Trygghetspartiet i Norrköping

Kommunalt handlingsprogram 2018 - 2022

Välkommen som läsare av vårt kommunala handlingsprogram för vår vackra
kommun. Vi är ett parti som arbetar för humanismen och ett öppet och tryggt klimat
i kommunen, och vill göra Norrköping mer attraktivt och miljövänligt.
Trygghetspartiet är öppet för alla som har intresse av att delta i politiken eller bara
vara stödmedlem hos oss. Alla är lika välkomna till vår gemenskap.
Alla kan inte göra eller veta allt, men alla kan bidra med något. Hos oss är alla förslag
och synpunkter välkomna.
Trygghetspartiet tar inte ställning till höger eller vänsterpolitik. Vi stöder de beslut
som vi anser vara bäst för innevånaren i kommunen.
Nedan presenteras ett handlingsprogram för vår kommun och vi hoppas att Ni får en
angelägen och trevlig läsning.
Anhörigstöd
Anhöriga har rätt att få stöd i sin situation. Många har möjlighet att fortsätta leva
tillsammans även med svår sjukdom eller funktionshinder, men behöver stöd i sin
vardag. Trygghetspartiet vill utöka möjligheterna till avlösning, t.ex. i form av
dagverksamhet, korttidsboende, träffpunkter eller växelboende.
Arbetsmarknad
Tyvärr är arbetslösheten stor i vår kommun, och det resulterar i utanförskap och
sysslolöshet. Vi ska med gemensamma krafter arbeta för att fler företag etablerar sig
i kommunen, och på sätt skapa fler arbetstillfällen.
Vi vill satsa på att de som har sin inkomst genom försörjningsstöd, och som står långt
utanför arbetsmarknaden, får framtida lönearbete genom förberedelse.
De skulle exempelvis kunna vara sysselsatta inom bl a vård och omsorg och
genomföra enklare sysselsättningar, och på så sätt underlätta för dem som redan
arbetar i verksamheten. Som exempel kan tänkas städning, promenader, disk, sociala
aktiviteter, måltidsservering mm.
Det finns många gräsmattor och grönområden i kommunen som behöver skötas om
och vårdas. Personer med försörjningstöd bör vara behjälpliga med det arbetet
under sommarhalvåret, och samtidigt få erfarenheter från arbetslivet. Vinterhalvåret
kan de hjälpa till med bl a halkbekämpning mm. Vi är övertygade om att det skulle
öka chanserna till erfarenhet och kontakter, och samtidigt få individen att växa som
människa.
Hyresbostäder kunde öka sin takt gällande renovering och underhåll i sitt
bostadsbestånd. Vi är övertygade om att det finns en stor kompetens bland dem
som står långt ifrån arbetsmarkanden. Det blir också en daglig sysselsättning för dem

som har försörjningsstöd och som står långt från arbetsmarknaden. Trygghetspartiet
är övertygade om att motivationen skulle öka, liksom att t.ex. samarbete och tillit
skulle öka genom detta. Alla människor vill bli sedda och känna sig delaktiga i något
meningsfullt. Vi strävar efter att fler företag ska etablera sig i Norrköping och på så
sätt öka möjigheterna till en egen försörjning genom lönearbete.
Barnomsorg
Trygghetspartiet arbetar för att det ska bli mindre barngrupper inom
verksamheterna. Vi vill desutom se över personaltätheten inom samtliga förskolor.
Vi ser det som viktigt att alla barn blir uppmärksammade. Det är viktigt att vara en
del i samtalet, leken eller sagostunden som genomförs på förskolan. Det är viktigt för
kommande genrationer att bli självständiga, och samtidigt kunna respektera andra
och att kunna arbeta i grupp. Vi vill också satsa på nattomsorg, så att alla föräldrar
kan arbeta oavsett arbetstider. I arbetet inom barnomsorgen ska det inte vara tillåtet
att bära någon form av huvudbonad eller något som täcker ansiktet, då det kan störa
den ordlösa kommunikationen mellan barn och vuxen. Det ska inte heller vara
tillåtet för barn och unga. Vi strävar efter att bli den bästa kommunen i Sverige inom
barnomsorgen samt att det ska vara jämställt inom verksamheten. Vi har som mål
att personalen består av 50 % män och 50 % kvinnor. På kommunala arbetsplatser
vill vi öka antalet "fasta tjänster" i verksamheterna. På sikt vill vi införa 6 timmarsdag
för dem som arbetar med barn.
Färdtjänst
Vi vill göra färdtjänsten mer tillgänglig genom att öka antalet fordon och göra den
mer flexibel. Alla som kör och verkar inom färdtjänsten, ska vara certifierade inom
funktionshinder och dess verkningar. Förarna ska inneha social kompetens och god
lokalkännedom, samt kunna utrycka sig väl i svenska språket. Enhetligt klädsel som
kunderna lätt känner igen är angeläget. All färdtjänst bör vara avgifsfri. Personer som
använder färdtjänst har ofta andra kontakter inom vård och omsorg, och för att
minska administrationen bör alla handläggning ske på samma enhet. Vi vill ha ett
samarbete med samtliga föreningar för funktionshinder, när det gäller vilka
kravspecifikationer kommunen bör ange i ett framtida anbudsförfarande gällande
färdtjänst.
Företagande
Vi vill etablera ett bra samarbete med alla företag i Norrköping och på så sätt
utveckla företagsklimatet i Norrköping. Vi är övertygade om att ett sådant arbete
skulle gynna kommunen och företagen samt skapa fler arbetstillfällen. Vi ser det som
viktigt att företagen. och de som funderar på att starta ett företag, ska känna till att
kommen hjälper till med det vi kan. Vi vill också utveckla marknadföringen av
kommunen tillsammans med företagen.

Integration
Integrationen bör innefatta studiebesök vid olika enheter i kommunen, och "prova
på arbete" för samtliga. Vi ser det som en viktig åtgärd för att på så sätt lära sig hur
svenska samhället fungerar och styrs. "Prova på arbete" bör gynna språkförståelsen
samt kulturen på den svenska arbetsplatsen. Det bör inrättas någon form av
information om hur det sociala samspelet fungerar i Sverige, och att alla har lika
värde. Vi tycker det är viktigt att visa och redogöra för att vi alla, oavsett kön och
ålder, är en del av samhället. Vi vill skapa ökad insikt om vikten av att lära sig svenska
språket
HBTQ
Trygghetspartiet stöder HBTQ- rörelsen till 100%. Vi stödjer all information och
utbildningar som stärker en ökad HBTQ- kompetens och förståelse. Vi vill speciellt
satsa på det i skolor och inom vård och omsorg, eftersom vi anser att där ska vara en
frizon för alla. Det är viktigt att kommun och landsting tar täten i det arbetet. Vi har
som mål att bli en ledande kommun inom området.
Hälsoarbetet i Norrköping
Vi vill arbeta för ett sundare liv och hälsa för innevånarna i kommunen genom att
satsa mer på gång och cykelbanor, samt informationskampanjer som beskriver
vikten av en sund kost och motion. Personer som får motion på recept utskrivet av
en legitimerad läkare bör få ett ”10 kort ”på badhuset utan kostnad. Där kan de
prova på olika former av träning kostnadsfritt. Förhoppningsvis väcker det ett
intresse för en fortsättning med motion och ett sundare livsstil, som leder till en
bättre livskvalité.
Kollektivtrafik
Vi vill öka nyttjande av kollektivtrafiken genom att införa en avgiftsfri kollektivtrafik i
kommunen. Detta ska givetvis gälla färdtjänsten med. Trygghetspartiet är övertygade
om att det skulle skona miljön och människor från skadliga utsläpp från olika fordon.
Trafikolyckor skulle troligtvis också minska om det blev gratis att åka kollektivt. Vi ser
det som ett viktigt steg för att förbättra klimat och miljö. Vi vill införa "talande
turlistor" vid stora omstigningshållplater. mm. Detta för att underlätta för dem med
nedsatt synförmåga. Vi vill arbeta tillsammans med "byalagen" för att hitta lösningar
som underlättar resorna med kollektivtrafiken på landsbygden. Vi anser att
kollektivtrafikan ska vara tillgänglig för kommuninnevånarna på ett enkelt och
smidigt sätt.

Kultur & Fritid
Vår ambition är att skapa badresor till Esterön under sommarlovet för de barn som
inte kommer utanför sitt bostadsområde. Det finns möjlighet att skapa mycket mera
än bad på ön. Fotboll, brännboll, naturupplevelser odyl. Vi vill verka för fler
aktiviteter för ungdomar genom att föra en dialog med dem om vad de efterfrågar.
Vi vill undersöka möjligheterna för en sänkning av priset för ett besök på badhuset.
Vi anser att alla ska kunna nyttja badhuset för att bada, simma, träna och leka till ett
rimligt pris. Vi vill göra parkeringen i anslutning till badhuset avgiftsfri. Vi anser att
barn och ungdomar bör ta mer ansvar för sin fritid, och därmed hjälpa till med att
vårda och sköta de anläggningar som de nyttjar tillsammans med andra. Vi anser att
det är viktigt att stödja de olika föreningar som finns i kommunen genom dialoger
med dem. På så sätt ökar bägge parters kunskaper om varandra, och detta leder
fram till en bra lösning för alla parter.
Kungsängen
Trygghetspartiet har som ambition att utveckla Kungsängens flygplats till en flygplats
som kan ta emot fler och större flygtrafik. Vi tror att det skapar många arbetstillfällen
och ökade inkomster till kommunen, samt att det underlättar både för företag och
fritidsresenärer samt turismen till Norrköping.
Miljö
Vi arbetar för en bättre miljö genom att förespråka en avgiftsfri kollektivtrafik samt
färdtjänst. Vi anser det vara viktigt i det dagliga miljöarbetet. Vi vill satsa på längre
öppethållande på samtliga returpunkter i kommunen och se över om det bör öppnas
fler returpunkter. Miljöstationerna bör ökas i antal i hela kommunen och därmed
göras mer tillgängliga för alla. Trygghetspartiet har som mål att Norrköping ska bli
landets bästa miljökommun. För att få samtliga elever involverade i miljöarbetet bör
eleverna delta i städ och uppsnyggning i kommunens skolor. Alla ska hjälpa till att
vårda och värna om miljön. Detta tror vi är ett steg i rätt riktning när det gäller
ordning och reda. Vi vill också satsa på mer utbyggnad av cykelbanor i kommunen
och införa fler cykelparkeringar på allmänna platser. Vi har som mål att alla
kommunala byggnader ska ha tillgång till solcellsenergi.
Nattpatrull (bilburen hemtjänst nattetid)
Vår ambition är att öka antaler bilar under dygnet och att samtliga bilar ska
bemannas av två medarbetare. Det skall finnas minst en utbildad undersköterska i
bilen. Eftersom det är nattarbete i hela kommunen, vill vi tillsammans med
arbetstagareorganisation utarbeta ett trygghetssytem för medarbetarna. Vi vill också
ha en dialog med arbetstagaren, om hur vi ska finna en lösning till att korta
väntetiden hos kunden efter att denne har larmat på hjälp. Det faller sig narturligt
att alla som har behov av hjälpen, ska känna trygghet att hjälpen kommer snabbt
och utförs professionellt och säke

Natur
Vi vill införa en eller fler ”tillsynshen” som har till uppgift att skapa en ökad trygghet
för dem som vistas i bl a Vrinneviskogen. De kan också ha som uppgift att se över
redskap, stigar mm som används av dem som besöker skogen, samt kunna upplysa
om vad som gäller vid koppling av hundar, eldning mm. En översyn av behovet av
belysningen bör ske i samtliga motionsspår i kommunen. Trygghetspartiet vill behålla
och utveckla de naturområden och parker som finns i staden. Vi är emot att det
byggs i dessa områden. Kommuninnevånarna behöver gröna oaser i staden för
rekreation.
Omsorg om personer med funktionshinder
Vår vision är att öka rekryteringen av personer som vill arbeta som gode män för
dem som har behov av detta. En grupp med uppdrag att kontrollera om det finns
behov av fler gruppboenden och/eller serviceboenden bör tillsättas.
Tryggehetspartiet har som mål att öka antalet platser inom daglig verksamhet för
dem som behöver det. Vi vill se över den ersättning kommunen betalar ut till dem
som arbetar inom dagliga verksamhet.
Inom omsorgen för personer med funktionshinder bör det finnas en väl utvecklad
fordonspool för att underlätta möjligheten till utflykter. Vi vill att varje enhet själva
ska besluta om schemaläggning och delade turer. Vi vill dessutom se över
kommunens arbete med dem som arbetar som personliga assistenter. Vi anser att de
som arbetar med människor ska ha en relevant utbildning för uppdraget.
Trygghetspartiet är för att prova 6 timmars arbetsdag inom funktionshinderområdet.
Vi strävar efter att bli den bästa kommunen i Sverige inom vård & omsorg samt att
det ska vara jämställt inom verksamheterna. Vi har som mål att personalgruppen
består av 50% kvinnor och 50% män. Trygghetspartiet vill ha en dialog med
arbetstagareorganisationerna om hur vi på bästa sätt ökar kontinuiteten för
kunderna. Naturligvis ska alla kunna legimitera sig. Som arbetsgivare vill vi öka
antalet "fasta tjänster" i verksamheterna.
Skola
Vi vill satsa på att höja lärarstatusen och att alla ska vara behöriga lärare.
Trygghetspartiet arbetar också för att det ska finnas mer vuxna i skolan som kan
hjälpa till med ex läsning, matematik mm. Vi är för volontärer i skolan om de är där
som stöd och hjälp för elever som behöver det. Det bör vara vuxna närvarande i
korridorer och på skolgården under raster. Syftet är att skapa en lugn atmosfär för
våra barn och ungdomar. Vi är övertygade om att många barn och ungdomar skulle
känna sig mer harmoniska och lugna av fler vuxna i sin närhet. Vi måste alla hjälpa
till och underlätta skolgången i kommunen. Vi stödjer inte en segregerad
undervisning, utan alla ska delta i det som skolplanen beskriver i samtliga ämnen.
Vi behöver hitta motivationen så att alla elever går ut med godkända betyg från
grundskolan. Det vinner vi alla på. Någon form av huvudbonad eller något som

täcker ansiktet ska inte vara tillåtet under skoltid. Det ska inte heller vara tillåtet för
barn och unga. Vår vision är att varje klass ska det finnas högst 20 elever. Vi vill
utveckla konceptet som Enebyskolan driver under namnet "RH". Elever som vistas i
den formen är i behov av extrahjälp samt ett lugnare tempo under skoltiden. Vi ser
det som en större garanti att lämna grundskolan med fullständiga betyg för vidare
studier. Även här har vi inom skolan som mål att bli ledande i Sverige.
Skatten i kommunen
Vi är emot skattehöjning i kommunen. Vi vill istället se över det som inte kommunen
har skyldighet att genomföra enligt gällande lagstiftning. Vi är övertygade om att
det finns ”många bäckar små som kan bli en stor å”
Tillgänglighet
Vi vill utveckla tillgängligheten för alla innevånare samt underlätta i kollektivtrafiken.
Bl a eftersträvar vi att lägga asfalt vissa delar av Drottninggatan, så att de med
rullstol och rullatorer samt barnvagnar kan korsa gatan utan snubbelrisk pga
gatsten. Vi vill införa "talande turlistor" vid stora omstigningshållplater. mm. för att
underlätta för personer med nedsatt syn. Vi har som mål att göra kommunen mer
tillgänglig, tillsammans med de olika föreningar som finns i kommunen. Detta arbete
hoppas vi ska leda till att Norrköping blir den mest tillgängliga kommunen i Sverige.
Äldreomsorg
Alla trygghetslarm bör vara avgiftsfria till dem som blivit beviljade genom
kommunens handläggare. Alla över 75 år bör beviljas trygghetslarm utan
handläggning vid ansökan. På så sätt hoppas vi att avståndet till hemstjänstinsatser
ökar, genom att kunden känner sig tryggare. Alla som har behov av måltidshjälp, ska
kunna få närprocured mat serverad och hemkörd varje dag. Trygghetspartiet vill
öppna fler dagverksamheter i Norrköping med olika aktiviteter för dem som har
behov av det, eller bara vill umgås socialt. Vi vill genom det minska risken för
ensamhet och isolering, och öka förutsättningarna att kunna bo kvar i sitt hem. Vi vill
också öka bemanningen inom sektor vård & omsorg. Vi vill undersöka möjligheterna
för en fordonspool för boenden i kommunen. Syftet är att underlätta valfriheten för
längre utflykter. Vi vill att varje enhet själva ska besluta om schemaläggning och
delade turer. Medbestämmande för arbetstagaren anser vi är en viktig faktor för
trivseln både hos kunden och medarbetaren. Vi vill se över riklinjerna inom hela
verksamheten. Trygghetspartiet arbetar för att alla över 80 år ska ha rätt till
äldreboende i kommunen. Vi ställer oss positiva till valfrihet inom vård omsorg,
under förutsättning att hela vinsten återinvesteras i verksamheten samt att det finns
en välbeprövad kontrollverksamhet. Trygghetspartiet är för att prova 6 timmars
arbetsdag inom äldreomsorgen. Vi strävar efter att bli den bästa kommunen i
Sverige inom vård & omsorg samt att det ska vara jämställt inom verksamheterna. Vi
har som mål att personalgruppen består av 50 % män och 50 % kvinnor.

Trygghetspartiet vill ha en dialog med arbetstagareorganisationerna om hur vi på
bästa sätt ökar kontinuiteten för våra kunder. Det finns ingen anledning att det ska
vara många olika personer som besöker kunderna. Naturligvis ska alla kunna
legimitera sig. Vi vill öka antalet "fasta tjänster" i verksamheterna.

Tryhetspartiets ledord är: självbestämmande, delaktighet, funktionsbevarande.

Avslutning
Tack för att Ni tog Er tid att läsa vårt handlingsprogram för Norrköpings kommun. Vi
hoppas att Ni upplever att vi är ett parti som Ni känner sympati för och att Ni vill
stödja oss i valet 2018.
Din röst på trygghetspartiet blir vår styrka i arbetet att stärka individen och göra
Norrköping mer humanistiskt, attraktivt och miljövänligt. Om Du vill vara med och
utveckla trygghetspartiet och Norrköpings Kommun, så är du välkommen som
medlem hos oss.
Har Ni vidare frågor eller vill Ni träffa någon av oss kan Ni kontakta oss på följande
sätt;
www.tryghetspartiet.se eller på mobilnummer: 073 – 528 39 63

Din röst vår styrka

