Trygghet i hela kommunen
Centerpartiet arbetar för att alla ska känna sig trygga, i hemmet, i vården, i skolan och på
allmän plats. Alla invånare ska ha goda och likvärdiga förutsättningar att känna trygghet och
att få tillgång till vård och omsorg.
Barn ska ha en god uppväxtmiljö. Därför vill Centerpartiet låta barnperspektivet genomsyra
alla beslut. Tidig upptäckt av barn och ungdomar, som riskerar att utveckla ett skadligt
beteende, är en nyckel till att kunna förebygga ett framtida utanförskap.
Trygga och nära relationer till föräldrar eller andra vuxna är en viktig del i barns och ungas
liv. Skolan har en stor inverkan på elevernas psykiska hälsa. Ett genomtänkt ledarskap hos
de vuxna är viktigt för att underlätta förebyggande samarbeten kring barn och ungdomar.
Öppna förskolor behövs i hela kommunen för att stödja föräldrar i att få möjligheter till hjälp
och stöd i många av vardagens bekymmer.
Centerpartiet anser att ”Föräldrar på stan” är en viktig verksamhet och att deras insats bör
uppmärksammas.
Kommunen ska tillhandahålla de stödformer som är viktiga för barn som behöver stöd. Det
kan vara i form av en kontaktperson, en kontaktfamilj, ett jourhem, ett familjehem eller en
särskilt förordnad vårdnadshavare.
Centerpartiet stöder ett brottsförebyggande arbete där kommunen, polisen, övriga
myndigheter, den ideella sektorn och näringslivet samarbetar för att minska brottsligheten
och öka den upplevda tryggheten. Det ska vara tryggt att vistas utomhus var man än bor i
kommunen. Centerpartiet stöder arbetet som TinK (Trygg i Norrtälje kommun) ansvarar för.
Centerpartiet vill ha en särskild satsning på uppsökande verksamhet mot drog- och
spelmissbruk, då det ofta är en inkörsport till grövre missbruk och våld.

Trygghet vid Norrtälje busstation är viktig. Fler fältassistenter och poliser måste arbeta runt
stationen och alternativa platser för socialt utåtagerande personer ska skapas.

•

alla ska känna sig trygga, i hemmet, i vården, i skolan och på allmän plats.

•

elevhälsovården ska stärkas i hela kommunen och personalens kompetensutveckling
stödjas. Det gäller även skolans stödpersonal.

•

ett effektivt förebyggande arbete ska ske genom samverkan mellan de verksamheter
som finns närmast barn och ungdomar.

•

personal inom förskola och skola ska ha stöd för kompetensutveckling.

