
 



 

Miljöpartiet de gröna är en del av en global rörelse, som strävar efter en värld där alla kan 

leva goda liv utan att försämra förutsättningarna för kommande generationer. 
Vi vill föra en politik där vi lever inom naturens ramar, med insikt om vårt djupa beroende av 

varandra. Människan är en kreativ och empatisk varelse, som vill och kan ta ansvar. Vi vill vara 

en röst för de som inte kan göra sina röster hörda. Denna gränslösa solidaritet kan uttryckas 

trefaldigt: 

 Solidaritet med djur, natur och det ekologiska systemet 

 Solidaritet med kommande generationer 

 Solidaritet med världens människor 

Vår samhällsanalys bygger på en helhetssyn där allt hänger ihop och där vi är beroende av 

varandra. 

Så har även hållbarheten tre dimensioner: 

 Ekologisk hållbarhet 

 Social hållbarhet 

 Ekonomisk hållbarhet 

Miljöpartiet är ett feministiskt parti som arbetar målmedvetet för allas lika rätt och 

möjligheter att delta i samhällsbygget. Vi är övertygade om att olikheter berikar och att 

mångfald, jämlikhet och jämställdhet är grunder för ett rättvist samhälle. Tillsammans kan vi 

skapa framtidstro och livskvalitet. 

Världen och mänskligheten står inför stora och omvälvande skeenden när klimatet förändras. 

Många gör redan medvetna val för att leva solidariskt, miljövänligt och hållbart. Forskningens 

resultat ska tas tillvara för att utveckla lösningar på samhälls- och klimatutmaningarna. 

Vi står inför många utmaningar och möjligheter och Miljöpartiet i Norrköping vill med sin 

politik bidra aktivt till det arbetet. 

2015 antog FN ett nytt måldokument som ska vara genomfört på 15 år. De globala målen, 

eller Agenda 2030. 

För att visa att Miljöpartiet i Norrköping tar detta på allvar vill vi bidra till att Agenda 2030 blir 

verklighet också på lokal nivå och ett effektivt sätt att arbeta för det är att ha ett 

hållbarhetsutskott. 

Vi vill: 

- att kommunen inrättar ett hållbarhetsutskott. 

  



 

MÄNNISKAN 
Ingen fattigdom 

Avskaffa all form av fattigdom överallt. 

Alla ska ha rätt till grundläggande ekonomisk trygghet. Samhällets trygghetssystem 

omfördelar inkomster mellan olika perioder i en människas liv. Det fungerar när man av olika 

skäl, som t.ex. funktionsnedsättning, sjukdom eller arbetslöshet, för en kortare eller längre 

tid, inte kan försörja sig själv. Vår vision är att alla som saknar inkomst ska vara garanterade 

stöd som går att leva på, oavsett vilken inkomst man har haft tidigare. 

Ekonomisk utsatthet är en riskfaktor för barns hälsa, utveckling och tillgång till 

fritidsaktiviteter. Det behövs en politik som ger ökade resurser till de sämst ställda familjerna 

för att ge alla barn trygghet och minska klyftorna i Sverige. Ekonomisk utsatthet ska inte gå i 

arv. 

Vi vill: 

- förbättra villkoren för barn som i dag lever i fattigdom genom att ge deras 
vårdnadshavare bättre möjligheter att försörja sin familj. 

Ingen hunger 

 
Avskaffa hunger, uppnå tryggad livsmedelsförsörjning och främja ett 

hållbart jordbruk. 

Miljöpartiet vill främja lokal ekologisk odling där varken konstgödning eller kemiska 

bekämpningsmedel används, genom att kommunen kräver en ökad andel ekologiska 

livsmedel och varor i offentlig verksamhet. Genom att också lägga klimatkrav i upphandling 

kan det gå att få mer närodlad, ekologisk mat på våra kommunala tallrikar. Kommunen ska 

också höja ambitionen att ställa om till vegetarisk mat i sina verksamheter. I den mån kött 

produceras ska detta ske med KRAV-regler eller genom naturbete och jakt. 

Kommunen har ett stort ansvar för att främja ett ekologisk och lokalt baserat jordbruk också 

genom att försäkra sig om att de av kommunens ägda jordbruksfastigheterna brukas på ett 

hållbart sätt. 

Vi vill: 

- att kommunen verkar för en ökad andel ekologiska varor i offentlig verksamhet. 

- ha vegetarisk mat som norm i kommunen. 



 

Hälsa och välbefinnande 

 
Säkerställa att alla kan leva ett hälsosamt liv och verka för alla 

människors välbefinnande i alla åldrar. 

God hälsa är en grundläggande förutsättning för människors möjlighet att nå sin fulla 

potential och att bidra till samhällets utveckling. Investeringar i hälsa genom till exempel 

hälso- och sjukvårdssystem är en återinvestering i samhällets utveckling i stort. Därtill är bästa 

möjliga hälsa, inklusive nödvändig hälso- och sjukvård, mat, vatten, ren luft, sanitet och 

hygien, grundläggande rättigheter. 

Kommunens vård ska ges utifrån en helhetssyn på människan. Alla ska känna sig trygga i att 

samhället ger den vård de behöver, när de söker den. Miljöpartiet vill satsa på förebyggande 

hälso- och sjukvård bl. a genom ett aktivt folkhälsoarbete där t.ex närhet till natur, park och 

trädgård är grundläggande för psykisk och fysisk hälsa. 

En kommun av Norrköpings storlek och näringslivsstruktur behöver ett fullvärdigt sjukhus 

med akut omhändertagande dygnet runt. 

Det är viktigt med en trygg och god äldreomsorg som utgår från de äldres individuella behov. 

Alla ska kunna lita på kvaliteten och tryggheten i omsorgen, oavsett vem som utför den. Man 

ska kunna vara trygg med att det finns en god omsorg med hög kvalitet och tillräcklig och 

utbildad personal. 

Miljöpartiet vill att omsorgen för äldre ska erbjudas med en mångfald av möjligheter. Vi vill 

särskilt stötta den idéburna sektorn inom äldreomsorg. Det ska finnas kollektivhus, 55+hus, 

seniorboenden och trygghetsboenden.  Alla utförare ska ha som främsta motiv att bedriva en 

högkvalitativ verksamhet, och drivas av ett socialt och samhälleligt engagemang. Eventuella 

vinster ska återinvesteras i verksamheten. Biståndsbedömningen ska bli generösare, och 

faktorer som otrygghet ska väga tyngre än de gör idag. Anhöriga ska få aktivt stöd och 

avlastning. 

Alla ska ha tillgång till en jämställd äldreomsorg och därför är det viktigt med 

kompetensutveckling för äldreomsorgspersonalen, det gäller till exempel språk, kultur, mat, 

jämställdhet och hbtq-kompetens. All personal i äldreomsorgen, inklusive timanställda, ska 

ges möjlighet till friskvård på arbetstid. 

Olika typer av äldreboenden behövs i alla stadsdelar och bostadsområden. Där man levt och 

verkat under sitt liv, vill man också bo som äldre.  Det behövs också fler kategoriboenden 

inom en relativt snar framtid. Kanske baserat på språk som vi gör med finskan redan idag. 

Fysisk aktivitet och goda matvanor är viktiga förutsättningar för vår hälsa även som äldre. Det 

behövs fler träffpunkter med aktiviteter för äldre, exempelvis träning, naturupplevelser och 

gemensamma måltider. Alla äldre ska ha rätt till regelbundna vistelser utomhus och i 

naturmiljö. 

Personaltätheten ska vara tillräckligt hög, så att de som arbetar i äldreomsorgen slipper 

hamna i omöjliga situationer som att ensamma behöva utföra lyft som egentligen kräver två 



 

personer.  Miljöpartiet vill genomföra en arbetstidsförkortning för personalen i 

äldreomsorgen. 

Grunden för social hållbarhet läggs i barndomen. Det är familjens och samhällets viktigaste 

uppgift att ge barn och unga möjlighet att växa upp och utveckla färdigheter och egenskaper 

så långt den egna förmågan medger. Samhället ska ha ett barnperspektiv och ett 

folkhälsoperspektiv på alla beslut. 

Alkohol och andra droger står i Norrköping för en stor medmänsklig och ekonomisk kostnad, 

för såväl vuxna som barn. Utöver den restriktiva alkoholpolitik som bedrivs på riksnivå, har 

kommunen stora möjligheter att påverka genom förebyggande insatser i kommunal 

verksamhet, och tydliga satsningar på att stärka föreningslivet. Genom att fortsätta 

uppmuntra offentliga drogfria arenor och miljöer för barn och ungdomar och unga vuxna ger 

vi Norrköpingsborna bättre redskap att förebygga beroendeproblematik. 

Vi vill: 

- fokusera på förebyggande insatser för att minska skador av missbruk 

- utveckla arbetet med sociala investeringar 

- se till att folkhälsoarbetet och barnperspektivet beaktas i alla kommunens 

verksamheter 

God utbildning och kultur för alla 

Säkerställa en inkluderande och jämlik utbildning av god kvalitet, 

främja livslångt lärande och tillgång till kultur för alla. 

Norrköping ska ha bra skolor och förskolor där barnens behov står i centrum. Som ett led i 

detta behövs fler vuxna kring varje barn och elevgrupperna behöver minskas inom både 

skolan och barnomsorgen. 

Alla våra förskolor och skolor ska arbeta med värdegrund och genusperspektiv och all 

personal bör genomgå utbildning i hållbarhet och i genuspedagogik. Vi behöver arbeta för att 

alla enheter ska bli HBTQ-certifierade. Skolan ska arbeta aktivt för jämställdhet och lika 

rättigheter. Barnomsorg på obekväma arbetstider är ett viktigt led för att uppnå ett jämställt 

samhälle. 

All personal ska ha relevant utbildning och alla lärare vara legitimerade och erbjudas 

fortlöpande vidareutbildning. Det ska vara möjligt för alla lärare att delta i utbildningar som 

leder till en karriär inom yrket. 

Alla förskolor och skolor ska stimuleras att arbeta aktivt med miljö- och hållbarhetsfrågor. 

Myggnätet och Grön Flagg-certifiering är exempel på sådant arbete. 

Många elever lider idag av psykisk ohälsa och därför behövs en ordentlig skolhälsovård med 

skolsköterskor, skolläkare, kuratorer, logopeder och skolpsykologer. Skolan måste ge en bra 

återkoppling på elevernas utveckling, inte bara med betyg. 



 

Tidigt stöd till dem som behöver gäller i livets alla skeden. Redan i förskolan kan personalen 

identifiera barn som riskerar att få problem längre fram, därför bör resurser sättas in redan 

då. Skolbarn ska få stöd av speciallärare och olika hjälpmedel så tidigt som det är möjligt för 

att de ska bli behöriga till gymnasiet. 

Vi vill att skolväsendet ska präglas av pedagogisk mångfald och att alla skolor, oavsett 

huvudman, ska vara föremål för fungerande uppföljning genom en offentlig inspektion så att 

alla skolor håller hög kvalitet. 

Välutrustade bibliotek, med bibliotekarie, ska finnas på alla skolor i Norrköpings kommun. 

Demokrati i skolan och delaktighet för alla elever ser vi som självklarheter. 

Skolorna bågnar och det saknas många lärare. De lärare vi har ska avlastas, med fler kuratorer 

och med särskilda mentorer som kan ta över delar av ansvaret för det sociala arbetet med 

elever och föräldrar. De bör också kunna ta över delar av det administrativa arbetet kring 

eleverna. 

Alla modersmål ska ses som en resurs och alla barn ska tillförsäkras bra 

modersmålsundervisning. Elevernas funktionsvariationer ska så långt möjligt mötas med stöd 

och anpassning av undervisning och lokaler. 

Ett effektivt digitalt system för frånvarorapportering direkt till skolornas kök skulle bidra till att 

minska matsvinnet. 

Alla kommunala grundskolor bör vara profilskolor för att eleverna fullt ut ska kunna nyttja 

”Det fria skolvalet”, så att fler elever kan välja en skola med en profil som passar intresse och 

läggning. 

Det bör finnas möjlighet att välja andra språk än spanska, franska och tyska både på 

grundskolan och på gymnasiet för den som så önskar. Världen kommer till Norrköping nu och 

vi behöver rusta våra framtida yrkesmänniskor med de språkkunskaper som behövs. 

Vi ska ha läxläsning på skolorna, i direkt anslutning till den ordinarie skoldagen, både i externa 

lokaler och i skollokalerna. På gymnasiet går det att ha läxläsning i kombination med 

språkcafé, för att underlätta integration och få hjälp med läxor samtidigt. Sommarskola ska 

naturligtvis arrangeras för de elever som behöver det. 

Estetisk och skapande verksamhet i skolan liksom motion och rörelse är också grundläggande 

för utvecklingen av hela människan. Alla skolor ska ha skolträdgårdar och tillgång till 

utomhusklassrum i olika biotoper och i olika kulturlandskap för att möjliggöra för en effektiv 

och stimulerande lärmiljö. 

Vi ska erbjuda alla elever som går på yrkesförberedande program högskolebehörighet. 

Kommunen ska ansöka om fler YH-utbildningar så att ännu fler kan utbilda sig till ett yrke som 

ger jobb och egen försörjning. 

Samarbetet mellan skola och arbetsliv behöver förbättras och underlättas. Varje skola ska ha 

studie- och yrkesvägledare som hjälper våra unga att välja det som är rätt för dem. Även 

arbetet med prao kan förändras. 



 

Det livslånga lärandet ska främjas av väl fungerande vuxenutbildning och folkbildning. I 

Norrköping ska alla ha möjlighet till fler chanser, och yrkesvalen ska kunna ändras flera gånger 

i livet. 

Vi vill: 

- att barnomsorgen har hög kvalitet och är tillgänglig på föräldrarnas arbetstider. 

- att det ska finnas fler språkval. 

- att alla grundskolor ska vara profilskolor. 

- att alla skolor ska ha tillgång till skolträdgårdar och utomhusklassrum. 

- att livslångt lärandet stöds genom att vuxenutbildning och folkbildning är 

tillgänglig för alla. 

Kultur handlar om både bildning och livskvalitet. Ett dynamiskt kulturliv med många olika 
aktörer bidrar till en vital demokrati. Vår kulturpolitik bygger på att alla ska kunna utöva och 
ta del av kultur på jämlika villkor. Alla ska ha rätt att definiera sin identitet och utöva kultur. 
Därför är stöd till olika sorters kulturyttringar viktigt. 

Norrköping ska vara en ledande stad i Sverige när det gäller kulturutbudet, där offentlig teater 
och symfoniorkester stärks av fria musik- och teatergrupper och muséer blandade med nya 
forskarmiljöer inom högteknologisk visualisering. Vi ska också ge kulturkvarteret Hallarna 
möjligheter att verka och utvidga sin verksamhet. 

Kultur- och musikskolor och studieförbund är viktiga för att barn och ungdomar ska få stifta 
bekantskap med olika kulturuttryck samtidigt som de utvecklar den egna kreativiteten. Alla 
barn ska ha möjlighet att utöva kultur inom någon form av kulturskola oavsett familjens 
ekonomiska förutsättningar. 

Välförsedda och offentligt finansierade bibliotek ska garantera allmänhetens tillgång till ett 
brett kulturutbud. Lån av böcker och andra medier ska förmedlas av utbildade bibliotekarier 
och vara avgiftsfritt. 

Föreningslivet är bärare av vårt lands demokratiska traditioner och behöver fortsatt starkt 
samhällsstöd. Genom resurser till bland annat ungdoms- och breddidrotten, inklusive idrott 
för personer med funktionsvariation, korpidrott och motionsidrott, investerar vi i såväl 
livskvalitet som folkhälsa. 

Vi bör lägga ett särskilt fokus på tjejer och idrott. En översyn av föreningsbidragen, som tydligt 
visar hur mycket pengar som går till tjej- respektive killidrott är nödvändig. Ridsport, 
motorsport, parasport, e-sport och spontanidrott, alla ska få plats i en kommun som 
Norrköping. 

Vi vill: 

- ha ett rikt kulturliv som består av såväl klassiska institutioner som fria grupper och 

individer. 

- att människor alltid ska ges rätt att definiera sin identitet och utöva sin kultur. 

- att alla barn ska ha möjlighet att utöva kultur inom någon form av kulturskola oavsett 

familjens ekonomiska förutsättningar. 

- ha välförsedda och offentliga bibliotek med utbildad personal och fria lån. 



 

- ha ungdoms- och breddidrott för alla. Det ska också finnas goda möjligheter till 

spontanidrott i hela kommunen. 

Jämställdhet 

 
Uppnå jämställdhet, och alla kvinnors och flickors egenmakt. 

Snäva könsnormer och brist på jämställdhet begränsar människors fria livsval. Det kan handla 

om kvinnor som trots goda meriter har svårare att göra karriär inom universitet och näringsliv 

eller män som av omgivningens förväntningar pressas till oönskade karriärvägar. Vi anser att 

alla människor ska kunna välja den väg i livet som passar dem utan att begränsas av gamla 

idéer om vad kvinnor och män bör eller kan göra. 

Jämställdhet uppnås när kvinnor och män, flickor och pojkar har lika rättigheter, villkor, 

möjligheter samt makt att själva forma sina liv och bidra till samhällets utveckling. Det handlar 

om en rättvis fördelning av makt, inflytande och resurser i samhället. 

Vi måste aktivt arbeta för att människor ska välja yrken fritt oavsett könsnormer. Osakliga 

löneskillnader ska inte förekomma och yrkens status och lönebild ska inte vara beroende av 

könsmönster. Därför anser vi att årliga lönerevisioner, som visar på orättvisor, måste göras i 

kommunen. 

Det är också viktigt att åstadkomma rimliga arbetsvillkor och trygga anställningsformer i det 

som i dag är kvinnodominerade branscher. Anställda inom offentligt finansierad verksamhet 

ska ha rätt till heltid med möjligheten att gå ner till deltid. Sänkt arbetstid som norm är en 

verklig jämställdhetsreform. 

Skolan ska arbeta aktivt för jämställdhet och lika rättigheter. Alla elever ska ha tillgång till sex- 

och samlevnadsundervisning med ett tydligt normkritiskt perspektiv. Stereotypa könsroller, 

mobbning och diskriminering av elever och skolpersonal ska aktivt motarbetas. Homo-, bi- 

och transfobi och sexism ska inte tolereras i skolan eller någon annanstans. Diskussionen kring 

alla människors lika värde ska vara en naturlig del av undervisningen redan från skolstarten. Vi 

vill att de pengar som kommer idrotten och andra kultur- och fritidsaktiviteter till del måste 

fördelas jämnt mellan könen. 

Jämställdhets- och rättighetsperspektiv ska genomsyra all verksamhet och i all kommunal 

verksamhet är likabehandling självklart. 

Vi vill: 

- att kommunen gör årliga lönerevisioner för att uppnå jämställda löner. 

- att kommunen sänker arbetstiden som ett led i ökad jämställdhet. 

 



 

Minskad ojämlikhet 

Minska ojämlikheten i samhället. 

Ett jämlikt samhälle bygger på principen om allas lika rättigheter oberoende av t.ex. kön, 

sexuell läggning, etnicitet, religion eller trosuppfattning, funktionsnedsättning och härkomst, 

för en rättvis fördelning av resurser och såväl ekonomiskt som politiskt inflytande i samhället. 

Miljöpartiet vill att Norrköping ska vara en kommun för alla. En kommun där tillgången till 

service, kultur, handel eller samhället i stort inte styrs av medborgarnas funktionsförmåga 

utan av intresse. 

En kommun för alla innebär att kommunen både fysiskt och administrativt ska göras tillgänglig 

för personer med fysiska, psykiska, och intellektuella funktionshinder. I stadsplaneringen ska 

funktionshinderperspektivet hela tiden finnas med. Miljöpartiet vill att kommunen inför en 

tillgänglighetsdekal. Ett märke att sätta på en lokal, eller använda digitalt, som visar att 

verksamheten är tillgänglig för alla. 

Samhällsekonomiskt och folkhälsomässigt är det förödande att funktionshindrades förmågor 

inte tas till vara fullt ut. Vi utgår från att alla kan och vill vara kreativa och delaktiga i 

samhället. Som arbetsgivare bör Norrköping gå före och aktivt anställa personer med 

funktionsnedsättning. Längst från arbetsmarknaden står ofta personer med psykiska och 

intellektuella funktionshinder. Kommunen bör aktivt anställa personer ur dessa grupper. 

En viktig, grön, tanke är att en tillgänglig stad är en förutsättning för funktionsnedsatta men 

bättre för alla. Vi vill ha lekplatser som alla föräldrar kan ta sina barn till. Parker, bibliotek, 

kulturliv, arbetsmarknad, allt som gör Norrköping till en fantastisk kommun att leva i, blir 

bättre om alla har tillgång till den. En ramp för rullstol ger också ökade möjligheter för små 

människor i barnvagn. Ett stadsområde som planerats för att vara lätt att hitta i ger inte bara 

personer med intellektuella funktionshinder ökad tillgång till gaturummet utan är också en 

möjlighet för besökare från andra städer och länder. En anpassad arbetsplats ger inte bara en 

funktionshindrad möjlighet att försörja sig själv, det ger också arbetsgivaren möjlighet att 

anställa rätt person på rätt plats. 

Vi vill: 

- verka för att alla människor, oavsett ålder, kön, funktionsnedsättning, ras, 
etnicitet, ursprung eller religion, blir inkluderade i det sociala, ekonomiska och 
politiska livet. 

- att kommunen inrättar en tillgänglighetsdekal. 
 

  



 

Demokratiskt hållbara och inkluderande samhällen 

Att främja demokratiska och inkluderande samhällen för hållbar 

utveckling, se till att alla har tillgång till rättvisa samt bygga upp 

effektiva och ansvarsskyldiga och inkluderande institutioner på alla nivåer. 

Vi behöver alltid arbeta för att få ett mer demokratiskt samhälle. Vi har idag områden i 

Norrköping med mycket lågt valdeltagande. De människorna behöver få hjälp och 

uppmuntran för att ta del av samhällsdebatten. Kombinationen medborgarkontor, café och 

bibliotek i dessa stadsdelar, med stadsdelsansvariga skulle kunna vara ett led i detta arbete. 

Caféer som drivs av nyanlända och språkcaféer som kombineras med läxhjälp skulle kunna 

bidra till att stärka språkinlärning och samtidigt visa hur demokratin i Sverige fungerar och hur 

man gör för att bli en del av den. Försök med demokratiodling slagit mycket väl ut på andra 

orter i Sverige. Det är ett sätt att kombinera stadsodling med utbildning i demokrati för 

invandrade ungdomar. Något Norrköping verkligen borde ta efter. 

Integrationen av våra nyanlända är i stort en demokratifråga som vi ska arbeta aktivt med. Det 

gäller såväl validering av kunskaper för att snabbt kunna arbeta för sin försörjning, som 

snabbspår in i arbetet för yrkesmänniskor. Bästa vägen till innanförskap är snabb tillgång till 

det svenska språket. Svenska kan man lära sig på olika sätt. Det går att arbeta, ha praktik och 

förena yrkesstudier med inlärning av svenska. All språkinlärning behöver inte ges som 

regelrätt utbildning. Kraftfulla åtgärder för att föreningar och civilsamhälle ska kunna hjälpa 

till behövs. 

Jämställdhets- och rättighetsperspektiv ska genomsyra all verksamhet och i all kommunal 

verksamhet är likabehandling självklart. Medborgardialoger och medborgarbudgetar i olika 

former ger delaktighet, ansvarstagande och värdefulla bidrag till samhällsbyggandet. 

Ungdomar behöver ges ett mycket större utrymme i vår kommun. Ett ungdomsfullmäktige 

med ungdomar från kommunens elevråd skulle kunna vara en del av både fostran i 

demokratiska arbetsformer och möjlighet att vara med och påverka. Ett ungdomsombud 

skulle kunna vara länken mellan ungdomarna och den politiska vuxenvärlden. Det skulle också 

öka deltagandet och därmed demokratin. 

Vi vill: 

- att kommunen bidrar till ett demokratiodlingsprojekt. 
- att kommunen verkar för att det går att lära sig svenska på många olika sätt, inte bara 

via SFI. 
- att kommunen använder medborgarbudget vid mindre omvandlingar av kommunen. 
- att kommunen inrättar ett ungdomsfullmäktige och anställer ett ungdomsombud. 

Världen 

Många har fått det bättre. Välståndet breder ut sig, medellivslängden ökar och 

barnadödligheten minskar. Materiellt sett håller många människor i det som 

tidigare beskrivits som utvecklingsländer på att resa sig ur fattigdomen. Samtidigt möter vi 

nya utmaningar i form av överutnyttjade naturresurser och miljöhot. Svält och förtryck är 



 

fortfarande en realitet för många. Merparten av världens fattiga och mest utsatta är kvinnor 

och barn och det är också kvinnor och barn som drabbas hårdast vid naturkatastrofer eller 

väpnade konflikter. 

Miljöpartiet de gröna strävar efter en värld i balans där solidaritet och respekt för mänskliga 

rättigheter kombineras med hållbar utveckling och klimaträttvisa över hela jordklotet. Inom 

den gröna rörelsen finns ett brett stöd för uppfattningen att vi måste stärka det 

internationella samarbetet kring miljö, fred och utveckling och samtidigt finna sätt att 

demokratisera den globala ekonomin. 

Vår viktigaste uppgift är att rätt och rättvist förvalta våra gemensamma naturresurser. När 

den biologiska mångfalden minskar och klimatförändringarna ökar kommer det främst drabba 

människor som lever i fattigdom. Redan i dag är kampen om naturresurser bidragande 

orsaker till krig och våldsamma konflikter. Den gröna rörelsens uppgift är att finna vägar så att 

fler människor i världen kan ta del av välstånd, samtidigt som vi möter klimat- och 

miljöutmaningarna. 

Vi vill se Europa som en del av en värld där människor rör sig fritt över gränserna, och där folk 

och länder handlar och samarbetar med varandra. Det gäller bland annat gränsöverskridande 

miljöfrågor och skydd av grundläggande mänskliga rättigheter. I dag är EU ett viktigt forum för 

detta i vår del av världen. 

Mänskliga rättigheter, fredlig konflikthantering och en konfliktförebyggande politik behöver 

sättas i första rummet för EU:s bistånds- och utrikespolitik och bör i inriktas på 

fattigdomsbekämpning, demokratibyggande och miljöarbete. 

EU:s flyktingpolitik har rest höga murar mot omvärlden. Vi anser att människor ska få en reell 

möjlighet att fly till EU och få en seriös prövning av sina asylskäl. Det måste skapas fler lagliga 

vägar för människor att invandra till unionen 

Vi vill: 

- att kommunen stärker samarbetet med andra kommuner och med andra länder. 
- att Norrköping är en öppen och inkluderande kommun som ser att varje människa 

behövs, oavsett bakgrund. 
- att kommunens placeringar ska vara hållbara och inte stödja icke förnybar energi, 

vapen- eller droghandel. 



 

KLIMAT ENERGI OCH MILJÖ 
Rent vatten 

 
Säkerställa tillgång till och hållbar vattenförvaltning för alla. 

Vatten är vårt viktigaste livsmedel och att tillhandahålla dricksvatten av god kvalitet och i 

tillräcklig kvantitet är en av samhällets mest strategiskt viktiga uppgifter. I vårt land har vi 

historisk varit väl försedda med bra råvatten för dricksvattenproduktion, men med ökad 

befolkning i våra större städer, förändrade nederbördsmönster och näringsläckage från 

jordbruket är tillgång till rent vatten inte längre en självklarhet varken för människor eller 

skogs- och åkerbruk. 

Det är viktigt att sjön Glans vatten håller god ekologisk status då det är dricksvatten för stora 

delar av Norrköpings kommuns befolkning. 

Vid ny- och ombyggnation behöver nya vattenbesparande system implementeras. 

Vi vill: 

- att kommunen försäkra sig om god tillgång till råvatten för alla kommunens 

innevånare. Kommunen ska också verka för att vattnet håller högsta kvalitet och för 

sparsamhet med våra vattenresurser. 

- att kommunen säkerställer sjön Glans goda ekologiska status. 

Hållbar energi för alla 

 
Säkerställa att alla har tillgång till tillförlitlig, hållbar och modern 

energi till en överkomlig kostnad. 

Kommunen ska stimulera enskilda och företag att gå över till förnybar energi och att 

framställa biobränslen och sol- och vindel. Sådan bränsle- och elproduktion kan vara ett led i 

landsbygdsutvecklingen och byggandet av det hållbara samhället. 

Kommunens energirådgivare ska hjälpa privatpersoner och företag att ställa om sina 

energisystem till hållbara energislag, och kommunens egen energianvändning ska vara helt 

fossilfri. 

För att minska energianvändningen behöver de hus som byggs ha den allra mest klimatvänliga 

energiprestandan. Det är idag att bygga plusenergihus, men tekniken finner hela tiden nya 

lösningar.  Miljöpartiet vill att kommunen bygger med sol- och vindenergialternativ vid 

nybyggnation, som komplement till andra hållbara energislag. 

Senaste forskningen ska prägla medvetandet kring hela kommunens energiarbete. Det är 

därför viktigt att kommunen samarbetar tätt med universitet i energifrågor. 



 

Vi vill: 

- att kommunens egen energianvändning ska vara helt fossilfri. 

- ha modernaste och miljövänligaste energiprestanda vid all nybyggnation. 

- ha sol- och vindenergialternativ vid all nybyggnation. 

- att kommunen sätter upp solceller på lämpliga kommunala väggar och tak. 

Bekämpa klimatförändringen 

Vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och 

dess konsekvenser. 

Senaste forskning ska vara ledstjärna för kommunens arbete med klimatanpassningsåtgärder. 

Därför är det mycket viktigt att kommunen har ett tätt samarbete med forskning och med 

SMHI i det arbetet. 

Det behövs fler och större ytor som anpassas för de klimatförändringar vi har att vänta. 

Hårdgjorda ytor behöver få genomsläppliga material och större avrinningsområden behöver 

skapas för att inte regnvatten ska orsaka översvämningar, eller för att det inte ska hamna i 

avloppet och våra hav, i stället för i grundvattnet. 

Ett effektivt sätt att värna miljön och arbeta klimateffektivt är att bygga i trä. Norrköpings 

kommun bör ha en träbyggnadsstrategi där allt större del av de nybyggda husen byggs i trä. 

Genom att införa klimatkompensation på tjänsteresor vill Miljöpartiet att fler av dessa sker 

med kollektivtrafik eller att fler möten hålls digitalt. Vi vill också att kommunens tjänstefordon 

körs på det bränsle som tar mest hänsyn till miljön och vår hälsa. El i första hand, biogas i 

andra. Vi vill att kommunen går före och genom att själva välja elbilar i sin bilpool bidra till att 

utbyggnaden av laddinfrastrukturen i kommunen skyndas på. 

Vi vill: 

- att kommunen klimatkompenserar tjänsteresor. 

- att kommunens bilpool består av el- eller gasdrivna tjänstefordon. 

- Att kommunen byter hårdgjorda ytor mot genomsläppliga. 

Hav och marina resurser 

Bevara och nyttja haven och de marina resurserna på ett hållbart sätt 

i syfte att uppnå en hållbar utveckling. 

Norrköpings kommun har lång strand. I exempelvis Arkösund, kring hela Bråviken, runt 

Motala ström och runt Glan har vi stränder. Ett strandskydd som bevarar allmänhetens rätt 

att vistas i strandnära natur är självklart för Miljöpartiet. Det är viktigt att alla som bor i eller 

besöker kommunen har tillgång till strandpromenader och vattennära rekreation. 

Det strandnära läget leder också till att attraktiviteten ökar. Turistnäringen bör utvecklas och 

bli ett starkt bidrag till landsbygdens ekonomi. 



 

Hänsyn måste dock tas till näringar och gårdar så att de inte drabbas negativt. Att ha 50 meter 

skyddszon till varje vattendrag kan leda till att en jordbrukares åkermark beskärs. Fiske och 

vattenbruk är andra viktiga näringar i vattennära lägen som inte heller får drabbas av 

strandskyddet. Det är inte bra för företaget och vi är alla beroende av våra näringar. 

Motala ström är kraftigt reglerad med stora vandringshinder för fauna och flora. Dessa bör 

snarast byggas bort, så fisk och andra djur och växter kan spridas, vandra sina naturliga, 

invanda vägar till lek- och växtplatser. 

Kulverterade vattendrag bör öppnas och om möjligt ges sitt gamla flöde åter. Det främjar den 

biologiska mångfalden men verkar också som en buffert vid kraftiga skyfall. Vi behöver också 

återställa de våtmarker som tidigare dikats ut, inte bara för att skydda mot kommande skyfall 

utan också som ett skydd mot övergödning av våra sjöar och hav. 

Vi vill: 

- bygga bort vandringshinder. 

- öppna kulverterade vattendrag. 

- återställa våtmarker. 

- värna strandskyddet. 

Ekosystem och biologisk mångfald 

Skydda, återställa och främja ett hållbart nyttjande av landbaserade 

ekosystem, hållbart bruka skogar, hejda och vrida tillbaka 

markförstöringen samt hejda förlusten av biologisk mångfald. 

Det gröna engagemanget grundar sig i insikten om vår delaktighet i och vårt beroende av det 

ekologiska systemet. Naturen är också en plats för rekreation, skönhetsupplevelser och för 

ökat välbefinnande. Respekten för naturens mångfald är en grundvärdering i den gröna 

ideologin. Biologisk mångfald är en avgörande grund för jordens livsuppehållande system och 

vår nuvarande och framtida välfärd vilar på denna grund. 

Miljöpartiet i Norrköping vill att Norrköpings kommun tar sin del av ansvaret för att våra 

ekosystem och att vår biologiska mångfald bevaras och utvecklas. Vi anser därför att alla 

beslut ska präglas av att Norrköping är en ekologiskt hållbar kommun. 

I Norrköpings kommun ska det vara lätt att komma ut i naturen, den ska finnas runt knuten. Vi 

vill bevara sammanhängande naturområden runt tätorten för att skydda den biologiska 

mångfalden, för att vara en plats för rekreation och mänskliga möten. Vi vill att kommunen 

förnyar promenaderna och ser till att gröna stråk binder samman stadens grönstrukturer. 

Dagens skogsbruk där stora områden kalhuggs och återplanteras med monokulturer är inte 

bra för den biologiska mångfalden, men är också dåligt för skogsekonomin. Monokulturer i 

samma ålder klarar inte stormar, torka, blöta och insekts/viltangrepp så bra som en 

åldersheterogen blandskog gör. Miljöpartiet vill att kommunens egen skog brukas med 

hyggesfria brukningsmetoder och att kommunen aktivt informerar andra skogsägare i 

kommunen om att också använda hyggesfria brukningsmetoder. 



 

Norrköpings kommun har ännu inte ett rötslam som är så rent att det går att sprida på våra 

åkrar. Principen är att allt skall återföras som kan återföras, men vi behöver bygga ut vårt 

reningsverk så att det också kan rena från tungmetaller och läkemedelsrester. Först när 

slammet uppfyller reglerna för KRAV-odling kan det användas till jordar som ska producera 

livsmedel. 

Jordbruksmark måste skyddas, det kommer i framtiden att bli brist på, och stor efterfrågan 

på, jordbruksmark. Miljöpartiet vill att den bevaras och att man tydligt redovisar vilka 

alternativ som undersökts innan bygglov kan ges på brukningsvärd mark. 

Vi vill: 

- att natur- och parkområden i kommunen bevaras och utvecklas. 

- att gröna väggar och gröna tak främjas. 

- ha hyggesfritt skogsbruk. 

- bygga ut reningsverket för rening av rötslam 

- värna jordbruksmarken. 



 

SAMHÄLLSBYGGNAD 
Hållbara städer och samhällen 

Städer och samhällen ska vara inkluderande, säkra, motståndskraftiga 

och hållbara. 

Staden är den livsmiljö där merparten av befolkningen tillbringar den största delen av sina liv. 

Kraven på en hållbar stadsbyggnad är därför avgörande för individens välmående och 

samhällets utveckling, inte minst för dem som har små möjligheter eller litet intresse av att 

lämna den. 

Staden ska också stimulera till fantasi och kreativitet och bjuda på rekreationsmiljöer av hög 

kvalitet och med biologisk mångfald. Grönområden och tillgång till öppet vatten är 

grundläggande livskvalitéer i stadsmiljön. 

Bostäder, service, handel, arbetsplatser och kultur ska finnas i alla stadsdelar för att minska 

behovet av resor och transporter. Lagom täthet är också viktigt eftersom utspridd bebyggelse 

leder till onödig biltrafik. 

Den arkitektoniska utformningen av staden är avgörande för stadens attraktivitet och 

människors välbefinnande. Variation i storlek, form, färg och material är stimulerande och 

hälsofrämjande. De kulturhistoriska värdena är en viktig grund. Byggnation ska ske med 

miljövänlig teknik och material. Det är också viktigt att det byggs bostäder för alla, i alla 

prislägen. Tillgång till ljus, grönska och offentlig konst höjer kvalitén på helheten. 

De gröna områdena är livsviktiga för att vi ska leva ett bra liv i staden. Alla hushåll behöver ett 

eget uterum och en grön gård att dela med grannarna i sitt hus. För t ex de äldre barnen 

behövs även gemensamma gröna ytor och spontanidrottsplatser där alla kan träffas. Från 

kvarteret ska man nå en allmän park inom gångavstånd. För hela stadsdelen behövs en 

stadsdelspark som ger alla möjlighet till aktiviteter och gemenskap i grön miljö. För hela 

staden behövs stadsparker och för längre utflykter behövs gröna stråk som leder till närmaste 

större naturområde för rekreation. 

När Norrköpings befolkning ökar behöver de gröna stadsrummen också öka och förbättras. I 

den täta innerstaden innanför Promenaderna behöver gårdar, gaturum, torg och parker 

förbättras. Här måste det bli stopp på att bygga hus på torg och i parker och att bygga 

bostadshus utan gröna gårdar. 

Grönskan är ett nödvändigt stadsbyggnadselement. Växterna renar luften, dämpar vindar, 

svalkar vid hetta, tar hand om vatten, tar upp koldioxid och producerar syre. 

Lekplatser med utmanande miljöer är tillgångar för hela familjer och över generationer. 



 

Att engagera de boende i områdets skötsel och utveckling ger delaktighet, minskad 

omsättning på boende och bygger nätverk i området 

Vi vill: 

- att kommunen ska stimulera till hållbar bebyggelse där minimal miljöpåverkan och hög 

boendegemenskap är målen. 

Hållbar konsumtion och produktion 

Främja hållbara konsumtions- och produktionsmönster. 

Omställning till en hållbar konsumtion och produktion av varor och tjänster är en 

nödvändighet för att minska negativ påverkan på klimat, miljö och människors hälsa. 

En hållbar konsumtion och produktion innebär en effektiv användning av resurser, hänsyn till 

ekosystemtjänster som är nödvändiga för försörjningen och minskad påverkan från farliga 

kemikalier. Detta innebär inte bara miljöfördelar utan även sociala och ekonomiska fördelar 

såsom ökad konkurrenskraft, näringslivsutveckling på en global marknad, ökad sysselsättning 

och förbättrad hälsa. 

Vi vill ha ett starkt skydd för konsumenterna genom god konsumentvägledning, tydlig 

märkning av varor och tjänster och en relevant konsumentutbildning i skolan. Konsumenter 

ska ha möjligheter att göra fria och upplysta val. Det ger både en hållbar produktion av 

ekosystemtjänster och stärkt motståndskraft, ofta kallad resiliens, inom mänskliga samhällen 

och ekosystem. 

Miljöpartiet vill att kommunen fasar ut all användning av plast där det är möjligt. 

Vi vill: 

- säkerställa att människor i kommunen har den information och medvetenhet som 
behövs för en hållbar utveckling och livsstilar i harmoni med naturen. 

- att kommunen skapar en återbruksgalleria i direkt anslutning till Returpunkten. 
- att kommunen fasar ut all användning av plast där det är möjligt. 

 



 

NÄRINGSLIV OCH ARBETSMILJÖ 
Anständiga arbetsvillkor och hållbar tillväxt 

 
Verka för en inkluderande och långsiktigt hållbar tillväxt, och en full 

produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla. 

Arbete ger inte bara inkomst, det ger en tillhörighet och en identitet som är viktig för 

människans sociala hälsa. Stora insatser behövs för att alla ska ha ett arbete att gå till. En 

kortare arbetsdag medför inte bara fler händer i vården, utan också att den personal vi har 

mår bra. 

Digitalisering och automation kommer att leda till att vi inte kommer att arbeta på det sätt vi 

gör idag. Arbetsuppgifter kommer att förändras, arbetsplatser kommer att förändras och 

arbetstider kommer att förändras. Det är lika bra att börja vänja sig vid tanken att den nya 

tidens yrkesmänniskor kommer att kräva flexibilitet, framförallt i arbetstid. 

Även de med kort utbildning ska ges plats i vårt samhälle genom att arbeta t.ex som 

sjukvårdbiträden och barnskötare. Vi ska också ge ökade möjligheter för dem som står 

utanför arbetsmarknaden till utbildning, exempelvis i företagande och entreprenörskap, 

under arbetslösheten. 

Vi vill att kommunen tar ett ökat ansvar för de människor som stått utanför arbetsmarknaden 

länge, de som har arbetstränat och kan återgå men som kan ha svårt att hitta ett arbete. 

Kommunen har en skyldighet att hjälpa dem till praktikplatser och traineejobb av olika slag. 

Alla anställda inom de kommunala verksamheterna ska ha rätt till heltid. 

Lokala stadsdelscentra ska värnas och utvecklas då dessa är viktiga för lokal handel och 

småföretagande. Kommunala stödprojekt riktade till nyföretagande bör fördelas över hela 

kommunen, gärna i samverkan med lokala stadsdelscentra. 

I Norrköping ska det vara enkelt att starta och driva företag. Kommunen och näringslivet ska 

utveckla kreativa miljöer där företag samverkar för nyskapande av hållbara affärsidéer och 

tillsammans bygger upp specialistkompetenser som ger konkurrensfördelar. 

Kommunens näringslivskontor ska vara första ingången för företagare. Kontoret ska samordna 

de kommunens kontakter gentemot företagen. Kontoret ska ha god kunskap om 

hållbarhetsfrågor och kretsloppsekonomins villkor. Näringslivskontoret ska ha kompetens att 

möta företagare med annat modersmål än svenska. 

Genom medveten upphandling ska kommunen stödja lokalt, ekologiskt producerade varor. 

Kommunen ska verka för höjd kunskapsnivå om kommunal upphandling bland små och 

nyetablerade företag. Ett sätt att underlätta för mindre företag att delta i upphandlingarna är 

att införa ett system med upphandlingsseminarier, där kunskap från branschen förmedlas till 

upphandlare och branschkollegor. 



 

Genom kunskap och innovationer skapas förutsättningar för människor och företag att växa. I 

Norrköping ska finnas många kreativa miljöer, från förskola till forskning, där idéer kan växa 

sig starka och där steget till förverkligande alltid är möjligt. 

Norrköping ska vara en attraktiv arbetsgivare, ett föredöme som tar sitt ansvar och ser sina 

anställda, deras behov och deras kapacitet. 

Fortbildning och omskolning är viktiga faktorer i en flexibel arbetsmarknad. Inte minst är det 

viktigt för att bättre kunna matcha arbetstagares kompetens med arbetsgivares behov. Ett 

gott samarbete mellan kommun, näringsliv och universitet är av stor betydelse och skapar 

möjligheter för innovationer och nya arbeten. 

Vi vill: 

- sänka normalarbetstiden i kommunala verksamheter. 
- att kommunen aktivt tar hand om de människor som arbetstränat och behöver en ny 

arbetsplats. 
- att kommunen börjar använda upphandlingsseminarier vid upphandlingar. 
- värna och utveckla lokal stadsdelscentra. 
- att kommunen genom medveten upphandling stödjer det lokala näringslivet. 

 

Hållbar industri, innovationer och infrastruktur 

Bygga upp en motståndskraftig infrastruktur, verka för en 

inkluderande och hållbar industrialisering och främja innovation. 

Miljöpartiet är ett parti där evidens och forskningens betydelse för vår framtid är grundbultar. 

I Norrköping finns en särskild forskningsfond ur vilken forskare kan söka medel för att 

undersöka något som är relaterat till Norrköpings framtid. Vi vill förstärka denna fond med 

ytterligare ett forskningsområde, nämligen miljö- och klimatområdet. Norrköping har en stark 

position med tre stora pappersindustrier med olika profiler. Dessa kan, i samverkan med 

Linköpings universitet, utvecklas till forskningscentra för nya tillämpningsområden av 

skogsbaserade råvaror och bränslen. 

Att investera i infrastruktur och anpassa industrier för att göra dem hållbara, med effektivare 

resursanvändning och fler rena och miljövänliga tekniker och industriprocesser är viktigt för 

att underlätta en hållbar utveckling. Ett väl fungerande transportsystem är nödvändigt för att 

människor och gods ska kunna förflytta sig och transporteras på ett smidigt, säkert och 

samtidigt miljöanpassat sätt. 

En utbyggd och välfungerande infrastruktur betyder också att bredbandsutbyggnaden når 

hela kommunen, ända längst ut i yttersta lilla skär. 

På landsbygden kommer bilen fortfarande att vara huvudalternativet för lokala transporter, 

och därför ska det finnas en väl utbyggd infrastruktur för förnybara bränslen och 

laddmöjligheter för elfordon. Vi vill se en utbyggnad av gång- och cykelvägar mellan tätorter 

på landsbygden. 



 

Flyget är i dag ett av våra sämsta resalternativ för miljön, sett till utsläpp per person och 

kilometer. Samtidigt finns få alternativ för de riktigt långa resorna. Det är för oss självklart att 

flyget ska bära sina miljökostnader fullt ut. Därför vill vi fasa ut de subventioner kommunen 

idag ger till flygplatsen. 

För att minska användandet av privat bil i innerstaden behöver pendelparkeringar byggas ut. 

Gång, cykel och kollektivtrafik ska prioriteras i all stadsplanering. Norrköpings kommun 

behöver ett väl fungerande hyrcykelsystem och fler cykelparkeringar. 

Ett av Miljöpartiets mål är att få till att en större del av innerstaden är mer eller mindre bilfri. 

Det skulle också vara av intressant att prova olika miljözoner för trafiken. Genom att aktivt 

satsa på fordon med ingen eller låg utsläppsnivå minskas riskerna för att luftföroreningar 

påverkar vår hälsa negativt. 

Spårvägen behöver byggas ut till alla stadsdelar med tillräckligt resandeunderlag. 

Sammanhängande, säkra, avgas- och bullerfria cykelleder och gångvägar centralt genom 

stadsdelarna ska binda samman olika stadsdelar med varandra och centrum. I andra 

riktningen leder de till närmaste rekreationsområde i stadsranden. 

Vi vill: 

- att kommunen öppnar ett nytt forskningsområde, miljö- och klimatanpassning av 

industrin, där forskare kan söka forskningsmedel. 

- att bredband når alla kommunens invånare. 

- att gång- och cykelvägnät byggs ut i både tätort och på landsbygd. 

- att kommunen inför ett hyrcykelsystem. 

- att kommunen stimulerar utbyggnaden av laddinfrastrukturen. 

- att vi bygger ut spårvagnsvägnätet. 

- att kommunen bygger fler pendlarparkeringar. 
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Bli medlem 

Skicka SMS till 72980 med texten mpmedlem 
följt av mellanslag, personnummer och epost. 
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