktionsnedsättning, vid utformningen av offentliga inrättningar, anläggningar och 
informationssystem. Detta minskar effekten av funktionsnedsättningen. Kultur- och 
fritidsaktiviteter ska göras tillgängliga för alla människor. Riksdagens beslut om full tillgänglighet 
2010 är inte alls uppfyllt. Här måste läggas ner ett hårt arbete. Teknikutvecklingen ska också 
nyttjas för funktionsnedsattas möjlighet till ökad tillgänglighet. Här måste särskild 
uppmärksamhet ägnas åt barn med funktionsnedsättning, eftersom de sällan kan hävda sina 
rättigheter själva med samma kraft som de vuxna.  
 
FN:s barnkonvention stadgar att barnets bästa ska komma i främsta rummet. Arbetet får inte 
begränsas till åtgärder som förhindrar negativ särbehandling. Insatser som är kompensatoriska 
och som minskar betydelsen av funktionsnedsättningen är också nödvändiga. En viktig ledstjärna 
i detta avseende är FN:s  standardregler (agenda 22) för att tillförsäkra människor med 
funktionsnedsättning delaktighet och jämlikhet, liksom konventionen om mänskliga rättigheter 
för funktionsnedsatta. Dessa är viktiga dokument för kommunen vid planering och 
genomförande av all verksamhet.  

Ett förbättrat stöd till föräldrar  

Förbättra stödet till föräldrar med unga och äldre funktionsnedsatta barn för att kommunen ska 

kunna bistå på bästa sätt. Läs mer under kapitel 7 God social omsorg för att bryta utanförskap. 

Personlig assistans 

För att öka kvaliteten inom personlig assistans bör kommunens tjänster konkurrensutsättas för 

att möjliggöra upphandling av tjänsten via företag specialiserade på just personlig assistans, för 

ökad flexibilitet och service för brukaren.  
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7. God social omsorg för att bryta utanförskap 

Kristdemokraterna vill bryta utanförskap och skapa en samhällsgemenskap genom att arbeta för 

en bättre samverkan mellan familjer, socialtjänst, polis, föreningsliv och skola. Varje människa ska 

behandlas med respekt hela livet i Norrköpings kommun. Inget barn ska behöva fara illa! Ingen 

ska behöva bo i en trappuppgång! Alla ska ha rätt till ett hem - både gammal och ung! Alla 

människor har samma värde! Kristdemokraterna vill skapa ett Norrköping där vi bryr oss om 

varandra, räcker ut en hand, lyssnar och hjälper. 

 

Kristdemokraterna vill … 
 

 Att en Barnahusverksamhet utvecklas i Norrköpings kommun i samverkan med östra 
länsdelen och kommer igång år 2015. 

 Att kommunen stödjer frivilligarbetet och på så vis stärker det civila samhället. 

 Erbjuda föräldrastöd under hela barnets uppväxttid och den ska vara individuellt 
anpassad bland annat genom föräldrautbildning. 

 Att kommunen ska utveckla arbetet med stöd till familjehem. 

 Att insatser skall göras för att upptäcka och förebygga misshandel och våld i nära 
relationer samt hedersrelaterat våld. 

 Att kommunen ska ta större ansvar för att sysselsättning finns för de personer som inte 
kan delta på arbetsmarknaden. 

 Öka flexibiliteten i stödet till föräldrar med funktionsnedsatta barn. 

 

Barnahus 

Ett Barnahus erbjuder barn, utsatta för våld och övergrepp, hjälp i en för barnet anpassad och 

trygg miljö. Alla myndigheter är samlade och kris- och behandlingsinsatser görs också vid behov. 

Detta stärker barnets ställning och ökar chansen för att barnet berättar. Det ger också öka 

förutsättningar för ett barn att gå igenom en svår kris och komma ur den utan svåra men.  

Föräldrastöd 

Satsningar på föräldrastöd är ett bra sätt att främja familjestabilitet och att förbättra situationen 

för barnen. Föräldrastöd är förebyggande barnavårdsarbete. Därför vill vi att detta ska utvecklas. 

Varje satsad krona på strukturerade föräldrastödsprogram ger två kronor tillbaka inom ett år 

enligt FHI (2013) ”Hälsoekonomisk analys av föräldrastödet”.  

Stödet till föräldrar med funktionsnedsatta barn, i form av avlösning, ska vara mer flexibelt för att 

bättre möta behov och önskemål.  

Familjehem 

Alla barn har rätt till en trygg uppväxt. Men alla är inte så lyckligt lottade att de föds in i familjer 

som fungerar och ger trygga förhållanden. Familjehem, jourhem och  
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kontaktfamiljer/kontaktpersoner har en oerhört viktig uppgift för barn och ungdomar som 

behöver omsorg och trygghet utanför den familj som de fötts in i.  

 
Kristdemokraterna har tillsammans med alliansregeringen drivit igenom förbättringar på detta 

område. Det handlar om att familjehemmen ska ges den utbildning som behövs, att verka för att 

de barn och unga som placerats i ett familjehem, jourhem eller hem för vård eller boende (HVB) 

får hälso- och sjukvård och att en särskild socialsekreterare ska ansvara för kontakterna med 

barnet eller den unge. Den lämplig utifrån barnets och den unges behov och önskemål.  

För att stärka kvaliteten i verksamheten har socialnämnden ett ansvar att se till att det finns 

rutiner för att förebygga, upptäcka och åtgärda risker och missförhållanden. Kristdemokraterna 

anser att det är av största vikt att skapa goda villkor och förutsättningar för familje- och jourhem 

samt att säkra att kvaliteten är så god som den någonsin kan vara. Det finns ett flertal frågor som 

behöver utredas i detta sammanhang, inte minst vad gäller rätt till tjänstledighet och villkoren för 

ersättning från socialförsäkringarna. 
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8. För en framtidssäker miljö 

Förvaltarskapstanken är en bärande ideologiska grundsten för att nå visionen om trygga 

uppväxtvillkor för barn och unga. En giftfri miljö är en förutsättning för en hälsofrämjande 

närmiljö. Kommunen har ett stort ansvar för att bygga ett långsiktigt hållbart samhälle ekologiskt, 

ekonomiskt och socialt. Miljö och naturresurser måste förvaltas ansvarsfullt för våra kommande 

generationer och ska inte äventyras på grund av goda livsbetingelser.  Ansvaret, som är 

grundbulten i förvaltarskapsprincipen, är både personligt och gemensamt. Strävan att förbruka 

mindre av ändliga resurser och energi och ett personligt ansvar för kretslopp och avfallshantering 

är en nödvändighet för långsiktig överlevnad för mänskligheten.  

 

Kristdemokraterna vill … 
 

 Att miljözoner för tung trafik införs där det finns behov. 

 Att kommunen i sin egen produktion/byggnation ska ställa höga klimat- och energikrav 
vid såväl ny- som ombyggnation.  

 Att kommunen har en positiv inställning till miljövänliga energiproduktionsformer. 

 Att gång- och cykelnätet byggs ut, framför allt i ytterområdena och in mot de centrala 
områdena. 

 Att upphandling av närodlat och ekologiska livsmedel till förskolor, skolor, äldreboende 
och andra kommunala verksamheter främjas. 

 Att miljö- och etiska aspekter i all kommunal upphandling framlyfts. 

 Att miljöledningssystem i kommunens verksamhet utvecklas. 

 Att kommunen bevarar och anlägger nya våtmarker. 

 Att kommunen bevarar åkermark så långt det är möjligt. 

 Att Norrköping utvecklas som Fairtrade City. 

 

Miljöledningssystem 

För att kommunen ska bygga ett långsiktigt hållbart samhälle krävs ett miljöledningssystem där 

tydliga delegationer och mål sätts upp för att hela tiden ta steg framåt i hållbarhetsutvecklingen. 

Vi vill se ett miljöledningssystem som inkluderar flertalet av kommunens verksamheter med ett 

sikte på att nå miljöcertifiering enligt med ISO 9001 och ISO 14001.  

Fairtrade city – mer än bara ett klistermärke 

Norrköping har sedan 2009 varit en diplomerad Fairtrade city. Nu är det dags för nästa växel och 

verkligen göra skillnad och använda varumärket för att inspirera andra i kommunen. Alla 

kommunens verksamheter ska ha fokus på dubbelcertifierade produkter vid upphandling.  

Ett effektivt och förnybart energisystem 

En lokal energistrategi med visioner och mål med tydlig koppling till åtgärder och budgetmedel 

ska tas fram. På så sätt kan kommunen planera och genomföra en effektiv och hållbar energi-
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användning. Kommunen ska även erbjuda alla kommuninnevånare energirådgivning för att 

minska energiförbrukningen.  

Närodlat och ekologiskt fokus 

Kommunen ska ta ansvar för att ekologiskt odlade och miljömässigt bra, närproducerade 

livsmedel används inom den kommunens verksamheter i möjligaste mån. 

Biologisk mångfald 

Mångfalden är en förutsättning för ekosystemens långsiktiga produktionsförmåga. Ett bevarande 

av den biologiska mångfalden kräver både reservatsskydd i olika former och stor naturhänsyn i 

skogs- och jordbrukslandskapet. Möjligheten till lokala marina naturreservat bör också nyttjas. 

Våtmarker ska bevaras och vid behov återställas och skog behöver reservatsskyddas i tillräcklig 

omfattning för att bevara den biologiska mångfalden. Biotopskyddet ska värnas, sjöar och 

vattendrag. 

Att bruka åkermarken hållbart 

Ett särskilt skydd måste finnas för kommunens högvärdiga åkermark. För framtida generationer 

och i solidaritet med jordens befolkning måste åkermarken bevaras från exploatering så långt det 

är möjligt. Den är en ändlig resurs. Alternativa placeringar av industrietableringar måste alltid 

prövas. Bostadsbebyggelse på åkermark skall i möjligaste mån undvikas.  

Cykelstaden 

Vi vill värna folkhälsan genom att ge bra förutsättningar för säker cykling. Detta sker genom att 

se över säkerheten på vår cykelstråk, bland annat på Olai kyrkogata och delar av Skarphagsgatan. 

I samband med ny- och ombyggnationer av vägar och byggnader hindras ofta framkomligheten 

för cyklister och gångtrafikanter. Där behöver vi i Norrköpings kommun blir bättre på att på ett 

tydligt och säkert sätt leda om stråken inte bara genom skyltning utan genom markeringar på 

marken 
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9. Integration och mångfald 

Alla människor ska vara och känna sig delaktiga i samhällslivet. Vi behövs alla för att trygga 

välfärden och tillsammans har vi ett ansvar för att alla ska vara en del av samhällsgemenskapen. 

Därför behöver vi ….  

 

Kristdemokraterna vill … 
 

 Att kommunen arbetar för att öka kontakten mellan nyanlända och ideella organisationer, 
föreningar och kyrkor för att främja integrationen i samhället. 

 Inrätta en försöksverksamhet för konceptet Grön Integration i Norrköpings kommun. 

 Utveckla och fokusera på språk- och kulturutbildning i för- och grundskolorna. 

 Utreda organisationen kring modersmålslärare.  

 Skapa förutsättningar för att svenskaundervisningen anpassas efter varje nyanländs 
behov. 

 Öka möjligheten till praktik i samband med språkundervisningen. 

 Stödja och uppmuntra föreningar som arbetar med integration. 

 

Integration – från enfald till mångfald 

Den svenska migrationspolitiken utgår från ett helhetsperspektiv som omfattar flykting-, 

invandrings- och integrationspolitik. I helhetssynen ingår insatser för att stärka respekten för de 

mänskliga rättigheterna, som utgör själva grundvalen för asylrätten, internationell samverkan samt 

insatser för att förebygga ofrivillig migration, men också för att underlätta rörlighet över 

gränserna i ordnade former.  

Människor måste ges förutsättningar att kunna ta ansvar för sina egna liv. En kristdemokratisk 

politik i kommunen för integration och mångfald handlar om att skapa förutsättningar för 

integration, inte att detaljplanera eller ta kontroll över människors liv. Integrationspolitiken 

omfattar bland annat frågor om invandrares introduktion samt åtgärder för att främja lika 

rättigheter, skyldigheter och möjligheter för alla oavsett etnisk bakgrund. 

Språket är nyckeln 

I ett mångkulturellt samhälle blir kittet i form av det svenska språket ännu viktigare. Det bästa 
bidrag kommunen kan ge till integrationsprocessen i samhället är gedigna kunskaper i det svenska 
språket. Genom att möjliggöra kombination av språkundervisning med praktik kan motivationen 
till språkinlärning öka samtidigt som kontakter med arbetslivet knyts. 
 
Våra nyanlända barn och ungdomar ska ges tillräckliga svenska språkkunskaper innan utslussning 
till ordinarie klasser för att ge bra förutsättningar till att kunna tillgodogöra sig undervisningen 
och få godkända betyg.  
 
När det gäller skolornas modermålsundervisningen vill vi att organisationen ses över för att 
förbättra modermålslärarnas situation så att vi får en bild av behovet och tillvaratar kompetensen 
som hemspråkslärarna har. 
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Integrationsarbete i föreningar ska främjas 

Det är viktigt att alla känner sig välkomna i samhället och så snabbt som möjligt kan ta del av 

språket och kulturen. Föreningar som arbetar med att förbättra integrationen i samhället skall 

särskilt uppmuntras och stödjas. 

Grön integration 

Likt Valdemarsviks arbete med integrationspolitiken vill vi se en försöksverksamhet av konceptet 

Grön Integration som syftar till att skapa kontakt och sysselsättning inom jordbruksnäringen. På 

så vis kan nyanlända ges möjligheter att göra studiebesök på gårdar och få praktik kombinerat 

med språkundervisning. Detta kan leda till fortsatt anställning eller möjliggöra en start av egen 

verksamhet.   
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10. Näringsliv och företagande- grunden för jobb och välfärd 

En av politikens viktigaste uppgifter är att skapa förutsättningar för ekonomisk tillväxt, som ger 

fler jobb och ökad välfärd. En framgångsrik arbetsmarknadspolitik är därmed starkt beroende av 

ett fungerande utbildningssystem och en näringspolitik som främjar företagande med löntagare i 

fokus. Med fler sysselsatta kan fler försörja sig själva och därmed få mer makt över sina liv. På så 

sätt skapas också resurser för att förstärka samhällsekonomin och därmed värnas 

välfärdssystemen så att de som bäst behöver samhällets stöd också kan få det. 

Norrköping har en arbetslöshet som är 50% högre än i övriga landet och en 

ungdomsarbetslöshet som är bland den högsta  i landet och att bekämpa detta är en av våra 

viktigaste utmaningar. 

Kristdemokraterna vill …  

 Uppföra en strategi för ett bättre företagsklimat. 

 Förändra kommunens attityd till näringsliv och företagande för att skapa en ”Vi-känsla” i 
Norrköping. 

 Att kommunens plan- och bygglovshantering ska bli mer effektiv, mer flexibel och 
snabbare. 

 Att LOV, lagen om valfrihetssystem, skall införas för ökat småföretagande inom vård och 
omsorg, för mångfald och ett eget val. 

 Att kommunen underlättar, särskilt för mindre företag, att lämna anbud vid offentlig 
upphandling, LOU. 

 Att social, etisk, miljö- och klimatmässig hänsyn beaktas vid all upphandling.  

 Utveckla kontakterna mellan arbetslivet och skolan. 

 Att företagslots ska införas för att samordna kontakterna mellan näringsliv och kommun. 

Betydelsen av rätt förhållningssätt 

Kommuner som prioriterar näringslivsarbetet och arbetar med företagsfrågor på ett strategiskt 
och strukturerat sätt lyckas bättre än kommuner som inte har detta synsätt. Att skapa 
mötesplatser och utveckla goda kontakter är avgörande faktorer för en god samverkan mellan det 
offentliga och näringslivet. Det ökar förståelsen för de villkor företagen respektive kommunen 
arbetar under. Mötet och samtalet är ofta det som skapar förutsättningar för förändrade attityder 
och åstadkommer utveckling. De lagar och regler som företagen styrs av måste kommunerna 
beakta i sin myndighetsutövande roll likaväl som företagen måste anpassa sig till de villkor en 
kommun arbetar under. Enskilda personers och kommunledningars engagemang i 
näringslivsfrågor har också visat sig ha stor betydelse för ett gott näringslivsklimat.  

Strategi för ett bättre företagsklimat 

En stark ekonomi i Norrköping, som ger möjlighet till satsningar på välfärden, grundar sig i ett 
expansivt och gott näringslivsklimat. För ett bra och växande näringsliv krävs en kommunledning 
med en stark politisk drivkraft och vilja att utveckla företagandet och samarbetet med hela 
regionen. Framgång i arbetet nås genom en utarbetad stregi och förändrade attityder till 
företagande inom Norrköpings hela kommunala organisation.  
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Företagslots - service, tydlighet och flexibilitet 

Tydlighet, enkelhet och klara besked upplevs mycket positivt av företagen. Genom en tydlig 

strategi förtydligas vad företagen kan förvänta sig av kommunen för en så snabb handläggning 

som möjligt.  Vi vill inrätta en företagslots som en kommunal service för att förenkla och 

underlätta kommunikationen mellan företag och kommunen. Lotsen ska bestå av tjänstemän som 

involveras i ett ärende. Vid ett och samma tillfälle får företaget träffa dessa och lotsen går igenom 

ärendet. Det handlar om tydlig och praktisk information och rådgivning för att undvika 

missförstånd och dubbla budskap. Metoden underlättar också för kommunens tjänstemän att se 

”helheten” i ett ärende.  

Upphandling 

Många företagare avstår från att delta i en upphandling eftersom Lagen om offentlig 

upphandling, LOU, är för komplicerad. Framför allt mindre företag har svårt att konkurrera på 

samma villkor som större företag på grund av omfattande regelsystem. Kommunen måste 

underlätta, särskilt för mindre företag, att lämna anbud genom förenklade förfrågningsunderlag 

och uppdelning i mindre delar. Då minskas risken att konkurrenskraftiga anbud måste förkastas 

på grund av formella brister. Etiska och miljö- och klimatmässiga hänsyn ska beaktas vid all 

upphandling 

LOV  

LOV, lagen om valfrihetssystem är ett bättre alternativ till LOU. Enskilda, föreningar och 

intresseorganisationer med olika inriktningar erbjuds att driva hemtjänst, äldreboenden, personlig 

omsorgsverksamhet och dagverksamhet. Kommunen godkänner, certifierar och skriver avtal med 

privata aktörer som får samma ersättning som kommunens verksamheter. Företagen konkurrerar 

med kvalitet i stället för med lägsta pris. LOV främjar småföretagandet men syftar främst att ge 

en äldreomsorg med valmöjligheter för att bättre bemöta behov och önskemål.  
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11. Stadsplanering 

Alla, barn och äldre, ska kunna mötas i Norrköping utan sociala eller fysiska hinder, och kunna 
vistas i staden tryggt under hela dygnet. Belysningar, öppna platser med gröna lungor, fontäner 
och minnesplatser är inslag som bidrar till en ökad trivsel och därmed även trygghet. 
Gestaltningen av stadsmiljön med nya och gamla fastigheter är också avgörande för trivseln i en 
stad. För att hela kommunen ska leva behövs ordentliga ”Lyft” i kommunens ytterdelar. 

 
Kristdemokraterna vill … 
 

 Att den inre hamnen planeras och upprustas till en oas för boende och rekreation. 

 Att en policy hur och var övervakningskameror ska finnas framtas. 

 Att det ska finnas tillgång till fräscha offentliga toaletter i ytterområdena vid de platser där 
besöksnäringen gynnas. 

 Att kommunen har en betydligt mer effektiv och flexibel planeringsprocess och 
bygglovshantering för detaljplaner. 

 Att det ska finnas planlagd tomtmark även i de mindre tätorterna för ett varierat boende i 
enstaka hus i mindre bostadsområden och för företagsetableringar. 

 Att ordentliga lyft i ytterkommundelarnas centrum utförs (Ex Skärblacka och Åby). 

 Att kollektivtrafikresandet ska bli attraktivare med fler samåkningsparkeringar och bättre 
samordning med skolskjutsresorna. 

 Att spårvägen fortsätter att utökas. 

 Att ”trygghetsbeskrivningar” upprättas i samband med stadsplanering. 

 Att framkomlighet för cyklister och fotgängare ska prioriteras vid stadsplanering. 

 Att boendeformerna i Norrköpings områden blandas så att det finns både 
småhusbebyggelse, bostads- och hyresrätter. 
 
 

Byggandet av staden 

Bostäder ska planeras för olika människors behov. Hyresrätter, bostadsrätter och ägarlägenheter 

ska blandas och små lägenheter ska planeras i samma hus som större lägenheter för att motverka 

segregering. Förskolor, skolor samt boende för äldre och för personer med funktionsnedsättning 

ska finnas med tidigt i planeringen. Trygghetsanalyser behöver göras för att bostadsområden ska 

kännas trygga dygnet runt. Belysning, växtlighet och trafikflöden spelar stor roll i det arbetet. 

Bostadsplanering ska synkroniseras med säker trafikplanering och goda möjligheter även till 

cykel-, gång- och kollektivtrafik. Framkomligheten för cyklister och fotgängare ska prioriteras vid 

stadsplanering. 

Inre hamnens utveckling 

Den inre hamnen ska utvecklas med marina, kontor och affärsverksamhet. Sylten blir ett 
attraktivt villaområde och hela området kan omvandlas till en intressant och levande stadsdel som 
lockar till sig både näringsidkare och turister. 
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Mångfald av bostadsformer 

Det ska i kommunen finnas ett brett utbud av upplåtelseformer för boendet. Kommunen måste 

ha en betydligt mera dynamisk och snabb planeringsprocess och bygglovshantering för 

detaljplaner än i dag. Planlagd tomtmark ska finnas även i de mindre tätorterna för ett varierat 

boende i enstaka hus, i mindre bostadsområden och för företagsetableringar. 

”Lyft” för ytterområdenas centrum 

Ytterområdena med sina centralorter är eftersatta. Det är nödvändigt med ordentliga lyft för 

Krokeks, Östa Husbys och Skärblackas centrumbildningar – för ökad trivsel och för att locka 

människor att bosätta sig på landsbygden. Fräscha offentliga toaletter ska finnas i hela vår 

kommun. 

Effektiv trafikförsörjning  

Välfärdsutvecklingen och transportutvecklingen går nästan hand i hand. En god infrastruktur där 

gångtrafikanter, cyklister, bilister och kollektivtrafik ingår, är därför garanten för ett gott 

miljöarbete, för en god tillväxt och för förutsättningar att klara omsorgen och välfärden i 

framtiden. En effektiv trafikförsörjning innehåller en god kombination mellan attraktiv 

kollektivtrafik och nyttotrafik. Kommunen bör sträva efter att göra kollektivtrafiken attraktiv för 

att locka fler att välja kollektivtrafiken framför bilen. Det behövs fler pendlarparkeringar och 

bättre samordning med skolskjutsresorna. Spårvägen ska fortsatt utökas och pendeltågtrafiken 

ska byggas ut till Åby, Kolmården, Nyköping och Katrineholm.  
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12. Kommunal ekonomi 

För att Norrköping ska vara en fungerande kommun krävs en god kommunal ekonomi. En 

välskött ekonomi är grunden för utveckling av kommunal service och stabila satsningar på 

välfärden. Detta möjliggör ett uppbyggande utav en buffert för sämre tider. Alla verksamheter 

som kommunen finansierar ska vara av god kvalitet och kostnadseffektiva. En god hushållning 

grundar sig på förvaltarskapstanken, att förvalta medel för att få ut mesta möjliga nytta av satsade 

ekonomiska resurser. Ett förvaltarskap kräver långsiktighet, hållbarhet och ett ansvar för 

kommande generationer.  

 

Kristdemokraterna vill … 

 Att kommunen utvecklas med ett sunt budgetarbete och en långsiktig investeringsbudget 
som är hållbar över tid. 

 Ha tydliga servicegarantier som fortsätter att utvecklas för all verksamhet för att tydligt 
deklarera vad invånarna kan förvänta sig. 

 Att karriärsutveckling, kompetenshöjning och fortbildning ska utvecklas för kommunens 
anställda. 

 Se lika lön för lika arbete – orättfärdiga löneskillnader mellan kvinnor och män ej ska 
förekomma. 

 Att Kommunen ska gå i bräschen för en mer jämnställd fördelning i kommunens 
bolagsstyrelser. 

 Att tillsvidareanställda och visstidsanställda ska ha samma möjlighet att söka interna 
tjänster inom kommunens verksamheter. 

 

Våga ompröva för största möjliga nytta  

All kommunal verksamhet måste ständigt prövas för att nå målet mesta möjliga service till lägsta 
möjliga kostnad. Omprövningen blir i längden en garanti för att kommunen ska kunna erbjuda en 
social grundtrygghet, en förskola och skola med kvalitet och en omsorg om äldre och 
funktionsnedsatta som är värdig.  
  
Genom att hushålla med de kommunala resurserna skapas handlingsutrymme att göra satsningar 
på angelägna och eftersatta områden. I den kommunala budgeten måste det också finnas ett 
överskott för angelägna investeringar. Ett positivt ekonomiskt resultat är alltså en förutsättning 
för en god utveckling.  
 
Det är viktigt att kommunen ständigt ser över hur det sammanlagda skatte- och avgiftstrycket 
påverkar hushållen. På så sätt kan politikerna anpassa och fördela avgiftshöjningar på ett mer 
ansvarsfullt sätt.  

Internkontroll och självständig revision  

De kommunala nämnderna ska ta sitt ansvar för att den interna kontrollen är god.  
Kommunstyrelsen svarar för att internkontrollen följs.  
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Den kommunala revisionen ska ha en självständig ställning och tilldelas resurser för en effektiv 
revision. Kristdemokraterna anser att revisionens ordförande ska komma från den politiska 
oppositionen.  

Ökad kvalitet genom garantier/deklarationer för kommunala tjänster  

Stor uppmärksamhet ska ägnas åt kvalitetsfrågorna. Uppföljning och utvärdering är en viktig 
uppgift för den kommunala ledningen. Konkreta garantier ska utfärdas för kommunala tjänster. 
Det ska finnas tydliga rutiner för hantering av klagomål och kompensation när ärenden hanterats 
felaktigt eller tagit orimligt lång tid.  

Inga onödiga risker med borgen och lån  

De långsiktiga konsekvenserna av stora investeringar ska noga beaktas och kalkyleras innan beslut 
fattas. Kommunens skuldsättning måste hållas under noggrann uppsikt. Det är viktigt att 
kommunen har en god soliditet. 

Kommunala bolag – en del av den kommunala verksamheten  

En betydande del av kommunens ekonomi finns i de kommunala bolagen. Bolagen ska bedriva 
sin verksamhet marknadsmässigt och effektivt och följa den nya konkurrenslagstiftningen. En 
stor del av avkastningen ska ligga kvar i bolagen och finansiera större investeringar, men 
kommunen ska också kunna få en rimlig avkastning på sitt insatta kapital.  
 

 

 


