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VI ÄR BEREDDA ATT GE 100%
FÖR ATT DU SKA FÅ 100%
– Vi vill leda Norrköping på ett sätt som garanterar
att alla invånare känner att de politiska besluten,
dagligen och långsiktigt, utgår från väljarnas
politiska vilja.

Sophia Jarl, Ekonomi och styrning
072-583 69 66

Vi behöver inte uppfinna hjulet på nytt för att Norrköping ska fungera utan det
handlar om att leverera 100 % av den välfärd och den service som redan finns.
Vi är beredda att förbättra och utveckla Norrköping på ett sätt som garanterar
att varje invånare i kommunen kan förvänta sig 100% leverans av det som vi
gemensamt kommer överens om.
Arbetslinjen är självklar. Ett arbete är alltid grunden för ett självständigt liv
som skapar möjligheter för individer och familjer. Inget är viktigare, vare sig
för Norrköpings välstånd eller välfärd, och för människors hälsa än att fler
människor kan gå till ett arbete och att fler jobb kan växa fram. Alla prioriteringar
vi vill göra i Norrköping syftar till att fler människor ska arbeta, må bättre och
bidra till vårt samhälle.
Förändring kräver resurser och vi anser att resurser skapas genom prioriteringar.
Ett aktivt politiskt ledarskap ser helheten i kommunens ekonomi och strävar
efter att uppdrag och resurser ska fördelas på ett sätt som gör det möjligt för
medarbetarna att nå uppsatta mål.
En stark ekonomi och att fler kommer i arbete är en förutsättning för vår
gemensamma skattefinansierade välfärd. Att ta ansvar för ekonomin är en
central del av hur vi vill leda Norrköping. Bara med en stark ekonomi som
grund kan vårt välstånd, vår sammanhållning och vår trygghet öka.
Vi vill leda Norrköping på ett sätt som garanterar att alla invånare känner att de
politiska besluten, dagligen och långsiktigt, utgår från väljarnas politiska vilja.

EN STARK EKONOMI KOMMER
FRÅN ARBETE OCH UTBILDNING
100% fokus på utbildning och jobben
Nuläge Långt ifrån alla i Norrköping kommer till sin rätt. Drygt 8000 människor saknar
en egen inkomst och ett jobb att gå till. Samtidigt slutar var tredje elev grundskolan
utan fullständiga betyg för att komma in på gymnasiet.
Analys Brist på arbete och utbildning leder till utanförskap. Många barn får se sina
föräldrar gå sysslolösa och ärver arbetslöshet. Att inte ha ett jobb att gå till, känna sig
behövd eller kunna försörja sig kan leda till hopplöshet och är farligt både för individen
och för Norrköpings utveckling.
Vi vill att Norrköping ska vara en kommun som hålls samman genom utbildning och
arbete. Alla beslut där det är lämpligt ska innehålla en analys angående påverkan på
arbetslöshet och resultaten i skolan.
100% fokus på företagens förutsättningar
Nuläge Företagen upplever att konkurrensen från kommunen har ökat och att
kommunens verksamheter och bolag tränger undan privat näringsverksamhet.
Analys När kommunen konkurrerar på osunda villkor mot lokala företagare riskerar
detta både jobbtillväxt och tilltro till den kommunala organisationen
Vi vill ständigt utvärdera de kommunala bolagens uppdrag för att säkerställa att de
inte konkurrerar med privata företag
100% av all kommunal verksamhet ska skapa enkla jobb
Nuläge Idag arbetar kommunen kortsiktigt med olika arbetsmarknadsåtgärder för
att sysselsätta människor som står långt från arbetsmarknaden i perioder. Samtidigt
brottas kommunens verksamheter med kvalitets- och personalbrist.
Analys Att så stor del av befolkningen i Norrköping går arbetslösa och enbart erbjuds
kortare arbetsmarknadsåtgärder är ett slöseri med skattemedel och mänskliga
resurser.
Vi vill att Norrköpings kommun som stor arbetsgivare ska visa vägen och skapa enkla
jobb i alla verksamheter. Det kan handla om fler vuxna personer i skolan, fler händer i
vården och fler servicepersoner vid de kommunala kontoren.

TRYGGHET ATT LITA PÅ

Tryggheten påverkar vår psykiska hälsa, vår förmåga
att kunna förverkliga oss själva och vår kommun.
– Arbetslöshet och kriminalitet ger en otrygg
livssituation som vi alla måste ta på största allvar.

Ingrid Cassel, Trygghet
070-725 61 49

100% tryggt och säkert Norrköping
Nuläge Polisen har identifierat tre utsatta områden i Norrköping med social problematik
och kriminell närvaro, där läget anses akut.
Analys Gängproblematiken måste bekämpas och det ökande utanförskapet tas på allvar.
Vi vill att Norrköping är en trygg och säker stad för oss som bor, arbetar och besöker oss.
Vi vill ha fältassistenter, mer kameraövervakning och säkra och drogfria skolor.
100% samhörighet i Norrköping
Nuläge Utanförskapet ökar genom en hög arbetslöshet, dåliga skolresultat och dålig
matchning till lediga jobb.
Analys Integration skapas inte genom förtätning av bostadsområden utav av ett aktivt
integrationsarbete.
Vi vill genomföra ett konkret och tydligt integrationsarbete som ger en 100%
samhörighet i Norrköping.
100% krismedvetande och krisplanering
Nuläge Norrköpings kommun saknar idag krisplaner för att klara kommunens invånare
30 dagar under en krissituation.
Analys Norrköping är idag helt beroende av att elen fungerar och att handeln förser
oss med livsmedel. Blåljuspersonalen har beredskap men inte kommunen. Vi behöver
kunna rusta för att klara oss i en nödsituation.
Vi vill skapa ett robust Norrköping som har tillgång till lokalproducerade livsmedel och
omsorg när ett krisläge uppstår.

BARN I NORRKÖPING SKA BLI
VUXNA MED GODKÄNDA RESULTAT

De uppdrag som politiken lägger på skolans organisation
ska ha ett tydligt fokus på kunskap. Vi ska ha en organisation
som säkerställer att alla elever får ändamålsenligt stöd för
att nå uppsatta mål.
– Uppdrag som inte har en naturlig koppling till att eleverna ska
nå uppsatta kunskapsmål kommer vi prioritera bort.

Roger Eklund-Åkesson, Utbildning
070-203 22 77

Eleverna ska få 100% undervisningstid i alla skolor
Nuläge Idag ställs ett stort men oklart antal lektioner in varje dag, hela läsåret, på alla
kommunens högstadieskolor. Det kan handla om att lärare är sjuka, är på planerad utbildning,
har schemabrytande temadagar eller pysseldagar i anslutning till skolstart och skolavslutningar.
Analys Vi tror att utebliven undervisningstid bidrar till uteblivna kunskapsresultat.
Vi vill införa en undervisningsgaranti där kommunen garanterar att varje elev får den
undervisningstid som skollagen anger.
100% stöd till elever med komplexa inlärningsproblem
Nuläge Allt fler skolor söker pengar för att klara alla barn med komplex
inlärningsproblematik som i dagsläget finns ute i skolorna. De kommungemensamma
grupperna för barn med stora behov avvecklades under 2015.
Analys Resultaten för HT 2017 visar att de barn som är svaga blivit ännu svagare. Vi tror
att barn med stora komplexa inlärningssvårigheter behöver en särskild miljö för inlärning.
Vi vill åter organisera särskilt stöd i ändamålsenliga kommungemensamma grupper
för barn som behöver en sådan skolmiljö.
Lönesatsning för uppnå 100% behöriga lärare i våra skolor
Nuläge Norrköping har under lång tid haft svårigheter att behålla och rekrytera
behöriga lärare i flera ämnen. Det är ett hot mot kunskapsuppdraget som kommunen
ansvarar för. 26,9 % av eleverna som lämnade grundskolan i Norrköping 2016
uppnådde inte kunskapskraven i alla ämnen och 17,1 % var inte behöriga till ett
nationellt gymansieprogram (SKL)
Analys När behörigheten på lärare sjunker i våra kommunala skolor riskerar ännu fler
barn och unga att inte klara kunskapsmålen.
Vi vill höja alla lärares löner. Lärarna i våra skolor är grunden till god måluppfyllelse och
bättre kunskapsresultat.

ALLA SKA JOBBA

Arbetslösheten i Norrköping är cirka 12 procent av den
arbetsföra befolkningen – drygt 8 000 individer. Om
Norrköping hade haft samma arbetslöshetsnivå som riket
hade antalet arbetslösa varit drygt 3 000 personer färre.
I dagsläget fokuserar kommunen på att skapa
arbetsmarknadsåtgärder istället för riktiga jobb. Vi kommer
att prioritera politiska åtgärder som skapar riktiga jobb.
– För att sänka arbetslösheten och göra så att fler bidrar till välfärden kommer vi
prioritera grupper som har svårt att komma in på arbetsmarknaden.

Pär Linderoth, Arbetsmarknad
072-050 20 10

100% av långtidsarbetslösa som uppbär försörjningsstöd ska erbjudas
och aktivt medverka i samlat stöd från olika myndigheter som gör dem
redo för arbetsmarknaden
Nuläge I nuläget saknas en kommunal helhetssyn på människor som lever i
utanförskap med försörjningsstöd. Varje myndighet arbetar i sitt stuprör och endast
ett fåtal personer med försörjningsstöd blir föremål för samverkansprojekt.
Analys Människor som stått utanför arbetsmarknaden har ofta en komplex problematik
där många myndigheter behöver hjälpas åt samtidigt annars fortsätter individen att
leva i ett utanförskap.
Vi vill bryta den höga arbetslösheten för utsatta grupper genom att kommunen
leder en bred samverkan med andra myndigheter och organisationer exempelvis
arbetsförmedlingen, vården, försäkringskassan och det civila samhället.
100% kontakt mellan företag och arbetssökande
Nuläge Idag har kommunen en arbetsmarknadsnämnd och ett näringslivskontor.
Dessa enheter har inte resurser att samverka funktionellt över de 8000 arbetslösa
som finns i Norrköping.
Analys De grupper som har svårt att komma in på arbetsmarknaden förblir utanför då
de ofta saknar förankring inom det lokala näringslivet.
Vi vill att nämnden och näringslivskontoret arbetar tillsammans med matchning mellan
företag och arbetslösa. Det ska finnas en 100% kontakt mellan arbetssökande och
företag i Norrköping.

SAMHÄLLETS SKYDDSNÄT
SKA FÅNGA ALLA SOM
HAMNAR I SVÅRIGHETER
– Alltför många ungdomar och vuxna behöver
återkommande behandling och vård för att bryta
drogmissbruk och annat destruktivt beteende.

Joanna Sjölander, Sociala frågor
072-992 42 70

Många av de som idag uppbär försörjningsstöd i Norrköping är inte bara arbetslösa.
Istället slåss de mot andra komplexa problem. En del har hamnat i utanförskap för att
steget in på arbetsmarknaden är så stort att de inte förmår att hålla i de åtgärder som
är till för att de i slutänden ska kunna få en vanlig anställning. Andra saknar svenska
språket och många lider av psykosociala eller fysiska problem. Vi vill att de kommer
in i samhällets gemenskap och stannar där.
100% utvärdering av HVB-placeringar
Nuläge I dagsläget placerar Norrköpings kommun individer på olika typer av HVB
(Hem för vård och boende). Placeringarna utvärderas inte av kommunen; endast
antal vårddygn följs upp.
Analys När kommunen inte säkerställer kvaliteten på placeringarna är risken stor att
våra gemensamma skattepengar används på fel sätt och att enskilda individer inte får
det stöd och den behandling som kommunen betalar för.
Vi vill att kommunen blir mer professionell och utvärderar varje placering av barn
och vuxna för att kvalitetssäkra behandling och stöd. Det gynnar både den enskilda
individens framtid och kommunens ekonomi.
En 100%-ig utslussningsprocess för barn och vuxna som placerats på
HVB-hem
Nuläge Idag tar kommunen inget samlat grepp för de barn och vuxna som slussas ut
från olika typer av behandlingshem och behöver komma tillbaka in i samhället.
Analys Många individer som varit på behandlingshem återfaller i komplex problematik
och statistiken visar att de också ofta kommer tillbaka till HVB-hem för ytterligare
behandling.
Vi vill erbjuda en kvalitetssäkrad utslussningsprocess där olika aktörer samverkar
kring individen. Exempelvis myndigheter, skola och civila samhället.

VÅRD OCH OMSORG FÖR LIV

Kommun och region har ett gemensamt ansva
Samarbetet mellan kommunen och regionen ska va
gränsen mellan vårdgivarna. Vi ska ha en organisati
står i centrum och får ett värdigt omhändertagande

100% ska känna trygghet i att man får vår
Nuläge Alltför många känner en otrygghet i att inte veta om man
den. Det gäller exempelvis att komma fram på telefonen till vård
och ungdomspsykiatrin eller att ha möjlighet att få komma till ett ä

– Det ska vara enkelt att få
rätt vård, i rätt tid.
Marie Morell, Sjukvård
070-316 98 00

Analys Tillgängligheten inom vården och omsorgen är avgörande
eller får vänta länge i kö för att få hjälp skapas otrygghet och miss

Vi vill att 100% ska känna trygghet i att vård och omsorg finns dä

100% samordning av omsorgskontakter
Nuläge Multisjuka personer slussas idag mellan hemmet, sjukhuset och
äldreboenden. Detta gäller framför allt äldre människor, men även andra som lever
med en multisjuklighet och bor i exempelvis LSS-boenden.
Analys När omsorgskontakter inte samordnas mellan omsorgstagare ökar otryggheten
bland framförallt äldre, sjuka och svaga och ger ingen helhet i omvårdnaden. Det
leder till negativa vårdfördröjningar för den som drabbas.
Vi vill garantera en 100 % planering, uppföljning och samordning för den som
är multisjuk. Det innebär att gränserna mellan olika verksamhetsområden och
omsorgskontakter inte ska märkas för den som behöver stöd och omvårdnad.
100% trygghet i hjärtsjukvården i Norrköping
Nuläge Invånare i Norrköping har en högre ohälsa än invånare i Linköping. Exempelvis
har Norrköpingsborna en högre hjärtsjuklighet. Idag transporteras hjärtsjuka i hög grad
till Linköpings universitetssjukhus för behandling. Vid hjärtstopp är tiden avgörande
att rädda människor. Till Linköpings universitetssjukhus är det drygt 40 km för varje
person som drabbas av exempelvis hjärtinfarkt.
Analys Om vi kan begränsa tiden från hjärtbesvär till behandling kan fler personer
som drabbas av hjärtbesvär överleva.
Vi vill rusta Vrinnevisjukhuset för att kunna utföra fler behandlingar av personer som
drabbas av akuta hjärtbesvär.

ÖR LIVETS ALLA SKEENDEN

amt ansvar för Norrköpings vård och omsorg.
nen ska vara så bra att vårdtagaren inte kan urskilja
n organisation som säkerställer att vårdtagaren alltid
dertagande oavsett var i livet man befinner sig.

man får vård och omsorg när man behöver
ta om man kommer att får vård och omsorg när man väl behöver
nen till vårdcentralen, få sin ögonoperation, få besöket hos barnmma till ett äldreboende när orken tryter.

avgörande för oss alla. Om man inte kan nå fram till en vårdgivare
et och misstro till vården.

org finns där när man behöver – vårdköerna ska bort.
Hemtjänstens tid för äldre ska bli 100% bättre

– Vårdtagaren ska stå i
centrum.
AnnaSotkasiiraWik,Omsorg
070-209 76 88

Nuläge I Socialstyrelsens mätningar hamnar Norrköpings hemtjänst på plats 204 av
290 kommuner när det gäller ”tillräckligt med tid i hemtjänsten till de äldre”. Trots att
arbetslösheten är hög upplever många av de äldre att de inte är trygga med att de får
tillräckligt med tid av hemtjänstens personal.
Analys Det finns en stor del arbetslösa med försörjningsstöd samtidigt som det är för få
händer inom exempelvis hemtjänsten. Stressad personal resulterar i sjukskrivningar och att
anställda söker sig bort från Norrköpings kommun och det medför otrygghet hos våra äldre.
Vi vill identifiera områden där vi kan utveckla omsorgen samtidigt som vi kan kombinera
detta med åtgärder för att fler ska komma i arbete. För att det ska bli fler händer och mer
tid i hemtjänsten vill vi att människor som idag lyfter försörjningsstöd förstärker exempelvis
hemtjänsten som vårdbiträden. Kommunen ska klättra 100% på rankinglistan under
mandatperioden bland annat med dessa åtgärder och färre ska bli försörjningsstödstagare.
100% varm mat för alla äldre som vill ha det
Nuläge Idag levereras kalla matlådor till äldre med biståndsbeslut att få mat från
kommunen. Maten levereras veckovis med sju kalla lådor som ska förvaras i kylen
och värmas i mikrovågsugn. Maten kommer från en leverantör.
Analys Bra mat med rätt näringsinnehåll är viktigt för våra äldre. Mat är också en del
för att skapa trygghet och välmående. Matsituationen idag främjar inte de äldres hälsa
och mående.
Vi vill se en ambitionshöjning när det gäller maten till de äldre i Norrköpings
kommun. Vi vill att kommunen erbjuder kall- eller varmhållen mat från flera olika
tillagningsleverantörer med servering till varje individ alla dagar i veckan. Då får vi
verklig valfrihet på de äldres dagliga meny.

KOMMUNUTVECKLING I SA
– Brist på industrimark är en anledning til att
kommunen inte knäcker den höga arbetslösheten.
Fredrik Björkman, Samhällsplanering
079-337 28 50

Norrköpings kommunutveckling ska genomsyras av samverkan mellan företag och
kommunen. Vi ska ha en organisation där kommunen tar ansvar och leder samverkan
med företag och andra intressenter där fokus är nya arbetstillfällen. Uppdrag som inte
med tydlighet leder till fler arbetstillfällen i Norrköping får stå åt sidan vid en resursbrist.
100% etableringsmöjlighet för företag
Nuläge Idag råder det brist på detaljplanerad mark i kommunen. Problemet handlar
om att detaljplaneringsprocessen blir utdragen av flera skäl. Dels resursbrist för att
korta handläggningstider och dels för dåliga anställningsvillkor för tekniskt utbildad
personal.
Analys Vi tror att brist på industrimark är en stor anledning till att kommunen inte
knäcker den höga arbetslösheten.
Vi vill att alla företag som finns i Norrköping eller som vill finnas här inom rimlig tid
ges möjlighet att utveckla eller etablera sin verksamhet i kommunen. Vi vill införa en
100% markgaranti för alla förfrågningar som leder till fler arbetstillfällen.
100% av bredbandsuppbyggnaden ska färdigställas
Nuläge I stora delar av kommunen saknas fortfarande den från kommunen
utlovade bredbandsuppbyggnaden. Samtidigt har Telia varit tydlig med att gamla
kopparledningar till ADSL kommer att tas bort.
Analys Landsbygdens företagare är beroende av snabb internetuppkoppling.
Arbetstillfällen riskeras om inte uppkopplingsmöjlighet via bredband färdigställs.
Vi vill säkerställa att den ursprungliga bredbandsutbyggnaden i hela kommunen
uppfylls till 100%. Landsbygden är särskilt viktig att prioritera då bredband är enda
lösningen för uppkoppling där 4G-nätet inte fungerar.

NG I SAMVERKAN MED FÖRETAGEN
– Landsbygdens företagare är beroende
av snabb internetuppkoppling.
Christer Frey, Bygg och miljö
070-860 23 59

Bättre förutsättningar för 100% lokalproducerat
Nuläge Kommunen har frångått den princip som tidigare funnits angående markanvändning.
Idag görs inte längre den värdefulla analys av mark som säkerställer att annan mark analyseras
framför ianspråktagande av brukningsvärd jordbruksmark och värdefull skogsmark.
Analys Vi tror att brist på analys av markanvändning kan leda till att brukningsvärd
jordbruksmark och värdefull skogsmark tas i anspråk för byggnation när annan
mark finns att tillgå. Detta äventyrar möjligheterna till kommunens självförsörjning av
exempelvis mat och drivmedel.
Vi vill att varje beslut om markanvändning av jordbruksmark och skogsmark föregås av
en utredning som säkerställer att det inte finns någon annan mark att tillgå. Kommunen
ska alltid, vid exploatering, välja annan mark är jordbruksmark om så är möjligt.
100% matchning mellan företag och den lokala arbetsmarknaden
Nuläge Många företag i Norrköping vittnar om att de har svårt att rekrytera för att en
stor del av den arbetslösa arbetskraften befinner sig långt ifrån arbetsmarknaden och
inte är rustad för att ta de jobb som finns.
Analys När företagen inte hittar den arbetskraft de behöver kan de inte växa och utvecklas.
De hindrar att fler arbetstillfällen skapas och det cementerar arbetslösa i utanförskap.
Vi vill lösa arbetslösheten och förbättra den lokala kompetensförsörjningen för företagen
genom att öka antalet yrkeshögskoleutbildningar (YH) samt vuxenutbildningar.

– För att kunna växa och utvecklas måste företagen
ha tillgång till den arbetskraft de behöver.
Gunnar Bredin, Stadsmiljö
070-787 66 73

ALLA SKA GÖRA RÄTT FÖR SIG
EFTER SIN FÖRMÅGA
– Yrkesutbildningar anpassade efter
marknadens behov är en förutsättning
för att alla ska kunna komma i arbete.
Päivi Johansson, Integration
070-171 01 75
I Norrköpings kommun är drygt 1 200 personer i etablering (juli 2017). Sedan januari
2015 har den siffran inte legat under 800 personer. Språkträning, utbildning och
sysselsättning är de viktigaste stegen för att undvika att hamna i utanförskap och
istället integreras i Norrköping.
100% av nyanlända som lämnar etablering ska jobba, studera eller göra
andra motprestationer för samhället
Nuläge Norrköping underpresterar när det gäller att få människor som lämnar
etableringsfasen i jobb eller studier. 74 procent av de som lämnar etablering går
direkt in och får försörjningsstöd av kommunen.
Analys Det enda motkrav som ställs för att vara berättigad försörjningsstöd i
Norrköpings kommun är att man ska vara inskriven vid Arbetsförmedlingen. Det
passiviserar nyanlända.
Vi vill ställa krav på att alla nyanlända som är i arbetsför ålder ska garanteras stöd av
alla myndigheter i utbyte mot motprestation. Motkravet bör utformas efter individens
behov och dess främsta fokus behöver vara att göra människor mer arbetsföra.
100% närmare arbete med yrkes-SFI
Nuläge Dagens utformning av svenska för invandrare (SFI) i Norrköping ger inte
utrymme för nyanlända att kombinera språkträningen med en riktig yrkesexamen.
Analys Vi tror att bristen på SFI-utbildningar anpassade efter elevernas förutsättningar
att etablera sig på arbetsmarknaden kan leda till långvarig arbetslöshet och
utanförskap.
Vi vill att det huvudsakliga syftet med SFI i Norrköping ska vara att förkorta vägen
till arbete genom språket samtidigt som individen tar sig upp till arbetsmarknadens
kompetenskrav. Vi vill införa SFI som ger en yrkesexamen inom bristyrken både i
offentlig verksamhet men givetvis också på den privata arbetsmarknaden.

CIVILSAMHÄLLET – ETT VIKTIGT
KOMPLEMENT TILL VÄLFÄRDEN
– Meningsfull sysselsättning för våra barn
och unga förutsätter samverkan mellan
kommunen och det civila samhället.
Sylvia Nilsson, Kultur och fritid
073-541 78 20
Ett tryggt Norrköping som håller ihop är en av förutsättningarna för att kunna ta
tillvara den potential och de utvecklingsmöjligheter som finns i kommunen. En väl
utformad trygghetspolitik innehåller tydliga samarbetsramar även med civilsamhället
– föreningar och organisationer inom idrott- och kulturverksamheter. Det är viktigt
att kommunen bygger upp långsiktiga samarbeten och alltid levererar det vi kommit
överens om gentemot det civila samhället. Föreningslivet inom både kultur och idrott
är en grundpelare i samhället och spelar en avgörande roll för ett tryggare Norrköping.
100% ersättning till idrotts- och kulturföreningar
Nuläge Många föreningar saknar idag inbetalda medlemsavgifter från barn- och
ungdomar vars föräldrar inte har möjlighet att betala dessa.
Analys När vårdnadshavare inte kan betala medlemsavgifter till föreningsverksamheter
riskerar kommunen att föreningar tvingas ställa barn och unga utanför deras
verksamhet. Det förstärker ett utanförskap bland ungdomar som kanske behöver just
föreningslivet mer än andra ungdomar.
Vi vill ersätta föreningar som öppnar upp sin verksamhet för barn och ungdomar som
själva saknar möjlighet att själva bekosta sitt medlemskap.
100% leverans av idrotts- och kulturanläggningar
Nuläge Många föreningar lider idag svårt av att kommunens idrotts- och
kulturanläggningar är eftersatta i renoveringar och skötsel. Föreningarna betalar full
ersättning även för att använda anläggningar som inte fungerar fullt ut.
Analys Anläggningar som inte fungerar skapar irritation och dåligt samarbetsklimat
mellan kommunen och civilsamhället. Det ger också sämre förutsättningar för barn,
ungdomar och vuxna att utöva sin idrott.
Vi vill garantera alla idrotts- och kulturföreningar att de endast får betala för anläggningar
som faktiskt fungerar under tiden som vi också planerar för nya mer ändamålsenliga
anläggningar tillsammans med civilsamhället.

VÅRA KANDIDATER I H
1. Sophia Jarl			
2. Ingrid Cassel			
3. Fredrik Björkman		
4. Christer Frey			
5. Joanna Sjölander		
6. Fredrik Bergqvist		
7. Päivi Johansson		
8. Pär Linderoth			
9. Sylvia Nilsson			
10. Ronny Ståhling		
11. Roger Eklund-Åkesson
12. Einar Ottesen			
13. Mårten Jarl			
14. Anna Sotkasiira Wik		
15. Kerstin Nordenberg		
16. Nedim Demir			
17. Lina Alm			
18. Patrik Andersson		
19. Eva-Britt Passmark		
20. Hans Teinmark		
21. Sara Wing			
22. Gunnar Bredin		
23. Per Helgesson		

Valsedel till kommunfullmäktige
24. Åke Bjerselius			
25. Sebastian Katsinas		
26. Gustav Bram			
27. Sten Alstander		
28. Said Nison			
29. Edin Maslesa			
30. Anders Magnusson		
31. Lars Ahlm			
32. Jan Owe-Larsson		
33. Per Jameson			
34. Eva Hermansson		
35. Jörgen Olofsson		
36. Helena-Ilona Andersson
37. Lars Bredin			
38. Per Ivarsson			
39. Gunilla Boqvist		
40. Criss Hagfeldt		
41. Christina Blomqvist		
42. Rose-Marie Johansson
43. Björn Sandberg		
44. Bo Nygren			
45. Anastasia Choumilina		
46. Krister Jansson

47. Dan Nordenberg
48. Carina Melefors
49. August Gunnarsson
50. Camilla Jiremyr
51. Fame Demir
52. Patrik Wik
53. Anders Jensen
54. Christina Brusén
55. Curt-Gösta Nilsson
56. Stefan Falkhäll
57. Charlotte Swärd
58. Annika Anell
59. Andrej Mishko
60. Sanja Illic
61. Kristina Carlstedt
62. Slobodan Jakolini
63. Magnus Sjöberg
64. Hervor Wallentin
65. Freddy Scherlin
66. Jeanette Södervall Thorn
67. Filip Jakobsson
68. Ann-Chatrine Söderwall
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Valsedel till regionfullmäktige
1. Marie Morell			
2. Per Jameson			
3. Jörgen Rundgren			
4. Jörgen Olofsson			
5. Eva Hermansson			
6. Jan Owe-Larsson			
7. Simon Johansson			
8. Fame Demir				
9. Lars Ahlm				
10. Anders Boqvist			
11. Ingrid Cassel			
12. Päivi Johansson			
13. Anna Sotkasiira Wik		
14. Kerstin Nordenberg		
15. Peder Drott			
16. Claes Hallert
17. Fredrik Björkman
18. Björn Sandberg

19. Sylvia Nilsson
20. Gunilla Boqvist		
21. Nedim Demir
22. Krister Jansson
23. Helena-Ilona Andersson
24. Criss Hagfeldt
25. Sara Wing
26. August Gunnarsson
27. Einar Ottesen
28. Christina Blomqvist
29. Dan Nordenberg
30. Hervor Wallentin
31. Andrej Mishko

BLI MEDLEM!

Vi behöver alltid bli fler för att få större genomslag för våra
idéer. Besök www.norrkopingsmoderaterna.se/bli-medlem/
för att läsa om hur du blir medlem, eller ring Moderaterna i
Östergötlands förbundsexpedition på 013 31 50 45 för att få
ett inbetalningskort hemskickat till brevlådan.
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