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Ett rättvist 
Norrköping
Norrköping är en stark och vacker stad som är bra att leva i. 
Vi tror på staden och norrköpingsborna. Vänsterpartiet är med 
och styr kommunen och tar vårt ansvar för att utveckla staden 
med universitet, spårväg, vitalt kulturliv, växande företag, Ost-
länken och en väl fungerande välfärd.

Vi är stolta över att här kunna presentera ett antal förslag som 
gör Norrköping till en ännu bättre stad. Våra valfrågor är fullt 
möjliga att finansiera och genomföra under de kommande fyra 
åren. Vi är tydliga med att ”nej till privata vinster i välfärden” är 
vår viktigaste fråga. Våra skattepengar ska användas till fler 
anställda och bättre kvalitet i välfärden.

Vänsterpartiet vill att du och alla andra ska kunna känna hopp 
inför framtiden. Tillsammans kan vi göra Norrköping rättvist 
genom en politik för jämlikhet och jämställdhet. 

Tillsammans 
kan vi göra 
Norrköping 
rättvist 
genom en 
politik för 
jämlikhet och 
jämställdhet. 



Bättre välfärd  
utan privata vinster

Vi vill att våra skattepengar ska gå till 
eleverna, de äldre i hemtjänsten och alla de 
som behöver välfärden, inte till riskkapita-
listernas vinster. Vänsterpartiet vill därför 
lagstifta om att skola, vård och omsorg 
inte ska drivas av företag som plockar ut 
vinster ur välfärden. 

Vi tror att de flesta Norrköpingsbor 
håller med oss om att pengarna gör mer 
nytta när de går till fler lärare, bättre 
vård och en värdig äldreomsorg. Vi har 
under den här mandatperioden lyckats ta 
tillbaka delar av vår välfärd från privata 
företag och den politiken kommer vi att 
fortsätta driva. 

Det räcker inte med att stoppa vinstslö-
seriet. Vi måste också förbättra och 
utveckla kvalitén på välfärden i Norrkö-

ping. Det gör vi 
genom att an-
ställa fler, förbättra 
arbetsvillkoren 
och stärka perso-
nalens inflytande. 
Eleverna, de äldre 
i behov av stöd 
och de funktions-
nedsatta ska vara 
med och utforma 
verksamheten ännu 
mer än idag. 

Verklig valfri-
het handlar inte 
om företagens 

valfrihet utan om att det finns tillräck-
ligt med personal och kompetens för att 
de äldre själva ska kunna styra över sin 
vardag. Vänsterpartiet har varit drivande 
i att genomföra valfrihetsreformen ”mina 
timmar” inom hemtjänsten. ”Mina tim-
mar” ger alla medborgare som behöver 
hemtjänst rätt att själva bestämma vad de 
vill ha hjälp med. 

Vänsterpartiet vill: 

Att skattemedel skall gå till skola, 
vård och äldreomsorg istället för till 
privata vinster 

Ha	fler	anställda	och	mer	inflytande	
för alla som behöver välfärden

Mona Olsson, 
kommunalråd



En skola för alla  
– inga undantag
Idag har vi fått 
ett system med 
friskolor som 
sorterar elever efter 
bakgrund, studie-
vana och klass. Vi 
i Vänsterpartiet 
vill istället bygga 
en skola med mål 
att ge alla elever 
samma möjlig-
heter i skolan. 
Det betyder att vi 
måste satsa mer på 
elever med sämre 
förutsättningar 
för att alla barn ska få en ljusare framtid. 
Alla skolor ska erbjuda läxläsning minst 
en gång i veckan. Alla elever som behöver 
hjälp ska få det.

Förskolan och skolan är grunden för det 
livslånga lärandet. Många familjer med ar-
betslösa, föräldralediga, utförsäkrade eller 
sjukskrivna föräldrar får idag mindre tid 
i förskolan, ofta bara 15 timmar i veckan. 
Det innebär att vissa barn får mindre 
kontakt med andra barn och lär sig mindre 
i förskolan. För att förbättra läget vill vi 
öka tiden i förskolan till minst 30 timmar 
i veckan för alla. Vi vill också utöka rätten 
till förskola på kvällar och nätter. 

Det behöver finnas mer kultur och 
idrott i både skola och förskola och den 
ska erbjudas på samma villkor. Hela 

skolan och förskolan ska också genomsy-
ras av rättvisa mellan flickor och pojkar. 
Flickors aktiviteter ska få lika mycket re-
surser. Medvetenhet om och åtgärder mot 
orättvisor mellan könen ska vara en del av 
skolan från förskola till gymnasium. 

Vänsterpartiet vill: 

Anställa mer personal och minska 
gruppstorlekarna i förskolan och 
skolan

Öka rätten till förskolan till  
30 timmar för alla barn

Utöka rätten till barnomsorg på  
kvällar och nätter

Att alla barn ska ha rätt till läx- 
läsning på skolan varje vecka

Annika Kaiser, kandidat 
till kommunfullmäktige



Satsa på spårvägen för 
jobben och klimatet
Klimatförändringarna och det faktum att Norrköping växer 
ökar kraven på en utbyggd och klimatsmart infrastruktur. En 
bättre kollektivtrafik gynnar arbetarklassen och särskilt kvin-
nor. Spårvägen mot Navestad är färdig, något vi i Vänsterpartiet 
länge kämpat för. Nu vill vi fortsätta investeringarna i vår lokala 
kollektivtrafik.

Att göra hela Norrköping tillgängligt genom utbyggd kol-
lektivtrafik skapar lokala jobb och är viktigt för att vi ska kunna 
fortsätta växa på ett hållbart sätt. Nästa viktiga satsning är att 
bygga ut spårvagnstrafiken mot Vilbergen för att göra det enklare 
att ta sig till och från Vrinnevisjukhuset.

Vänsterpartiets vill göra kollektivtrafiken till det enklaste och 
smidigaste transportsättet. Därför vill vi i den takt vi har råd 
sänka biljettpriserna på Östgötatrafiken för alla som bor i Norrkö-
pings kommun och på sikt göra kollektivtrafiken avgiftsfri.

Vänsterpartiet 
vill:

Att Norrköping 
ska	få	fler	gröna	
jobb

Bygga	ut	spår-
vagnstrafiken	till	
Vilbergen och 
Vrinnevi- 
sjukhuset

Sänka biljett- 
priserna i  
Norrköping

Deniz 
Tütüncü,  
miljöpolitisk 
talesperson



Arbete och värdighet
Arbetslöshet är ett samhällsproblem som 
drabbar många och idag ofta innebär fat-
tigdom och förlust av mening, sammanhang 
och sociala kontakter. För oss i Vänsterpar-
tiet är ”arbete åt alla” en fråga vi prioriterar 
högt och vill lägga den energi och de resur-
ser som behövs för att uppnå. Vänsterpartiet 
vill fortsätta arbeta aktivt med universitetet 
och näringslivet, inte minst småföretagarna, 
för att skapa fler jobb i Norrköping. Vi vill 
också fortsätta stimulera socialt företagande 
och arbetskooperativ i kommunen. Det 
handlar om företag där dom anställda också 
är med och styr företaget.

Den främsta vägen från arbetslöshet 
är utbildning och därför vill vi satsa ännu 
mer på vuxenutbildningar som verkligen 
leder till arbete. Det är särskilt viktigt för 

de alltför många arbetslösa ungdomar som 
kanske inte har klarat sin skolgång. Alla 
människor förtjänar fler chanser och vi 
vill hålla dörrarna öppna. 

Vi vill fortsätta att satsa på de fattigaste 
barnfamiljerna och bekämpa barnfattig-
domen i kommunen. Det här gör vi genom 
att låta barnperspektivet genomsyra hela 
kommunen och genom att rikta vissa 
anställningar till föräldrar som länge varit 
arbetslösa. 

De arbetsmarknadsåtgärder kom-
munen ordnar ska vara värdiga och ge 
alla ett gott bemötande. Vi ska inte ha 
några meningslösa tvångsåtgärder. Vi vill 
ersätta Fas-3 i kommunen med menings-
fulla och anpassade åtgärder eller riktiga 
utbildningsplatser och anställningar.

Vänsterpartiet 
vill: 

Ersätta Fas-3 
med riktiga 
arbeten och 
utbildningar

Ha	fler	
anställningar 
riktade till 
familjer där 
föräldrarna är 
arbetslösa 

Nicklas  
Lundström,  
ordförande



Kontakt
Trädgårdsgatan 25,  
Box 1224, 60042 Norrköping
norrkoping@vansterpartiet.se
www. norrkoping.vansterpartiet.se
070-5668931 (ordförande)
Vänsterpartiet	Norrköping	finns	 
också på Facebook


