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Liberalerna älskar Norrköping! 
 

Liberalerna älskar Norrköping. Valet 2022 handlar om vår framtid, om vår frihet, om vår trygghet. 

Verklig frihet kräver trygghet – där du bor, på skolgården, där du väntar på bussen, går hem från 

krogen eller tar en löprunda. Att skapa frihet och trygghet är vårt gemensamma projekt. Vi inser att 

Norrköping är en stad med ett rikt arv, men också en stad som utvecklas i snabb takt. Då krävs en ny 

politik som utgår ifrån en ny verklighet. Vi ser Norrköpings många möjligheter – men tvekar aldrig på 

att peka på brister och fel. Det finns många problem och utmaningar som politiker behöver ta itu 

med. Elever som inte klarar skolan, ökad otrygghet och brottslighet, barn och kvinnor som utsätts för 

våld, barn och unga som utsätter andra barn och unga, ökad långtidsarbetslöshet, företag som möts 

av regelkrångel. Detta är några av alla de frågor vi politiker måste ta itu med. För Liberalerna är 

verklighetsbeskrivningen viktig. Var Norrköping är och vad Norrköping kan bli med rätt politik. Bara 

så kan vi bygga framåt. Bara så kan vi göra Norrköping till möjligheternas stad för alla.  

Friheten att styra sitt liv börjar med kunskap. Kunskap bryter barriärer, öppnar nya vägar och stärker 

individens förmåga att fatta egna beslut. Därför sätter vi liberaler alltid skolan först. Alla barn och 

unga, oavsett bakgrund, ska nå sin fulla potential i Norrköpings skolor. Då måste vi prioritera en 

individanpassad skola med fokus på kunskap och kvalitet. Lärare ska vilja vara lärare i Norrköping. En 

likvärdig kunskapsskola av hög kvalitet för alla barn är den bästa investeringen Norrköping kan göra 

för vår gemensamma framtid. 

Norrköping, i juni 2022 
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Varje elev har rätt till en bra skola. 
Allt börjar med skolan. Alla barn ska ha möjlighet att nå sin fulla potential i en skola som 

präglas av trygghet och studiero. Vi tror att alla elever gynnas av att mötas av tydlighet och 

höga förväntningar i klassrummet. 

 

Lärare ska ges rätt förutsättningar att möta varje elevs unika behov. Stöd ska ges i tidig ålder 

så att ingen elev halkar efter och elever som kan gå före ska få utmaningar så att de också 

kan utvecklas vidare.  

 
Heltidsmentorer i skolan 

• Elever behöver lärare som ges tid och förutsättningar att fokusera på att 

undervisning och kunskap. Tidskrävande arbetsuppgifter som inte rör undervisning 

kan hanteras av annan personal, exempelvis i form av heltidsmentorer. 

 

Investera i förskolan 

• Förskolebarnen behöver få så många svenska ord med sig som möjligt in i skolan, det 

avgör deras framtid. Svenska språket är nyckeln till framgångsrik skolgång för alla 

barn, och den pedagogiska personalen i förskolan måste ha goda kunskaper i svenska 

för att hjälpa barnen framåt.  

 

Fler speciallärare  

• Barn med särskilda behov behöver särskilt stöd. Vi vill satsa på tidiga insatser, fler 

speciallärare och mindre undervisningsgrupper. Inget barn ska behöva vänta på det 

extra stöd som behövs för att inte halka efter i sitt lärande. Väntar man till högstadiet 

kan det redan vara för sent. 

 

Varje barn ska ses utifrån sina egna förutsättningar.  

• Vid behov ska särskilt stöd sättas in tidigt. Särskilda undervisningsgrupper kan vara 

ett alternativ för elever i svårigheter. Även högpresterande elever ska utmanas i 

skolan. 

 

Satsa på pojkars skolresultat och förbättrade livsmöjligheter   

• Skillnaden i skolresultat mellan pojkar och flickor måste vända. Det kräver ett 

jämställdhetslyft med tydligt fokus på pojkarna. Lärarna måste få fler verktyg för att 

öka jämställdheten. Förebyggande arbete behövs för att motverka den macho- och 

antipluggkultur som riskerar att förstöra framtiden för pojkarna.  
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Värna om skolbiblioteken 

• Tillgången till läromedel av olika slag är ytterligare en viktig faktor i en god lärmiljö. 

Läsförmågan är avgörande för möjligheten till vidare studier, utveckling i arbetslivet 

och förmågan att aktivt delta i samhället. Lusten att läsa lägger grund för kreativitet 

och vetgirighet. Det är därför av yttersta vikt att bibehålla och ytterligare öka den 

höga kvaliteten på våra skolbibliotek.  

 
Stärk elevhälsan – dörren till skolsköterskan och kuratorn ska vara öppen 

• Elever som är trygga och mår bra presterar bättre i skolan och utvecklas 

kunskapsmässigt och socialt. Den psykiska ohälsan ökar bland barn och unga och det 

är därför av yttersta vikt att elevhälsan finns nära eleverna för att kunna ställa frågor 

till barn och unga kring deras mående och livsvillkor. Elevhälsan ska också ta upp 

frågan om våld och förtryck vid de hälsokontroller som är obligatoriska för eleverna. 

Samarbetet med hälso- och sjukvården måste stärkas för att barn och unga som är i 

behov av insatser ska få tillgång till rätt stöd. 

 

Handlingsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck i skolan 

• För barn och unga som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck är det extra 

viktigt att skolan är en frizon. Det ska finnas en aktiv och välkänd handlingsplan på 

varje förskola och skola, så att de vuxna vet hur de ska se tecknen på våld och hur de 

då ska agera. 

 

Gärna hög lön – men lärarens arbetsmiljö är viktigast 

• Att undervisa barn är att investera i vår gemensamma framtid. Läraryrket ska vara 

attraktivt och locka de mest lämpade. Det förutsätter att lärare har en stimulerande 

arbetsmiljö och en bra lön, samt tillgång till professionell kompetensutveckling och 

möjlighet till spännande karriärkliv. 

 
Vikten av bra ledare i skolan 

• Skickliga rektorer är som en bra lagledare för ett landslag, de kan se vem som passar 

bäst in på olika delar av planen och se till att alla samarbetar mot det gemensamma 

målet. De behöver ett stort och tydligt mandat, goda resurser och bra stöd från 

samhället. 

 
Elevcoacher 

• En lyckad skolgång är avgörande för alla barn och unga. Elevcoachens uppgift är att 

se till att alla elever är i skolan. De skapar även trygghet på skolgården, hjälper till 

med meningsfull rastaktivitet och kan hantera de konflikter som uppstår under dagen 

så att läraren kan ägna sig åt undervisning. 
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Friskolor 

• Alla skolor ska vara bra skolor. Eleven ska ha rätt att välja skola men vem som helst 

ska inte ha rätt att starta skola. Det ska finnas tydliga krav på lika villkor för alla 

skolor, kommunala som friskolor. Elevers lärande är viktigare än kommunens 

sparkrav och friskolors vinster. 

 

 

 

Värdig omsorg för äldre 
Norrköpings äldreomsorg ska vara präglad av trygghet, integritet och värdighet. Det är de 

årsrika själva som bäst vet hur de vill leva sitt liv. 

 
Eget hemtjänstteam till varje omsorgstagare. 

• Idag möter en omsorgstagare i snitt 16 olika personer under en tvåveckorsperiod. 

Det är oacceptabelt. Det är när samma person knackar på dörren varje dag som 

omsorgstagare och omsorgspersonal kan bygga en relation och känna en ömsesidig 

trygghet. Liberalerna vill införa ett eget hemtjänstteam och minska antalet personer 

kring varje omsorgstagare.  

 

En hemtjänst där alla pratar svenska 

• För äldre är det en trygghet att kunna kommunicera med någon som behärskar sitt 

eget språk. Liberalerna vill ställa krav på att personalen har tillräckliga kunskaper i det 

svenska språket. 

 
Inför en oberoende äldreombudsman 

• Ett sätt att stärka årsrikas ställning är att införa en lokal, oberoende 

äldreombudsman. Äldreombudsmannen kan dels ge vägledning om vilken hjälp man 

kan få, och hur man klagar om man inte är nöjd, dels göra egna granskningar av 

äldreomsorgens kvalitet. 

 
Du har rätt att välja vårdgivare 

• Vårdval och en mångfald av vårdgivare bidrar till ökad tillgänglighet, kortare vårdköer 

och effektivare användning av vårdens resurser. Lagen om valfrihet (LOV) har flyttat 

makten till de som står närmast vården och de individuella förutsättningarna. Det vill 

vi fortsätta att värna om. 
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Bo och äta bra som äldre 

• Aktuell forskning visar att många äldre upplever otrygghet, ensamhet och 

nedstämdhet. En del saknar aptit och riskerar undernäring. Vi vill utveckla olika 

former för måltider för äldre för att förbättra livskvaliteten. Ett exempel är 

måltidsvänner. Vi vill skapa volvontärförmedling med måltidsvänner så att äldre i  

ofrivillig ensamhet får möjlighet att äta tillsammans med en volontär. 

 

Involvera civilsamhället mer mot ensamheten 

• Ofrivillig ensamhet kan vara farligare för hälsan än både alkohol och tobak. 

Samarbetet med civilsamhället ska utökas genom till exempel föreningsbidrag för att        

motverka ensamhet. 

 

Träningscheck till 75+ 

• Vi vill att alla som är 75 år eller äldre ska få en träningscheck för att hålla igång 

kroppen. Ett lårbensbrott kostar samhället ca en halv miljon kronor utöver den 

tragedi det utgör för den drabbade. Balansträning, fallprevention och styrketräning 

är viktigt. 

 

 

 

Insatser för personer med funktionsnedsättning  
Människor är olika, och vår funktionalitet varierar. Det gör den även under livets olika 

skeden. Vem som helst kan få en funktionsnedsättning, vid födseln eller senare i livet. 

Funktionshinderpolitik berör oss alla, det är en fråga om mänskliga rättigheter. 

 

Prioritera insatser för personer med funktionsnedsättning 

• Norrköping ska prioritera åtgärder för att skapa mer frihet och fler möjligheter  

för personer med funktionsnedsättning. I Norrköping ska tillgänglighet finnas för alla. 

 

Leva på lika villkor 

• Insatser enligt lagen om stöd och service (LSS) till personer med funktionsnedsättning 

har varit ett prioriterat område för Liberalerna allt sedan vi genomdrev reformen 

1994 i riksdagen. Personlig assistans har gett möjlighet till människor att själva 

bestämma över sina liv och röra sig fritt i samhället. De inskränkningar som skett av 

regeringen på nationell nivå måste rullas tillbaka.  
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Uppvärdera daglig verksamhet 

• Att ha ett arbete eller sysselsättning är viktigt för de flesta. Det är skönt att ingå i en 

gemenskap och att ha aktiviteter tillsammans med andra kan göra vardagen 

meningsfull. Vi vill att daglig verksamhet för personer med funktionsnedsättning ska 

vara så likt en arbetsplats som möjligt. Därför ska det finnas fika för alla deltagare, 

precis som i fikarummet på ett jobb. Stimulansersättningen bör räknas upp varje år 

och deltagarna få uppskattning för sin insats. 

 

 

 

Utan företag stannar Norrköping 
Tre av fyra jobb skapas i små och medelstora företag. Egenförsörjning leder till frihet och 

självständighet. Våra lokala företagare och alla deras medarbetare är centrala för att 

kommunen ska kunna investera i välfärden. Det är arbetsplatserna i Norrköping som skapar 

tillväxten. Det är tillväxten som gör att fler Norrköpingsbor kan betala skatt som utgör 

resurserna till en bättre skola, fler händer i hemtjänsten, sociala insatser till utsatta barn och 

kvinnor och ökad trygghet på våra gator. Därför behöver vi vara öppna och välkomna nya 

arbetsplatser – av alla sorter. För det behövs ett näringslivskontor som är på tårna men även 

beredskap för att erbjuda mark till företag som vill etablera sig eller expandera i Norrköping. 

Kommunen måste ständigt sträva efter att bli bättre i sitt bemötande mot näringslivet och 

göra det den kan för att jobben ska bli fler. Så får vi i förlängningen också en bättre välfärd.  

 
Öka tryggheten för företagare 

• Kraftfulla åtgärder för att minska brottsligheten och höja säkerheten för våra 

företagare. Detta ska ske i nära dialog med näringslivet. 

 

Personal med rätt kompetens 

• För att företagen i Norrköping ska hitta personal med rätt kompetens krävs ett väl 

fungerande utbildningssystem. 

 

Lärlingsutbildning 

• Öka samverkan mellan skola och näringsliv för att utveckla lärlingsutbildningar och 

lärlingsanställningar. Lärlingsutbildning är en bra form av utbildning, särskilt för den 

som är skoltrött och snabbt vill komma ut i yrkeslivet. Vi vill ta initiativ till fler 

lärlingsanställningar, som erbjuds av kommunala verksamheter eller privata företag 

 

Mark för jobb 

• Utveckla industriområden och arbeta för att etablering av större arbetsgivare. Vi vill 

öka tillgången på verksamhetsmark i kommunen så att fler arbetsplatser skapas. 
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Lättare och billigare markupplåtelse 

• Vi vill se över och förenkla reglerna och tidsperioderna för hyra av kommunal mark 

till bland annat uteserveringar. 

 

Öka stödet och minska kommunalt regelkrångel 

• Förkorta handläggningstider och förenkla rutiner för att utveckla servicen till 

näringslivet och företagandet. 

 

Öka kunskapen om företagens villkor 

• Utbilda kommunens handläggare om företagandes villkor och förutsättningar. 

 

Ge tydliga besked om vindkraften 

• Liberalerna säger nej till industriell vindkraft i vår kommun. Företag, markägare och 

de boende behöver tydliga besked om förutsättningarna, därför vill vi att 

översiktsplanens vindkraftstillägg ska revideras. Vi vill stoppa vindkraften i 

Norrköping, därför att naturen är värd att bevara. Innan lagstiftningen ändrats så att 

de som drabbas får rätt till full ekonomisk kompensation och det finns garantier för 

att de utländska ägarna återställer marken efter sig måste lokalpolitiken agera.  
 

Utveckla Norrköpings flygplats 

• Norrköpings flygplats har en lång historia och en spännande framtid. Norrköpingsbor 

älskar att flyga från den, och än mer att landa på hemmaplan. Samtidigt går 

utvecklingen av drönare och elflyg rasande snabbt. Norrköping är ett forskningsnav 

för flyg och flygsystem, med stark finansiering från EU. Flygplatsen ska självklart 

utvecklas för framtidens inrikesresor, eldriven flygtrafik och drönarflyg.  

 
Ungt företagande stimulerar kvinnors entreprenörskap 

• Kvinnors entreprenörskap i Sverige och i Norrköping ligger lågt i jämförelse med 

andra EU-länder. Forskning visar att tjejer som fått möjlighet att driva UF-företag, i 

betydligt större utsträckning startar företag än kvinnor utan UF-bakgrund. Därför ska 

kommunen uppmuntra till att UF (Ung företagsamhet) finns som tillval på så många 

gymnasieskolor som möjligt.  

 

Underlätta för pop-up-verksamheter 

• Vi vill göra det lättare för foodtrucks, foodbikes och andra pop-up-verksamheter att 

finnas i Norrköping. Därför ska regelverk och kostnader för att bedriva sådana 

verksamheter i Norrköping ses över i syfte att göra det både enklare och billigare. 

 

Enklare företagsetableringar 

• Vägen till etablering i Norrköping ska vara tydlig, snabb och fullt uppbackad av 

kommunen. Utvärdering och anpassade lösningar ska vara en del av paketet 
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Snabb återkoppling från kommunen 

• Näringslivet är beroende av konkret feedback och korta svarstider av kommunen. En 

lista ska göras med skarpa svarstider för till exempel tillståndsförfrågningar, 

svarstider som ej ska överskridas. 

 

Förtur i bostadskön för dem med arbete 

• Personer som bor utanför Norrköping och vill flytta till kommunen ska få förtur i 

bostadskön framför andra personer som också bor utanför Norrköping, om de har ett 

arbete. 

 

 

 

Alla som kan jobba ska jobba 
Det måste finnas tydliga förväntningar och krav på att den som är arbetsför ska nå 

egenförsörjning och därmed få bättre förutsättningar, ökad frihet och egenmakt i livet. Den 

som är arbetsför ska komma ur bidragsberoende. Försörjningsstöd ska vara en tillfällig 

insats. 

 
Motkrav för försörjningsstöd 

• Samhället ska ha höga förväntningar och krav på egenförsörjning. Motprestation för 

försörjningsstöd ska vara obligatoriskt. Tydliga aktivitetskrav ska finnas på arbetsföra 

människor med försörjningsstöd, som att genomföra praktik. All arbetslivserfarenhet 

är en tillgång när man söker jobb. För den som talar dålig svenska är arbete och 

praktik ett naturligt sätt att lära sig språket bättre i ett yrkessammanhang. 
 

Utreda rätten till ekonomiskt bistånd 

• Norrköping har påbörjat arbetet med att bryta bidragsberoende. Nu måste vi 

fortsätta att minska antalet hushåll som får försörjningsstöd, och se till att alla som 

kan arbeta kommer i sysselsättning och egen försörjning. Kommunen ska aldrig se sig 

som en utbetalande myndighet.  

 
Ökad samverkan med kommunens företag för fler i arbete 

• En strategi behöver utarbetas i nära samverkan med lokala näringslivsaktörer om hur 

kommunen och företagen gemensamt kan få fler i arbete och bryta 

långtidsarbetslöshet. 

 

Lika förväntningar på utrikes födda kvinnor och män 

• Merparten av arbetsmarknadspolitiska program och insatser går idag till män. 

Nyanlända kvinnor registreras hos Arbetsförmedlingen och påbörjar SFI senare än 
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män. Arbetsförmedlingen, socialtjänsten och Försäkringskassan måste ha ett tydligt 

uppdrag att tidigarelägga nyanlända kvinnors inträde på arbetsmarknaden. 

 

Komvux – en viktig möjlighet 

• Komvux är viktigt för att vuxna människor ska ha möjlighet att ändra studie- och 

yrkesinriktning. Fler ska därför ha möjlighet att gå på Komvux eller Yrkesvux. 

 

 

 

Integration för att motverka parallellsamhällen 
Vi accepterar inte att vissa barn och unga, eller vuxna, bor i bostadsområden där 

livschanserna är färre. Områden där människors frihet begränsas. Där många saknar jobb 

och skolresultaten är dåliga. Där hedersförtrycket växer. Där gängkriminella tar makten över 

offentliga utrymmen och barn och unga rekryteras in i gängen. Alla är förlorare när 

otryggheten växer. 

 

Det är en stor orättvisa, inte minst för de barn och unga som växer upp i sådana områden. 

Människors frihet måste försvaras och parallellsamhällen motverkas. I det arbetet är 

samverkan mellan skolan, socialtjänsten, polisen och civilsamhället avgörande. 

 

Liberalerna har en plan för att vända utvecklingen. Människor som kommer till Norrköping 

ska ges goda förutsättningar att snabbt komma in i vår gemenskap men också mötas av höga 

förväntningar när det gäller att lära sig svenska språket och att försörja sig själva. 

 

Tydliggöra föräldrars skyldigheter och ansvar 

• Inrätta hembesöksprogram för nyblivna föräldrar för att identifiera de föräldrar som 

är i behov av stöd och skapa förutsättningar för att tidigt kunna vidta åtgärder för att 

ge barn tillgång till trygghet.  

 

Barn ska aldrig agera tolk 

• Tyvärr är det inte ovanligt att barn till föräldrar med utländsk bakgrund får agera tolk 

när föräldrarna kontaktar kommunen. Kommunen ska säkerställa att professionell 

tolkning finns tillgänglig och att barn aldrig tolkar för sina föräldrar.  

 

Socialsekreterare ska ges bättre stöd 

• Vi har sett de hotkampanjer som riktats mot socialtjänsten. Det är viktigt att stärka 

socialtjänsten som står i första linjen och som ska fatta avgörande beslut för utsatta 

barn och unga som utsätts av sina föräldrar. Insatser krävs även för barn och unga 
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som växer upp med föräldrar som saknar förmåga att skydda barnen från allvarlig 

kriminalitet. 

 

Skärp kontrollen och tillsynen av organisationsbidrag 

• Ett aktivt föreningsliv är en av stöttepelarna i Norrköping och måste uppmuntras. 

Kontrollen av organisationsbidrag bör dock skärpas så att bidrag aldrig går till 

verksamhet som ökar segregation eller motverkar demokratiska värderingar. I 

Norrköping ska inga bidrag förmedlas till medlemsorganisationer som inte uppfyller 

demokratiska villkor.  Även tillsynen måste bli kraftfullare, inte minst genom 

oannonserade besök och inspektioner vid evenemang som genomförs av föreningar 

och organisationer som får bidrag 

 

Säkerställ jämställd tillgång till fritid och idrott i utsatta områden 

• Offentligt stöd ska rikta sig till flickor och pojkar i lika hög grad. Idrotts- och 

fritidsverksamheter som får offentliga bidrag ska visa att de arbetar inkluderande och 

att alla barn och unga får likvärdig tillgång till verksamheten, oavsett kön. 
 

Stötta kvinnors organisering i utsatta områden 

• Kommunen ska främja organisering i utsatta områden för att stärka flickors och 

kvinnors egenmakt och självständighet.  

 

 

 

Stärk det brottsförebyggande arbetet 
Kriminaliteten kryper idag ner i åldrarna och vi ser hur kriminella gäng rekryterar barn och 

unga. Barn och unga utsätter andra barn och unga. Barn och kvinnor utsätts för våld i 

hemmet. Unga killar utsätter unga tjejer för våld redan i den första relationen. Denna 

allvarliga utveckling måste vändas. 

 

Förutom fokus på föräldraansvar och att barn ska få godkända betyg i skolan så krävs det 

riktade insatser i det brottsförebyggande arbetet. För att öka tryggheten vill vi satsa på 

förebyggande åtgärder, som sociala insatser för barn och unga, bättre belysning, ännu fler 

ordningsvakter och utvecklad samverkan mellan skola, socialtjänst och polis. 

 

När väl brott sker måste det få tydliga konsekvenser för förövaren. Brottsoffer ska få 

samhällets fulla stöd och skydd. I vårt Norrköping ska alla kunna känna sig trygga, oavsett 

plats och tid på dygnet. 
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Ökat samarbete för att barn ska klara av skolan 

• Liberalerna vill se tydligare samarbete mellan skolan och socialtjänsten för att 

socialtjänsten ska kunna gå in och ta större ansvar för att barn ska klara skolgången.  

 

Samlokalisering av polis och socialsekreterare  

• Socialsekreterare ska placeras i polisens lokaler för att snabbt kunna vidta direkta 

insatser. 

 

Tidigt våldsförebyggande arbete 

• Våldspreventivt arbete i skolan. Skolpersonal ska kompetensutvecklas i frågor som 

rör stereotypa könsroller, värderingar som rör jämställdhet, hedersrelaterat våld och 

förtryck, hbtq-personer och religiösa minoriteter 

 

Fler åtgärder för att stötta föräldrar 

• Fler utbildningar och hjälpinsatser bör finnas tillgängliga för föräldrar som behöver 

hjälp i föräldrarollen. Utbildningar ska kunna ske som regel utan en föregående 

utredning. Även i familjecentralerna behöver utbildningsverksamheten stärkas. 

 

Våldsutsatta kvinnor och barn ska ges rätt stöd 

• I Norrköping ska våldsutsatta kvinnor och barn ges det stöd de har rätt till och behov 

av. Det är förövarens frihet som ska begränsas inte brottsoffrens. Kommunen ska ha 

ett nära samarbete med polisen för att ge brottsoffren stöd. 

 

Genomförande av Islandsmodellen 

• Norrköping bör genomföra Islandsmodellen, som innebär att socialsekreterare åker 

med polisen vid larm om våld i nära relationer. På så sätt kan man tidigt fånga upp 

barn som riskerar att fara illa och erbjuda stöd till familjen. 

 

Socialsekreterare ska få god fortbildning 

• Möjligheter till kompetensutveckling är en avgörande faktor för en kvalitativ 

socialtjänst. Viktiga fortbildningsområden är mäns våld mot kvinnor, unga killars våld 

mot unga tjejer, våld mot äldre, hedersrelaterat våld och förtryck, sexualbrott, ungas 

killars våld mot andra barn och unga samt hbtq-frågor. Särskild kompetens om hur 

förtrycket av kvinnor med funktionsnedsättning ser ut behöver säkerställas.  

 

Information om socialtjänsten 

• Vi vill att socialtjänsten blir bättre på att informera om sitt arbete till allmänheten 

och inom kommunens egen organisation. Kontakten mellan socialtjänsten och 

civilsamhället ska förbättras. 
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24-timmarsregel inom socialtjänsten 

• En av de viktigaste trygghetsskapande åtgärderna är att undvika att människor 

hamnar i kriminalitet från första början. Unga lagöverträdare och deras föräldrar ska 

därför få kontakt med socialtjänsten inom 24 timmar. 

 

Samordna myndighetsutövning och stödinsatser 

• Våldsutsatta kvinnor ska få ett samordnat och evidensbaserat stöd från första 

kontakten med socialtjänsten. Polis, socialtjänst och sjukvård bör, vid utredning av 

våld, samlokaliseras så att våldsutsatta personer endast behöver återge sin historia 

vid ett tillfälle. Idag riskerar brottsoffer att slussas runt mellan olika myndigheter. Att 

få hjälp från myndigheterna under ett och samma tak skapar trygghet och tillit. 

 

Stärkt stöd till barn som far illa 

• Barn som blir vittne till våld ska betraktas som brottsoffer fullt ut. Skyddet måste bli 

bättre för barn som tvingats leva med våld inom familjen. 

 

Våldsutsatta kvinnor och barn ska ha förtur till bostäder 

• Ett skyddat boende är en temporär lösning när en kvinna har lämnat en våldsam 

relation. Våldsutsatta kvinnor och barn som kan bo kvar i kommunen ska få förtur till 

bostad. 

 

Kartlägg och klargör förekomsten av hedersrelaterat våld mot barn och unga   

• För att kunna arbeta mot hedersförtryck måste dess utbredning och natur kartläggas 

i kommunen. Hedersförtryck har många olika uttryck som kräver olika åtgärder. 

Förekomst av barnäktenskap, tvångsäktenskap, misshandel, könsstympning, barn 

som förs ut ur landet och hedersmord är de grövsta formerna, men även förtryck i 

formen av social kontroll och begränsning av livsval såsom studier och partner ska 

kartläggas.  

 

Pojkar och unga män kan vara både offer och förövare  

• Pojkar och unga män i en hederskontext lever med dubbla roller, dels som offer 

eftersom de påtvingas de hedersnormer som styr familjen, dels som förövare 

eftersom de förväntas försvara familjens heder genom att kontrollera sina systrars 

och närstående flickors liv. Kompetens i hedersfrågor måste också innefatta en 

förståelse för pojkars situation och särskilda behov, avseende deras roll i 

hedersproblematiken.  
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Insatser för att få hem bortförda barn  

• Varje år försvinner barn från Norrköping. Barn förs ut ur landet som en bestraffning 

från vårdnadshavare när de vill åtnjuta sina grundläggande fri- och rättigheter. 

Rutiner för samverkan mellan socialtjänst, skola, polis och Försäkringskassan måste 

förbättras. Alla bidrag som kan dras in ska dras in när föräldrar begår dessa 

övergrepp på barn. Dessutom bör socialtjänsten få i uppdrag att samarbeta med 

utrikesdepartementet och ta fram metodstöd för hanteringen av dessa ärenden. 

Skolpersonal måste ges glasklara riktlinjer för att alltid hävda skolplikten och utfärda 

viten till vårdnadshavare som inte säkerställer barnens skolnärvaro.  

 

Bygg bort otryggheten 

• Kvinnor upplever otrygghet i det offentliga rummet i högre utsträckning än män. 

Befolkade offentliga rum och urbana stråk bidrar till att förebygga brott och minska 

känslan av otrygghet. Bättre belysning och sikt, levande bottenplan, fler offentliga 

mötesplatser, öppna fasader och bättre skötsel av det offentliga rummet samt 

utökad torghandel skapar ett tryggare Norrköping.  

 

Belysningsstrategi 

• Belysning är en viktig faktor för den upplevda tryggheten i den offentliga miljön. 

Utformningen av belysningen är dock avgörande för dess trygghetsskapande effekt 

och vi vill därför ta fram en kommunal belysningsstrategi. 

 

Kommunala ordningsvakter 

• Vi vill fortsätta utveckla vår satsning på kommunala ordningsvakter för att stärka 

tryggheten på särskilt utsatta platser i kommunen. 

 

En säker och tolerant kommun 

• Kommunen ska i sin verksamhet bekämpa all typ av rasism, sexism, antisemitism, 

homo- och transfobi och funkofobi samt hat och intolerans i alla dess andra former. 

 

 

 

Biblioteken 
Få saker är viktigare om man vill ge människor jämlika villkor än att stimulera läsning. 

Språkkunskaper lägger grunden för fortsatt lärande och utbildning, och för individens 

framtida möjligheter i arbetslivet. Men bibliotek är mycket mer än en samling böcker. På 

biblioteket kan du få hjälp att söka information, och stöd att bildas och utbildas. 
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Värna stadsdelsbiblioteken 

• Värna stadsdelsbiblioteket och alla bibliotek i hela kommunen. Alla norrköpingsbor 

ska ha nära till ett bibliotek. 

 

Läsfrämjande verksamhet för barn och unga 

• Biblioteken ska vara utåtriktade, med läsfrämjande verksamhet för barn och unga. 

 

 

 

Fritid, idrott och föreningsliv 
Genom att unga skapar meningsfulla fritidsaktiviteter ökar deras delaktighet i samhället. 

Föreningslivet och idrotten formar många unga ledare och lär ut ansvarstagande. Vuxna 

förebilder utanför hemmet och skolan kan vara viktiga komplement för ungdomar som söker 

stöd på väg mot vuxenlivet. Samtidigt finns fler vuxna som kan slå larm mot normbrytande 

beteende. 

 

Kvälls- och helgöppna fritidsgårdar 

• Även tiden efter skoldagen är det viktigt att barn och unga ges möjlighet till en 

meningsfull fritid. Vi vill ha fler fritidsgårdar där våra barn och unga kan vistas och 

umgås under trygga former tillsammans med duktig personal som är goda förebilder.  
 

Lika villkor för flickor och pojkar 

• Jämställdhet i idrott och föreningar innebär att flickors aktiviteter ska få samma stöd 

som pojkars. Fritidsgårdars verksamhet måste möta både tjejer och killars behov och 

utmaningar. I vår kommun ska det vara lika naturligt att stötta flickors som pojkars 

idrottsutövande. Det är också viktigt att synliggöra tjejers andra fritidsintressen, och 

att kommunen erbjuder ett relevant stöd till andra typer av ideella föreningar och 

organisationer än just de som ryms inom idrotten. 

 

Lätt att prova-på 

• Det ska var lätt att prova olika fritidsaktiviteter, med lovaktiviteter och andra prova-

på-aktiviteter som kommunen stödjer. Idrotten ska präglas av tillgänglighet och 

mångfald, där alla känner sig välkomna. 

 

Bättre underhåll sparar pengar i det långa loppet 

• Vi vill fortsätta arbetet med att komma i kapp med underhållet av kommunens 

idrottsanläggningar. 

 



 

 

 

 
 

 

 

 
Liberalerna Norrköping 

facebook.com/LiberalernaNorrkoping 

sidan 15 

Liberalerna älskar Norrköping! 
 

Vi är Norrköpings liberala parti. Vi kämpar för att alla människor ska ha frihet att forma sitt eget liv 

och möjlighet att växa och utvecklas.  

 

Har du frågor eller förslag? 
Har du några frågor om vår politik? Kontakta oss! Du är alltid välkommen att komma med idéer och 

förslag på hur Norrköping kan bli ännu bättre. 

facebook.com/LiberalernaNorrkoping 

norrkoping@liberal.se  

 

Häng med du också! 
Vill du vara med i vårt team för att fortsätta utveckla Norrköping? Bli medlem! Det är enkelt: Gå in på 

www.liberalerna.se/bli-medlem/ och följ instruktionerna! 

Vi hör av oss till dig så snart du har registrerat dig! Välkommen! 

 

 

 

https://www.facebook.com/LiberalernaNorrkoping
mailto:norrkoping@liberal.se
http://www.liberalerna.se/bli-medlem/

