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VI VILL BYGGA ETT 
STARKT OCH TRYGGT 
NORRKÖPING

Norrköping är en arbetarstad med stolt 
historia. Arbetarrörelsen och politiken 
klarade länge av att möta de problem 
människor upplevde. När bostadsbristen 
var som värst byggdes helt nya stads- 
delar. Pensioner höjdes, välfärden bygg-
des stark och arbetslösheten pressades 
tillbaka. Det fördes en politik som gjorde 
livet bättre för hela folket och skapade 
hopp om en ljusnande framtid.

På senare år har politiken dragit sig till-
baka och sålt ut eller lämnat över alltmer 

av det vi tillsammans byggde upp till den 
privata marknaden. Jämlikheten har mins-
kat på grund av politiska beslut. Ett barns 
skolgång, boende och möjligheter i livet 
bestäms alltmer av föräldrarnas inkomst. 
Så ska vi inte ha det. Politikens uppgift är 
att ta tillbaka kontrollen över samhälls- 
utvecklingen. 

Vi i vänstern vill ha ett annat Norrköping. 
Där politiken tar ansvar för att alla med- 
borgare känner sig trygga, har någonstans 
att bo, ett arbete, en bra skola för barnen 
och en trygg ålderdom. Ett Norrköping 
som klarar av klimatutmaningen utan att 
medborgarna drabbas. Vi står för vad vi 
säger och vill något annat och bättre.  
Vi vill bygga Norrköping starkt igen. 



BYGG EN VÄRDIG  
ÄLDREOMSORG 

Norrköpings äldre får idag inte den välfärd 
de förtjänar och har slitit ett helt liv för 
att bygga upp. Det har skurits ner allt för 
mycket det senaste årtiondet och särskilt 
demensomsorgen och hemtjänsten har 
drabbats hårt. Under pandemin gjordes 
inte tillräckligt mycket från kommunens 
och de privata företagens sida för att 
stoppa smittspridningen inom äldre-
omsorgen. Konsekvensen blev att många 
äldre smittades och faktiskt dog. 

De anställda inom äldreomsorgen  
i Norrköping har bland de lägsta lönerna  
i hela Sverige. Trots dessa brister som alla 
känner till så har de styrande partierna 
fortsatt med skära ner. 

Vi i vänstern vill återuppbygga Norr- 
köpings äldreomsorg. Vi är beredda att 
satsa de pengar som behövs. För oss är 
det glasklart att det också är vad Norr- 
köpings äldre, undersköterskor och  
medborgare vill se. 

Om vi får ditt förtroende att styra Norr-
köping kommer äldreomsorgen att vara 
vår viktigaste fråga och det är mycket 
som ska göras. Främst handlar det om att 
de förödande nedskärningarna ska rivas 
upp, personalens löner höjas rejält och de 
privata vinstdrivande företagen sparkas 
ut. Men mycket mer ska göras som gratis 
arbetsskor, bättre scheman och slopat 
karensavdrag. Det behövs också en 
storsatsning på språkutbildning för bättre 
svenska för de anställda som behöver det 
och kraftigt utökad makt över sin egen 
livssituation för de äldre. 

Bara så kan vi få en värdig äldreomsorg. 

 Ta tillbaka nedskärningen på 
demensomsorgen och anställ fler 

 Höj lönerna med minst 1 000 kronor 
i månaden 

 Skrota privatiseringen av  
hemtjänsten 



BYGG ETT TRYGGT  
NORRKÖPING 

Alltför många norrköpingsbor oroar sig 
idag för kriminalitet, att gå hem själv på 
kvällen, öppen droghandel in på hus-
knuten eller rent av dödsskjutningar i 
bostadsområdet. Det är helt oacceptabelt 
i ett välfärdsland som Sverige. 

Människor i fattiga områden drabbas 
oftare av kriminalitet. Därför behövs när-
poliser och välutbildade väktare i många 
områden och i centrum. Och straffen 
behöver höjas för sådant som sexköp, 
trafficking, hedersvåld och tung gäng- 
kriminalitet.

Norrköping ska ta striden mot sexköpare, 
få fler att hoppa av kriminaliteten och 
stärka möjligheterna att bygga ett nytt 
bättre liv efter fängelset. Socialtjänsten 
ska stärkas för att kunna hjälpa fler,  
i samarbete med föreningslivet och ung-
domsidrotten. Satsningar ska också göras 
på fritidsgårdarna och på att ge varenda 
ungdom en meningsfull fritid. Vi måste 
gemensamt stötta barn från hem med 
missbruk, kriminalitet eller psykisk ohälsa. 
Stora satsningar ska göras i områden  
som Hageby, Navestad och Ljura med  
fler arbetstillfällen, upprustade ute- 

miljöer, mötesplatser, medborgarkontor 
och bättre och billigare bostäder.

Men det räcker inte. Att bygga ett jämlikt 
och sammanhållet välfärdssamhälle utan 
fattigdom och trångboddhet är ett måste 
för att stoppa kriminaliteten. Att kraftigt 
sänka socialbidragen som man gjort 
i Norrköping ökar bara fattigdom och 
ilska. Särskilt viktigt är att återuppbygga 
en jämlik skola och förskola för alla med 
tillräckligt många vuxna. Också barn med 
arbetslösa eller föräldralediga föräldrar 
ska ha rätt till minst 30 timmar i förskolan 
varje vecka. Då kan alla unga få en bra 
utbildning och därmed goda möjligheter 
i framtiden. Så kan vi se till att det inte 
finns desperata unga män utan fram-
tidshopp för gängen att rekrytera. 

Bara så kan vi knäcka brottsligheten och 
skapa trygghet. 

 Alla barn ska ha rätt till 30 timmar  
i förskolan 

 Bygga billigare hyresrätter  
i hela kommunen 

 Förstärka skolan och socialtjänsten 

 Höja försörjningsstödet,  
särskilt för barnfamiljer 



BYGG EN KLIMATSMART 
INDUSTRISTAD 

På grund av klimatförändringarna kom-
mer värmeböljor, översvämningar och 
att människor tvingas fly bli ett allt större 
problem i framtiden. Dessutom riskerar 
stigande elpriser och energibrist att slå 
hårt både mot privatekonomi och mot 
Norrköpings industri och arbetstillfällen 
under den stora samhällsomvandling som 
måste genomföras. 

Norrköping ska därför genomföra kraft-
fulla klimatinvesteringar för att behålla 
vår viktiga pappersindustri och skapa fler 
nya arbeten. Vi är fortfarande en indu-
strikommun och för att säkra framtidens 
arbeten ska förnyelsebar elproduktion 
byggas ut i stor skala och elnätet rustas 
upp. Företagen ska stöttas i klimatom-
ställningen och större kommunala sats-
ningar ska göras på teknikutveckling för 
att välkomna den nya tidens industrier. 

Norrköping ska också ställa om transport- 

systemet med hjälp av Ostlänken, fler ladd-
ställen för elbilar, spårväg till Vrinnevisjuk- 
huset och utökad och billigare kollektiv- 
trafik. På landsbygden behövs bilen och 
där ska nödvändiga satsningar på både 
vägar och kollektivtrafik göras. Charter-
flygplatsen ska läggas ner eftersom den 
kostar skattebetalarna 30 miljoner per år 
och står för stora utsläpp. I stället ska en ny 
klimatsmart stadsdel för både företag och 
billiga bostäder byggas på platsen. 

Bara så kan vi trygga både klimatet och 
jobben. 

 Bygg kraftigt ut vind- och solenergi 

 Lägg ner flygplatsen och  
bygg stad där i stället 

 Bygg spårväg till Vrinnevisjukhuset 
och satsa på cykelvägar  
och kollektivtrafik 

 Säkra energitillgången för våra  
industrier och skapa nya klimat- 
smarta industrijobb
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Höj undersköterskornas löner 
med en 1000-lapp

Bort med alla privata 
vinstintressen ur välfärden

Alla barn ska ha rätt  
till 30 timmar i förskolan

Bygg billigare hyresrätter  
i hela kommunen

Genomför kraftfulla 
klimatinvesteringar

EN STARKARE VÄLFÄRD

Rösta på vänstern i Norrköping!


