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FÖRORD - VÅRT #VÄLFÄRDSLÖFTE
Norrköping är en fantastisk plats! Det är en stad och en kommun att vara stolt över.
Kristdemokraterna har sedan valet 2014 styrt och tagit ansvar i Norrköping. Tack vare det kan vi
nu se många positiva förändringar; du behöver inte längre vänta länge på en plats på äldreboende
för att kön har byggts bort, din valfrihet har ökat genom att vi infört eget val av hemtjänst,
skolresultaten har förbättrats i de lägre åldrarna, ungdomsarbetslösheten har minskat och vi har
äntligen fått vårt Barnahus för att på ett bättre sätt kunna hjälpa utsatta barn.
Detta är bara några exempel på de vallöften vi har arbetat med under den här mandatperioden.
Hela tre fjärdedelar av de punkter vi lovade i vårt förra valprogram är nu helt eller delvis genomfört
i Norrköpings kommun.
Det finns fortfarande mycket att ta tag i och därför är vi kristdemokrater beredda att ta fortsatt
ansvar för Norrköping. Vi kommer driva på för att minska barngrupperna i förskolan, ge bättre
förutsättningar till familjer i deras vardag, förbättra skolresultaten, minska arbetslösheten, ge ökad
kontinuitet inom omsorgen, öka integrationen och förbättra tryggheten och delaktigheten i vår
kommun. Allt för att du ska kunna känna framtidstro i Norrköping.
Politiken varken kan eller ska lösa allt. Varje invånare behöver också ta ansvar, efter sina
förutsättningar, för att vi ska få ett bättre, tryggare och mer jämlikt Norrköping.
Men politiken är viktig, och därför har Kristdemokraterna vässat ett valprogram med nya #välfärdslöften och vi hoppas få norrköpingsbornas
fortsatta förtroende att leda kommunen även nästa mandatperiod.
- Eva-Britt Sjöberg,
kommunalråd och kandidat till Kommunfullmäktige
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FAMILJESTÖD
"Människor utvecklas, mognar och mår bäst i små grupper. I den lilla gemenskap
som en familj utgör får familjemedlemmarna möjlighet att ge och möta kärlek, omtanke och förståelse, men också ställas inför krav och ta ansvar. På det sättet anknyter
familjen som gemenskap till människans djupaste behov – behovet att bli sedd och
inte vara utbytbar." 		
Ur principprogrammet s. 91

Det är i mötet med andra människor vi formas som personer. Trygga familjer och andra nära
gemenskaper är därför en förutsättning för ett väl fungerande samhälle. Ingen familj är dock den
andra lik. Vår utgångspunkt är därför att familjen och andra nära gemenskaper själva så långt som
möjligt ska ha makten att utforma den egna vardagen. Det offentligas uppgift är att ge stöd i detta.
Idag ser vi emellertid hur många politiker har en tendens att vilja styra och i alltför stor utsträckning
lägga sig i hur människor väljer att utforma sin vardag. Det vill vi motverka.
Men det finns också tillfällen då familjen inte är den trygga plats den borde vara. Då måste det
offentliga finnas där, inte minst för barnens skull. Vi ser också hur många familjer har svårt att få
vardagen att gå ihop. Upplevelse av stress, tidsbrist och otillräcklighet är något som många känner igen. Där har politiken en uppgift att skapa förutsättningar och ge stöd så att stress tidsbrist
och upplevelser av otillräcklighet motverkas.

KRISTDEMOKRATERNA VILL:
• Att familjecentraler med öppen förskola ska finnas i alla delar av kommunen.
• Att lättillgänglig svenskundervisning ska erbjudas på alla familjecentraler i samarbete med civilsamhället.
• Att förstagångsföräldrar ska erbjudas en gratischeck till valfri familjerådgivning.
• Att familjerådgivning ska vara tillgänglig för alla och samtal ska erhållas inom fyra veckor.
• Att föräldrastödsprogram ska vara tillgängligt för alla även när barnen är i tonåren.
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BARNOMSORG
”Förskoleverksamheten ska vara flexibel till sin karaktär och möta det enskilda barnets behov. Familjer ska kunna välja mellan olika omsorgsformer. God valfrihet för
föräldrarna förutsätter mångfald i utbudet.” Ur principprogrammet s.77

Barnomsorgen ska vara ett stöd för familjerna i deras ansvar för barnens fostran, utveckling och
lärande samt möjliggöra för föräldrarna att arbeta, studera eller söka jobb. Barnomsorg har också
en särskild uppgift att fylla för de barn som kommer från familjer som av olika skäl har svårt att
tillgodose barnets behov.
Familjedaghem är ett fullgott alternativ till vanlig förskola, och ett alternativ för de familjer som
lägger stor vikt vid att deras barn ska vara i mindre sammanhang. Därför behöver vi bli mer aktiva
med att marknadsföra de som finns och skapa förutsättningar för mer barnomsorg i denna form.
Familjer som vill ska ha möjlighet att få barnomsorgspeng om man väljer att vara hemma längre
med sina barn, upp till 3 års ålder.
Under en lång tid har barngrupperna i förskolan och på fritidshemmen blivit allt större. För att
komma till rätta med detta behöver det byggas ett antal nya förskolor och fler pedagoger behöver anställas. Lokaler och utemiljöer ska planeras så att de på ett praktiskt sätt kan användas av
mindre barngrupper. Lika villkor ska gälla mellan förskolor och andra omsorgsformer så att inte
kommunen inskränker mångfalden och begränsar familjers valfrihet.

KRISTDEMOKRATERNA VILL:
• Att barngruppernas storlek i förskolan ska minska till max 15 barn/barngrupp, framför allt med
fokus på de yngre barnen.
• Att mindre barngrupper ska prioriteras framför att barn till föräldralediga erbjuds fler timmar i
förskolan.
• Att personaltätheten på fritidshemmen ökar.
• Att elever i behov av stödresurs i skolan även ska ha tillgång till detta under fritidshemstiden.
• Att möjlighet till plats i familjedaghem aktivt ska erbjudas till alla familjer.
• Att familjer ska kunna utnyttja barnomsorgspengen för att ta hand om sina egna och anhörigas
barn istället för förskola upp till 3 års ålder.
• Att kommunen ska marknadsföra möjligheterna med barnomsorgspeng vid sidan av annan
barnomsorg.
• Att barnomsorg under obekväm arbetstid utökas för att minska nuvarande kö.
• Att personalen inom barnomsorg och förskola ska ges fortbildning för att tidigt upptäcka tecken
på barn som far illa och hur man tillämpar anmälningsplikten.
• Att en integritetspolicy upprättas på samtliga av kommunens förskolor.
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UTBILDNING
”Skolan har två huvuduppgifter: dels att stimulera elevernas intellektuella och
praktiska kunskapsutveckling och kritiska tänkande och dels att, tillsammans med
föräldrarna, fostra eleverna till ansvarsfulla samhällsmedborgare. Under förutsättning
att skolorna har denna utgångspunkt, följer läroplanen och lever upp till kvalitetskrav,
ska de ges ett stort mått av frihet att själva utforma undervisningen.” Ur principprogrammet s.78

Skolans uppgift är att ge varje elev så goda förutsättningar som möjligt att nå sin fulla potential,
genom att bland annat stärka bildningens roll i skolan. Välja skola ska fortsatt vara en rättighet.
En mångfald av skolor, såväl avseende utförare som profil ska finnas. Vi behöver säkerställa att
elever som är i behov av särskilt stöd får hjälp i tid och inte ”faller mellan stolarna”.
Gymnasieskolan ska vara relevant och ge en stabil grund inför vuxenlivet och möjliggöra vidarestudier eller steget in på arbetsmarknaden. Möjligheten att komplettera sina studier ska finnas
under hela livet.
KRISTDEMOKRATERNA VILL:
• Att alla föräldrar och barn aktivt ska välja skola redan från grundskolans första år.
• Att lärarna i möjligaste mån avlastas det administrativa arbetet för fokus på undervisningstid.
• Att elever ska ges stöd för att kunna utvecklas, exempelvis genom att möjliggöra inläsning av
gymnasiekurser i grundskolan och högskolekurser på gymnasiet.
• Att en elevhälsogaranti ska finnas som innebär att varje elev ska kunna komma i kontakt med
elevhälsan samma dag.
• Att elever med särskilt stöd under grundskolan får möjlighet till fortsatt stöd under gymnasietiden.
• Att personalen inom skolan ska ges fortbildning för att tidigt upptäcka tecken på elever som far
illa och hur man tillämpar anmälningsplikten.
• Att ett nära samarbete ska finnas mellan skolan och det lokala näringslivet, till exempel kring
prao, feriepraktik och studiebesök.
• Att skolorna ska ta till sig de möjligheter som digitaliseringen (IKT) ger för att optimera kvaliteten i undervisningen, inom exempelvis matematik, hemspråksundervisning och modersmålsbaserat ämnesstöd.
• Att det ska finnas fler vuxna i skolan, exempelvis klassmorfar.
• Att eleverna ska ha organiserad fysisk aktivitet varje dag i skolan.
• Att det vid vägledningssamtal hos studie- och yrkesvägledare ska förutsättningarna för framtida
jobb vara ett centralt perspektiv.
• Att organisationen kring modersmålslärare utreds för att öka kvaliteten.
• Att en central rättning av nationella prov införs i kommunen.
• Att kommunen ska satsa på yrkesvux för att ge fler en snabb och fungerande väg till jobb.
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VÅRD OCH OMSORG
”Alla medborgare ska kunna åldras med värdighet. Det innebär att service, vård och
omsorg ska vara tillgänglig och ges utifrån en helhetssyn på den enskilde med hänsyn till själsliga, andliga och materiella behov. Denna samhälleliga skyldighet innebär
att äldreomsorgen måste vara väl utbyggd med hemtjänst och hemsjukvård, olika
former av dagverksamhet samt ett varierat utbud av boendeformer.”
Ur principprogrammet s.59

Kommunens vård och omsorg ska vara personcentrerad. Människovärdet beror inte på åldern eller den egna förmågan. Äldreomsorgen ska därför präglas av trygghet, värdighet och delaktighet.
Varje person själv ska kunna välja utförare av hemtjänst genom Lagen om valfrihetssystem, LOV
var man än bor i kommunen. Vår utgångspunkt är att varje person bäst känner sina egna behov
och att möjligheten till inflytande och valfrihet därför ska vara stort. Närhet och gemenskap är
grundläggande mänskliga behov, något som det offentliga inte fullt ut kan tillfredsställa. Av denna
anledning måste äldreomsorgen måna om goda relationer med anhöriga och ett gott samarbete
med exempelvis anhöriga, föreningar, kyrkor och andra ideella krafter.
KRISTDEMOKRATERNA VILL:
• Att en äldreboendegarantin inrättas så att varje person som vill, utan biståndsbedömning, garanteras plats i någon form av anpassat boende.
• Att kommunens omsorgsverksamheter så långt som möjligt anpassas för att möta varje persons behov vad gäller intressen, språk, livsåskådning och vårdbehov exempelvis genom profileringar och temaboenden.
• Att palliativ- och geriatrisk kompetens ska finnas på alla särskilda boenden.
• Att kommunen i samverkan med civilsamhället fortsätter at erbjuda träffpunkter för äldre spritt
över hela kommunen.
• Att kommunen ska använda sig av innovationer och ny teknologi för de äldre, till exempel nattkameror hos brukare i hemtjänsten och geopositioneringslarm för demenssjuka.
• Att kontinuiteten inom hemtjänsten ökas, dvs att förre olika personer ska komma hem till hemtjänsttagaren.
• Att kommunen ska erbjuda alla över 75 år vissa hemtjänstinsatser utan biståndsbedömning,
t.ex. trygghetslarm.
• Att Wi-Fi installeras på alla kommunens äldre- och LSS-boenden.
• Att Aktivitetshuset utvecklas för att nå fler barn och unga med funktionsvariationer.
• Att verksamhet för funktionsvarierade ska fortsätta utvecklas så att fler kan få ta del av den och
känns att deras förmåga och intressen tas till vara.
• Att fler utav anslutningarna till kollektivtrafikens hållplatser ska tillgänglighetsanpassas.
• Att kön till kommunens LSS-boenden byggs bort.
• Att innovativa idéer för att tillmötesgå behov av boende för olika målgrupper tas tillvara.
• Att se över förutsättningarna för att öka möjligheten att bevilja färdtjänst till personer över 85 år.
• Att förbättra måltidssituationen, både maten och miljön runt om, så att den är en positiv upplevelse i alla våra verksamheter.
• Att personalens möjlighet att påverksa sin arbetstid ökar exempelvis möjlighet att välja delade
turer för att arbeta färre helger.
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TRYGGHET OCH SOCIALT ANSVARSTAGANDE
”Myten om den perfekta människan som ideal och norm riskerar att bli ett hot mot
viktiga värden som delaktighet och solidaritet. Politiken måste förankras i en människosyn som både tillmäter människan ett absolut och okränkbart värde och erkänner
att alla människor är olika med olika begåvning, intressen och förutsättningar.” Ur
principprogrammet s.68

Gemensamt för oss människor är att vi är sociala varelser med behov av små, naturliga gemenskaper. Därför bör i normalfallet familjen och andra anhöriga ges en central plats i det stöd som
ges. Insatserna ska stödja när det brister och stimulera de positiva krafter som finns hos varje
person - det personliga ansvaret ska alltid beaktas.
Risken för diskriminering och negativ särbehandling är något som måste uppmärksammas. Idag
finns tyvärr många som lever i olika typer av utsatthet, särskilt sårbara är barn i otrygga hem. Runt
var femte barn lever i förhållanden där båda eller någon förälder har ett riskbruk eller missbruk av
alkohol. Alltför många ungdomar har destruktiva dryckes- och drogvanor.

KRISTDEMOKRATERNA VILL:
• Att fler jourboenden ska tillskapas i kommunen för att tillgodose akuta sociala behov, exempelvis för kvinnor som utsatts för våld i nära relationer.
• Att samverkan med näringsliv och statliga myndigheter ska utvecklas för att minska antalet
personer med ekonomiskt försörjningsstöd
• Att kommunen ska vara ett föredöme i att anställa fler personer med olika funktionsvariationer.
• Att fler utav anslutningarna till kollektivtrafikens hållplatser ska tillgänglighetsanpassas.
• Att trygghetsperspektivet ska vara en integrerad del i stadsbyggnadsarbetet för att undvika att
miljöer skapas som upplevs otrygga.
• Att åtgärdstiderna för skadegörelse och trasig belysning ska förkortas och prioriteras.
• Att samarbetet mellan skola och polis ska utvecklas med en specifik polis knuten till varje skola.
• Att personalen inom förskola, skola och socialtjänst ska fortbildas för att kunna upptäcka tecken på radikalisering och våldsbejakande extremism.
• Att föreningsstödet i kommunen ska demokratisäkras så att inte antidemokratiska föreningar
och organisationer ges bidrag.
• Att civilsamhället ska vara en naturlig samarbetspartner, genom t ex uppdragsbidrag, för att
kunna skapa fler kontaktytor och ge ett bättre stöd till våra kommuninvånare.
• Att kommunen har ordningsvakter som i nära samarbete med socialtjänsten utför förebyggande insatser och skapar tryggare miljöer.
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INTEGRATION OCH SAMHÄLLSGEMENSKAP
”Det svenska kulturarvet, byggt på kristen etik och humanism och därmed en del av
den västerländska kulturen, har bidragit till skapandet av vårt lands lagstiftning och
rättstradition. Denna etiska grund utgör ett sammanhållande kitt för ett mångkulturellt
samhälle, som innebär att många kulturer, religioner, livsstilar, språk och erfarenheter lever sida vid sida och berikar varandra.” Ur principprogrammet s.105

En vital samhällsgemenskap innebär att medborgarna känner delaktighet och tar ansvar inte bara
för de närmaste utan för hela samhället. Denna känsla av delaktighet, tillit och ansvarstagande är
avgörande för ett gott samhälle. Den är dessutom en god grund för en fungerande integration. Om
integrationen däremot misslyckas är det i sig ett hot mot samhällsgemenskapen. Här ställs krav på
oss som bor här sedan länge att vara öppna och inkluderande men också på dem som kommer
hit att anstränga sig att bli en del av sitt nya land och acceptera de grundläggande värderingar vårt
land vilar på. Att bygga upp parallellsamhällen får inte vara ett alternativ.
När många människor kommer till ett land under kort tid sätts samhällsgemenskapen på prov.
Att de som kommer hit snabbt lär sig språket och kommer i egen försörjning är avgörande. Vi har
redan idag problem med så kallade utanförskapsområden. Om vi inte lyckas med integrationen
kommer problemen att fördjupas.
KRISTDEMOKRATERNA VILL:
• Att SFI-undervisningen ska kombineras med praktik eller arbete.
• Att SFI-undervisning även ska erbjudas till föräldralediga.
• Att lättillgänglig svenskundervisning ska erbjudas på alla familjecentraler i samarbete med civilsamhället.
• Att samhällsorienteringen ska utökas med mer undervisning om lagar och värderingar som
ligger till grund för det svenska samhället, jämställdhet, demokrati och sociala och etiska koder
i Sverige.
• Att genomgå samhällsorientering för nyanlända ska vara en förutsättning för att få försörjningsstöd.
• Att det lokala näringslivet ska uppmuntras att delta i mentorskapsprogram för nyanlända.
• Att kommunen arbetar för att öka kontakten mellan nyanlända och ideella organisationer, föreningar och kyrkor för att främja integrationen i samhället.
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KULTUR OCH FRITID
”Ett vitalt civilsamhälle är av stor betydelse eftersom engagemang i föreningar,
frivilligorganisationer och samfund innebär demokratisk fostran och normöverföring.
Det främjar också det personliga ansvarstagandet. Dessutom är det civila samhället
en mötesplats där sociala kontakter skapas och utvecklas både inom och mellan
generationer.” Ur principprogrammet s.98

Ett rikt utbud av kultur, fritidsaktiviteter och friluftsliv bidrar till ett samhälle där det är gott att leva.
Något som också har stor betydelse för att skapa en attraktiv kommun eller region. Ett samhälle utan ett rikt kulturliv är fattigt och missar den inspiration som kulturella uttryck förmedlar. Det
offentliga ska dock inte primärt utföra verksamheten, däremot i samverkan med civilsamhälle och
näringsliv skapa förutsättningar för att medborgarna ska kunna erbjudas ett rikt och varierande
kultur-, fritids- och friluftsliv.
Ett problem är att såväl ideellt engagemang som deltagande i kulturaktiviteter är ojämnt fördelat bland medborgarna. Samtidigt som engagemangsgraden generellt sett är hög i Sverige står
många i socialt utsatta områden helt utanför det organiserade civilsamhället, personer som i större
utsträckning även är arbetslösa. Detta är ett hot mot samhällsgemenskapen.
KRISTDEMOKRATERNA VILL:
• Att Kulturskolan ska vara en prioriterad del i kommunens barn- och ungdomsverksamhet med
ambitionen att fler barn och unga i kommunen ska nås av verksamheten, t.ex. med hjälp av
mobila enheter.
• Att kommunala anläggningar såsom idrottshallar och skolor ska byggas på ett sådant sätt att
det enkelt kan göras tillgängliga för föreningslivet.
• Att föreningar ska erbjudas att själva driva anläggningar där så är möjligt.
• Att antalet platser som uppmuntrar till spontanidrott och idrott i kommunen ska öka.
• Att driften för Hörsalen ses över för att öka nyttjandet.

10

SAMHÄLLSPLANERING
”Ett samhällsbyggande utifrån en kristdemokratisk värdegrund innebär att planera för
trygga och vackra miljöer där invånarna själva tar aktiv del i beslutsprocessen och
känner sig delaktiga i skapandet av sina närmiljöer.” Ur principprogrammet s.101

Hur städer och samhällen planeras och gestaltas spelar stor roll för hur de utvecklas och upplevs.
När framtidens Norrköping planeras bör vi ha ett “hundraårsperspektiv” och sträva efter långsiktig
kvalitet och hållbarhet - ekonomiskt, socialt och ekologiskt. Särskild hänsyn bör tas till arkitektoniska och kulturella värden. Bostäder ska planeras för olika människors behov. Hyresrätter, bostadsrätter och äganderätter samt kommersiella lokaler och offentlig service ska blandas för en levande
stadsmiljö.
Idag har vi dessvärre en bostadssegregation som motverkar socialt hållbara städer. Vi har också
en stor bostadsbrist som gör att det är svårt att komma in på bostadsmarknaden. Vi ser även att
många yngre lämnar landsbygden och att en stor del av servicen där försvinner.

KRISTDEMOKRATERNA VILL:
• Att Ljuralänken inte byggs under rådande förutsättningar.
• Att förskolor, skolor samt boende för äldre och för personer med funktionsvariationer ska finnas
med tidigt i planarbetet.
• Att utbyggnadsplanerna för LSS-boendena fullföljs.
• Att gång-, cykel- och kollektivtrafik ska prioriteras när kommunen utvecklas.
• Att cykel- och gångväg leds om vid byggnationer.
• Att fortsätta satsa på lekplatser och bostadsnära parker.
• Att Norrköpings kommun ska ha en god planberedskap för att snabbt kunna erbjuda företagsmark för nya etableringar eller omlokaliseringar.
• Att en policy hur och var övervakningskameror ska finnas tas fram.
• Att landsbygdsskolorna värnas.
• Att kommunen bevarar åkermark för att säkra livsmedelsförsörjning.
• Att se över förutsättningarna för att stödja andra boendeformer i samverkan med specifika målgrupper inom funktionshinderområdet för att bättre möta upp behov av vård och omsorg.
• Att arkitektoniska, kulturella och estetiska värden ska väga tungt när kommunen utvecklas.
• Att särskild hänsyn ska tas för att värna och bevara kulturbyggnader och kulturellt intressanta
bebyggelsemiljöer.
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MILJÖ OCH KLIMAT
”Vi ska agera med en långsiktig helhetssyn med respekt för vår samtida omgivning och kommande generationer. Förvaltarskapet gäller både de egna personliga
tillgångarna och de materiella värdena; miljö och naturresurser. Vi ska agera på ett
sådant sätt att vi med stolthet kan överlämna frukterna av vårt arbete.” Ur principprogrammet s.137

Vi får bruka men inte förbruka vår jord och dess tillgångar. Den kanske viktigaste miljöfrågan att
arbeta med idag är att motverka uppvärmningen av jorden och att hushålla med våra resurser.
Kommunen har en särskild nyckelroll i arbetet att bygga ett samhälle där skadlig miljöpåverkan
minimeras, energin är förnyelsebar, trafiksystemen hållbara, bostadsmiljöer sunda och där naturresurser tas tillvara i ett kretslopp.
Vid sidan av klimatfrågan är övergödning, utsläpp av gifter och hormonstörande ämnen, inte minst
i barns närmiljö, utmaningar som måste hanteras. I många av våra städer är bristen på tysta miljöer ett problem att förhålla sig till.
Det ska vara lätt att göra rätt och då gäller det att kommunen agerar på ett sätt som förenklar för
våra medborgare att agera miljövänligt i allt och att stimulera ett tänk om att våra resurser är ändliga och värda att förvalta.
KRISTDEMOKRATERNA VILL:
• Att återbruk och återvinning ska vara viktiga perspektiv vid kommunens inköp och
upphandlingar.
• Att gång-, cykel- och kollektivtrafik ska prioriteras för att medborgarnas resvanor ska bli allt mer
hållbara.
• Att utbyggnad och underhåll av gång- och cykelvägsnätet ska vara prioriterat i kommunens
infrastruktursatsningar.
• Att kommunens förskolor och fritidshem ska vara giftfria och att hormonstörande ämnen ska
fasas ut.
• Att kommunen ska planera för en hälsofrämjande närmiljö som innebär närhet till
grönområden, gång- och cykelvägar.
• Att kommunen bevarar åkermark för att säkra livsmedelsförsörjning.
• Att kommunens kostenhet köper in och serverar svensk mat i alla kommunens kök i den mån
det är möjligt.
• Att kommunen använder sig av mer flexibla detaljplaner.
• Att resepolicyn vad gäller bilåkandet inom den politiska verksamheten ses över.
• Att personal inom den kommunala verksamheten stimuleras att göra aktiva miljöval och
miljöageranden.
• Att kommunen vidareutvecklar arbetet med kriser och samhällsfrågor.
• Att kommunen prioriterar kretsloppsanpassade avloppssystem, verkar för att minska utsläpp av miljöstörande ämnen och att ta hand om och återföra viktiga näringsämnen till
jordbruksmarken.
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ARBETE OCH NÄRINGSLIV
”Ett konkurrenskraftigt och differentierat näringsliv är en förutsättning för det goda
samhället och en god välfärd. Detta innebär i sin tur att ett gott klimat måste skapas
och vidmakthållas för ett dynamiskt småföretagande, där enskilda människors idéer,
kreativitet och entreprenörskap får möjlighet att blomma ut.” Ur principprogrammet
s.126

Möjligheterna för politiker att skapa jobb är högst begränsade, däremot kan vi bidra till att det blir
lättare att driva företag. En kommun eller region med välmående och framgångsrika företag har
lägre arbetslöshet, högre tillväxt och bättre förutsättningar att finansiera välfärden. Att förbättra
attityderna till företagande är därför en angelägen politisk fråga. För kommunen handlar det om att
skapa en förståelse för företagens situation och behov. Vi är även beroende av ett välfungerande
och flexibelt utbildningssystem där människor i olika faser av livet kan utveckla sin kompetens.
Trots återhämtningen på arbetsmarknaden finns det alltför många som står utanför. Det rör sig
framförallt om personer med ohälsa eller funktionsvariationer och personer med otillräcklig kompetens. Därtill finns idag en stor grupp förhållandevis nyanlända som riskerar att hamna i långvarigt
utanförskap om de inte kommer in på arbetsmarknaden. Samtidigt finns det brist på arbetskraft
inom många områden. Här behöver kommunen i samverkan med arbetsförmedling och företag
förbättra sitt matchningsarbete.
KRISTDEMOKRATERNA VILL:
• Att de offentliga upphandlingarna ska förenklas genom mindre detaljstyrda upphandlingar och
förenklade förfrågningsunderlag, samtidigt som det ska ställas tydliga krav på kvaliteten i upphandlingarna för att kunna följa upp vilken kvalitet som levereras.
• Att Norrköpings grund- och gymnasieskolor ska fortsätta sitt framgångsrika arbete med att uppmuntra fler elever att starta och driva företag, exempelvis genom Ung Företagsamhet.
• Att kommunen ska föregå med gott exempel då det gäller att anställa personer med någon
form av arbetshinder.
• Att kommunen arbetar för att stimulera utbildningar inom bristyrken exempelvis barnskötarutbildning och undersköterskeutbildning samt fortbildning inom dessa.
• Att kommunen aktivt arbetar för att väcka intresse för yrkesområden där det är brist på arbetskraft genom exempelvis prao, studiebesök mm.
• Att kvaliteten på vuxenutbildningarna stärks och är yrkesinriktade för att leda personer till arbete.
• Att kommunen ska fortsätta utveckla arbetet med ”relationer över generationer”, där ungdomar
arbetar extra på våra äldreboenden för att öka livskvaliteten för de äldre och introduceras till
vårdyrket.
• Att personalens möjlighet att påverksa sin arbetstid ökar exempelvis möjlighet att välja delade
turer för att arbeta färre helger.
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