ETT TRYGGT OCH SAMMANHÅLLET NORRTÄLJE - FÖR ALLA
Norrtälje växer, och det är fantastiskt att fler

Vi socialdemokrater blundar inte för

vill bo i vår vackra kommun. Med en

samhällsproblem, utan vi belyser och bemöter

växande kommun kommer dock ett ansvar,

dem. Vi ser verkligheten för vad den är, men bär

och det är att se till att tillväxten kommer

hela tiden med oss vetskapen att samhället är

alla till del – inte bara vissa. Det ansvaret är

människans verk – om något är fel vill och kan

vi redo att axla.

vi ändra på det.

Vi vill att Norrtälje ska vara en sammanhållen

Det saknas inte utmaningar. Bostadsbristen är

kommun, där det finns en plats för alla. Vi ska

för många akut, skolresultaten och

arbeta för att klyftorna mellan människor,

utbildningsnivån måste höjas, takten i

mellan orter och mellan stad och landsbygd

klimatomställningen behöver öka, och

minskar. Därför strävar vi hela tiden för att

långtidsarbetslösheten och utanförskapet

skapa mer jämlika förutsättningar och ett tryggt

riskerar att få ordentligt fotfäste. Det här är

och starkt samhälle som ställer upp för dig när

utmaningar vi socialdemokrater tar oss an

du behöver - oavsett var du bor, hur mycket du

gemensamt och med full kraft.

tjänar eller vad du har för bakgrund. Vi kommer
varje dag att stå upp för alla människors lika
värde och stå emot de mörka krafter som vill
splittra.

Vi är tryggare tillsammans. När alla som kan
jobba går till jobbet, och när den gemensamma
välfärden finns där för den som behöver den.
När unga kan flytta hemifrån, och när de nya

Vi vet att Norrtälje kan bättre. En skola som

jobben växer fram samtidigt som vi minskar

lyfter alla barn, vård efter behov när vi behöver

klimatutsläppen. Så skapas ett framgångsrikt och

det, och en äldreomsorg utan minutscheman –

tryggt samhälle.

allt det är möjligt. Men det kräver att vi
prioriterar och återtar den demokratiska
kontrollen över välfärden.

Vi kommer varje dag stå upp för alla människors
lika värde och stå emot de mörka krafter som
vill splittra. För oss handlar det om att stå på rätt
sida av historien.
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HELA KOMMUNEN SKA VÄXA
Norrtälje ska hålla ihop och vi vill att det ska

genomsyrar alla andra politikområden - hela

vara möjligt att bo, leva, och verka i alla

kommunen ska leva, växa och byggas starkare.

delar av kommunen. Det krävs politiska

Vår insikt är att hela kommunen stärks

beslut för att bygga en sammanhållen

ömsesidigt, en investering i en del av kommunen

kommun, det är inget som kan överlåtas till

är bra även för helheten. Vi vet att det också

marknadskrafterna. Vi arbetar aktivt för att

krävs politisk styrning och offentliga

klyftorna mellan människor, mellan orter

investeringar för att möjliggöra en trygg välfärd

och mellan stad och landsbygd minskar.

där du inte har för långt till förskola, skola, vård

Norrtälje har unika geografiska förhållanden
som Stockholms läns ytmässigt absolut största
kommun. Med stad och flera tätorter, hundratals
mils kuststräckor, små samhällen och landsbygd,
13 000 öar och 100 insjöar finns förutsättningar

och omsorg oavsett var i kommunen du bor.
Samhället kan inte dra sig tillbaka och låta
marknadskrafterna styra utvecklingen helt på
egen hand. Då hamnar investeringarna enbart
där det är mest lönsamt.

för att alla ska kunna hitta en plats som passar

När hela kommunen växer ska tillväxten komma

just dem i vår kommun.

alla till del och vi vill att utvecklingen ska vara

Norrtälje ska vara en sammanhållen kommun
med goda möjligheter att bo och leva i alla delar
av den. Det ska finnas tillgång till bostäder,
närhet till service och goda villkor för

synlig med fler och växande företag, nya
bostäder, en i grunden renoverad skola eller
nyanlagd förskola, eller en ny handlare som
öppnar en butik på torget i närmsta tätort.

företagande. Vi har därför ett tydligt fokus, som

DÄRFÖR ARBETAR VI FÖR:
•

Byggklar mark för bostäder och

Fungerande infrastruktur. För att hela

företagsetableringar i alla kommun-

kommunen ska kunna växa tar vi ansvar

delar. Det ska vara lätt att förverkliga sina

för att investera i infrastruktur, bland annat

drömmar om en bostad i hela kommunen,

genom att skynda på utbyggnaden av VA-

och vi arbetar aktivt för fler företags-

kapaciteten.

etableringar.
•

•

•

Underlätta för människor att

Stimulera utveckling i hela kommunen.

distansarbeta inom yrken där detta är

Vi vill öka det ekonomiska anslaget till

möjligt. Digitalisering och IT-redskap

lokal utvecklingspeng, för att fler idéer ska

stärker möjligheten att leva och arbeta i

bli verklighet och kunna utveckla bygderna.

hela kommunen oavsett var ens arbetsplats
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ligger. Därför behöver takten i

•

bredbandsutbyggnaden öka.
•

båttransporter av människor och gods ut
till skärgården, och är mycket viktiga för

Det ska vara enkelt för alla att ha

såväl boende, företagare som besökare.

kontakt med kommunen. Du ska kunna
uträtta dina ärenden och få bra service
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Fungerande replipunkter. De erbjuder

•

Trygg välfärd i hela kommunen. Vi vill

oavsett var du bor, och vi vill bland annat

återta kontrollen över välfärden, och säger

erbjuda fler mobila verksamheter, digitala

nej till fler marknadsexperiment som leder

tjänster och öka öppettider och service på

till att förskola, skola, vård och omsorg

kontaktcenter/medborgarkontor.

endast etableras där det är mest lönsamt.

ALLA ELEVER SKA LYCKAS I SKOLAN
Alla elever i Norrtälje ska nå eller överträffa

Idag klarar inte skolan det uppdraget fullt ut.

sina kunskapsmål. Vi vill skapa en jämlik

Det finns flera skäl till det, men ett skäl är

kunskapsskola med höga resultat, där alla

marknadsstyrningen av svensk skola. Därför ska

barn och unga har de bästa

vi ta tillbaka den demokratiska kontrollen över

förutsättningarna att lyckas - oavsett var du

skolans utveckling. Vi kommer aldrig acceptera

bor, vilka föräldrar du har eller vilken skola

att barns framtid avgörs av vilken skola som

du går på. För att lyckas med det ska vi ta

ligger närmast eller storleken på föräldrarnas

tillbaka den demokratiska kontrollen över

plånbok. Alla skolor ska vara bra skolor. Elever

skolan.

och föräldrar ska ha möjlighet att välja skola,

En bättre framtid börjar i skolan, och vi ska se

men skolan ska inte kunna välja elever.

till att alla barn i Norrtälje kommun får en god

Norrtälje har inte varit starkt nog att bryta med

grund att stå på. Ingen elev ska halka efter eller

låga skolresultat, ojämlikhet, lärarbrist och dålig

hållas tillbaka. Inte heller ska någon elev lämnas

studiero. Vi vet att den utvecklingen går att

utan möjlighet att komma vidare till gymnasiet,

vända. Därför kommer vi att sätta satsningar på

och alla ska klara gymnasiet med godkända

skolan främst.

betyg. Hög och långvarig frånvaro ska
förebyggas och åtgärdas, resurser ska sättas in
tidigt för de som behöver anpassningar och stöd
och elever med funktionsnedsättning ska ges
bättre förutsättningar.

Skolan måste få kosta och de ökade resurserna
fördelas mer kompensatoriskt och jämlikt.
Därtill behöver vi investera i nya förskolor,
skolor och upprustning av slitna skollokaler. På
det sättet lockar vi de bästa lärarna till en

En skola som lyfter alla barn är grunden i vårt

arbetsmiljö med fler kollegor, kontinuerlig

välfärdssamhälle. När alla får chans att utvecklas

kompetensutveckling och där proffsen får vara

efter bästa förmåga blir vårt samhälle starkare.

proffs.

DÄRFÖR ARBETAR VI FÖR:
•

Små barngrupper och mer personal i

alla barn senare ska lyckas uppnå goda

förskolan. Alla barn ska gå i en förskola

studieresultat och bli välmående vuxna.

med små barngrupper, där behörig och
kunnig personal har tid att se var och en.
Personalen ska få arbetskläder och skor.
•

•

Att läraryrket stärks och lärartätheten
ökar. De kvalificerade lärarna behöver bli
fler, få bättre arbetsmiljö och och få

Tidiga insatser för alla barn och unga.

möjlighet att fokusera på deras kärnuppgift

Barn och elever med behov av särskilt stöd

– lärandet. Vi ska på alla möjliga sätt

ska identifieras tidigt. Det är viktigt för att

avlasta lärarna i skolan.
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•

•

Ökad studiero. Skolan ska vara en trygg

•

plats med ordning och studiero i

utbildningar. Unga ska kunna välja mellan

klassrummet.

både högskoleförberedande program och
yrkesprogram som möter samhällets och

Höjda kunskapsresultat. Alla elever ska

arbetsmarknadens behov.

nå eller överträffa sina kunskapsmål.
•

Erbjuda lovskola och läxhjälp. De elever

•

bättre studiemiljö och ökad attraktivitet.

ska erbjudas det.
Fler och modernare skolplatser.

•

och samordna utbildningen med

upp och fler skolplatser behöver tas fram

vuxenutbildningen i ett yrkescollage.

runtom i kommunen.
Fler kommunala skolor och förskolor.

•

verksamheten på Rodengymnasiet för de

förskolor för att skapa balans gentemot

elever som har behov av ett mindre

fristående aktörer.
Motverka barn och ungas psykiska
ohälsa och problematiska skolfrånvaro.
Vi prioriterar arbetet med att stärka barn
och ungas psykiska hälsa, och ser till att alla
elever får en fungerande skolgång.
•

Anpassa gymnasieutbildningen efter
elevernas behov. Vi vill bygga ut FLEX-

Det behövs fler kommunala skolor och

•

Sammanhållen yrkesutbildning. Vi vill
öka attraktiviteten för yrkesprogrammen

Norrtäljes slitna skolmiljöer behöver rustas

•

Attraktivt gymnasium. Rodengymnasiet
behöver utvecklas i nya lokaler för en

som behöver stöd utanför ordinarie skoltid

•

Ett brett utbud av gymnasie-

sammanhang på grund av NPF-diagnos.
•

Ta tillbaka den demokratiska
kontrollen över skolan. Skolpengssystemet behöver reformeras för att uppnå
en behovsstyrd resursfördelning. En
gemensam antagning ska införas, där kötid

Erbjuda gratis skolfrukost. Det ger

inte är ett kriterium. Kommunen ska också

lugnare klassrum och högre koncentration,

ta ansvar för att skolor finns där de behövs,

vilket bidrar till att öka kunskapsresultaten.

och kunna stoppa etableringar som bidrar
till ökad segregation.
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EN TRYGG ÄLDREOMSORG
Det trygga samhället ska finnas där för dig

omsorg ska den vara av högsta kvalitet, oavsett

när du behöver det. Det ska vara lika tryggt

var i kommunen man bor. Vi vill att äldre ska få

att växa upp som att åldras i Norrtälje

bestämma själva över sitt liv och sin vardag,

kommun. Välfärden ska vara lika tillgänglig

oavsett om det handlar om deltagande i

för alla, oavsett din bakgrund eller var du

föreningslivet eller vad de vill få hjälp med från

bor. Vi behöver förstärka äldreomsorgen,

hemtjänsten.

förbättra personalens arbetsvillkor och
utveckla vår unika vård- och
omsorgsmodell.

Vi vill skapa ordning och reda inom
äldreomsorgen genom ett tydligt samhällsansvar.
Norrtälje har inte varit förskonat från

Allt fler lever allt längre och många har bättre

marknadsexperimenten inom vård- och omsorg,

ork och möjligheter att leva ett aktivt liv som

men vi vill öka den demokratiska kontrollen,

pensionär. Det är i grunden positivt, och vi ska

stärka Norrtäljemodellen med sammanhållna

arbeta med förebyggande insatser för att

vårdkedjor, och tar ansvar för att välfärdens

förbättra folkhälsan för alla åldersgrupper och

pengar går till välfärden.

minska klyftorna i hälsa utifrån ens bakgrund.

Personalen är äldreomsorgens viktigaste resurs,

Alla i Norrtälje kommun ska kunna se fram mot

och vi vet att personalens insatser utgör själva

en trygg ålderdom – inte bara dem med bäst

kvaliteten i äldreomsorgen. Därför prioriterar vi

förutsättningar. Vi vill att Norrtäljes äldre

att förbättra deras arbetsvillkor och

känner sig trygga och har möjligheter till en aktiv

förutsättningar att utföra sina viktiga jobb så att

fritid. Kommunens invånare ska kunna känna

äldre i Norrtälje kan vara trygga i att

sig trygga med att de som är äldre ska få

äldreomsorgen fungerar när man behöver den.

möjlighet till ett rikt liv och om de behöver

DÄRFÖR ARBETAR VI FÖR:
•

Fler och bättre utbildad personal.

samt minska antalet visstidsanställningar

Äldreomsorgen behöver stärkas med fler

och slopa delade turer.

och bättre utbildade omsorgsarbetare. Alla
som möter de äldre ska ha bra kunskaper i

•

kontrollen över äldreomsorgen.

svenska språket.
•

Ta tillbaka den demokratiska
Etablering av vård och omsorg ska inte

Öka tryggheten inom äldreomsorgen.

styras av marknadsmässiga val, utan av

Vi vill att alla i äldreomsorg och hemtjänst

invånarnas behov av vård och omsorg.

ska ha trygga arbetsvillkor. Därför vill vi
införa rätt till heltid och fria arbetsskor,

•

Ökad trygghet inom hemtjänsten. Alla
ska känna att omsorgen är personlig och
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ser deras behov. Därför vill vi se färre

•

Tillhandahålla digitala redskap och

personal per hemtjänsttagare, införa en fast

välfärdsteknik. Vi vill skapa större

omsorgskontakt och avskaffa stressande

självbestämmande och frihet att välja, och

minutscheman.

erbjuda kostnadsfritt trygghetslarm.

Trygghetsboenden för de som önskar.

•

En trygg omsorg i hela kommunen.

Det ska finnas passande boendeformer för

Alla ska få spendera ålderns höst på sina

de som ännu inte är i behov av ett

villkor, där de vill. Då kan inte alla

äldreboende, men som söker ökad trygghet

äldreboenden inte lokaliseras i staden.

och samvaro med andra.
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•

VÅRD I TID OCH EFTER BEHOV
När du är som svagast ska samhället vara

intressen är styrande. Ingen ska kunna köpa sig

som starkast. Det är den självklara

före i kön, plånbok ska aldrig gå före behov.

utgångspunkten för vår gemensamma
välfärd. Vi ska ta tillbaka kontrollen över
sjukvården. Alla ska garanteras vård i tid,
och efter behov. Vi arbetar för att göra
vården mer tillgänglig, förbättra personalens
arbetsvillkor och utveckla vår unika vårdoch omsorgsmodell.
Norrtäljemodellen ger unika förutsättningar att
sätta invånarnas behov först, och vi vet att vet
att sjukvården i Region Stockholm kan bli
mycket bättre. Men då måste vi ta tillbaka
kontrollen. I vår kommun och region ska du
kunna lita på att vården finns där när du
behöver den. Du ska inte behöva kämpa eller
armbåga dig fram för att du, dina föräldrar eller
dina barn ska få vård i tid. Som patient ska du
kunna lita på att den med störst behov alltid får
den vård den behöver och att inga andra

Det är en självklarhet att du ska kunna välja din
vårdcentral eller barnavårdscentral, men
samtidigt ska du som patient inte tvingas in i ett
lotteri utan i stället kunna lita på att all vård
håller en hög kvalitet. Privata vårdgivare ska vara
ett självklart komplement till vården, men
marknaden ska inte vara styrande.
Vem du är eller var du bor ska inte avgöra om
du kan få vård i tid. Var är valfriheten för den
vars vård lägger ner eller centraliseras till
Stockholms innerstad? Vården ska inte stängas
ner där det inte är lönsamt. Mest resurser ska gå
dit behoven är som störst i stället för dit det är
lönsammast. Mer vård ska gå att få på din
vårdcentral, fler mobila verksamheter ska skapas
för att öka tillgängligheten, och personalen ska
inte tyngas av byråkrati och detaljstyrning.

DÄRFÖR ARBETAR VI FÖR:
•

Att utveckla och värna

personal ska ha bättre arbetsvillkor med en

Norrtäljemodellen. Den sammanhållna

rimlig schemaläggning och lön. Utan

vård- och omsorgsmodellen i Norrtälje är

pinnjakt och detaljstyrning.

framgångsrik och ska utvecklas.
•

Erbjuda mobil mammografi. Kvinnor

Bygga ut och öka kapaciteten på

ska inte behöva ta ledigt från jobbet en hel

Norrtälje sjukhus. Sjukhuset i Norrtälje

dag för att resa och göra sin undersökning.

behöver modernare och större lokaler, och
behöver tryggas som akutsjukhus.
•

•

•

En starkare folkhälsa för alla. Vi vill
arbeta förebyggande för att stärka

Bättre arbetsvillkor för sjukvårdens

folkhälsan bland annat genom att införa

personal. Vi vill att sjukvårdens viktiga

hälsosamtal på vårdcentralen.
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•

Vård i hela kommunen. Vi vill att alla ska
få tillgång till vård efter behov, där de vill.
Då kan inte all sjukvård lokaliseras i staden.
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ALLA SOM KAN SKA ARBETA ELLER UTBILDA SIG
För oss socialdemokrater är det en

och det kräver mer arbetslöshetsbekämpande

självklarhet att alla som kan arbeta, också

åtgärder för att motverka utanförskap. För oss

ska arbeta. Vi har en tro på att människor

är det även självklart att kommunen underlättar

vill bidra till sin egen försörjning och det

för unga att få sitt första jobb.

gemensamma samhällsbygget, och vi vet
hur viktigt det är för en individs självkänsla
att ha ett arbete eller en utbildning att gå till.
Därför ska vi motarbeta arbetslösheten, få
fler i arbete eller studier, öka takten i
nyanländas etablering och förbättra
integrationen.
Vi har fokus på att skapa fler jobb och minska
klyftorna – för att skapa ett starkare samhälle
och ett tryggare Norrtälje. När många arbetar
och betalar skatt har vi råd med en god välfärd.
Därför prioriterar vi jobben. Vi arbetar aktivt
för att fler företag ska etablera sig och kunna
växa i vår kommun. Vi ser också att
långtidsarbetslösheten riskerar att bita sig fast

Alla som kan arbeta ska arbeta. Vi ska ställa krav
på den som är arbetslös att anstränga sig och
göra sitt bästa för att få ett jobb, men den som
är arbetslös ska också kunna ställa krav på att
samhällets stöd ska vara så professionellt och väl
fungerande som möjligt.
Alla ska vara med och bidra till samhället och
vår gemensamma välfärd. Därför behövs även
åtgärder för en snabbare etablering och bättre
integration. Det är viktigt att nyanlända snabbt
kommer igång med språk- och jobbinsatser. De
nyanländas kompetenser och utbildningar ska
tas till vara och validering av utbildningar och
kompetenser ska erbjudas snabbt, tillsammans
med ett lokalt snabbspår med språkpraktik.

DÄRFÖR ARBETAR VI FÖR:
•

•

En återinförd sommarjobbsgaranti. Alla

•

Ett ökat antal yrkesutbildningsplatser.

ungdomar ska få möjlighet till en första rad

De som står utan arbete behöver matchas

på sitt CV, oavsett vilka kontakter ens

med bristyrken, inte minst inom välfärden.

föräldrar har.

Därför behövs fler platser på
vuxenutbildningen.

Att fler ska arbeta och färre få
ekonomiskt bistånd. Vi vill att

•

Snabbare etablering och bättre

kommunen tar ett ansvar för att de som får

integration. Vi ska ta ett samlat grepp för

ekonomiskt bistånd på grund av

att alla nyanlända ska lära sig språket och

arbetslöshet får möjlighet till egen

etablerar sig på arbets- och

försörjning, arbetslivserfarenhet och viktig

bostadsmarknaden.

kompetensutveckling.
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•

Fler kunskapsintensiva företag i

inte minst långtidsarbetslöshet. Vi tar

arbetstillfällen inom kunskapsintensiva

ett ansvar för att bekämpa utanförskap och

yrken inom Norrtälje kommun och arbetar

arbetslöshet på alla sätt vi kan.

Erbjuda fler utbildningar på Campus
Roslagen. Vi vill utveckla ett nav för
kompetensutveckling med både högre
utbildning, yrkesutbildningar och
företagsutveckling för framtidens jobb.
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Att bekämpa all form av arbetslöshet,

kommunen. Vi behöver fler

därför aktivt för fler företagsetableringar.
•

•

ALLA HAR RÄTT TILL EN BOSTAD
Bostadsbristen i Norrtälje kan bara

livssituation och företag ska känna trygghet i att

motverkas genom att fler bostäder byggs. Vi

kunna rekrytera kompetens från alla delar av

ska ha en hög byggnadstakt och erbjuda ett

landet och världen.

stort utbud av olika boendeformer, från
studentlägenheter och små hyresrätter till
småhus och villabebyggelse. Norrtälje ska
vara en plats där alla har råd och möjlighet
att skaffa sig ett hem.

Genom en aktiv mark- och bostadspolitik tar vi
ansvar för bostadsförsörjningen och skapar
förutsättningar för fler prisvärda bostäder, bland
annat hyresrätter för unga. I utvecklingen av
Norrtälje kommer alla seriösa aktörer, såväl

Norrtälje växer och viljan att investera i bostäder

privata som allmännyttan att spela en viktig roll.

är stor. Men fler måste kunna efterfråga de

Vi vill att Roslagsbostäder ska spela en aktiv roll

bostäder som byggs. Vi vill att alla ska ha

genom att bygga nytt, renovera och utveckla

möjlighet att förverkliga sina drömmar om en

bostadsområden.

bostad i vår kommun. I vår växande kommun
vill vi se både nya hyresrätter, bostadsrätter och
villor.

Vi ser att en attraktiv stad och en stark och
livskraftig utveckling i de olika kommundelarna
och på landsbygden går hand i hand. Det gör

Vår kommuns tillväxt är beroende av en

det också möjligt för fler att bo kvar i, och flytta

fungerande bostadskedja. Människor ska kunna

till vår kommun

flytta till och inom vår kommun utifrån

DÄRFÖR ARBETAR VI FÖR:
•

Bygga bort bostadsbristen. Det behövs

skuld och göra alla bostadsområden trygga

både planberedskap och en hög takt i

och attraktiva.

bostadsbyggandet om fler ska kunna
förverkliga sin dröm om en bostad i vår

•

redan finns. Genom lämpliga

kommun.
•

kunna flytta hemifrån och få sin första
bostad.
•

förtätningsprojekt vill vi utveckla befintliga
bostadsområden.

Bygga fler hyresrätter. Vi vill särskilt
prioritera satsningar för att fler unga ska

Skapa fler bostäder där infrastrukturen

•

Ingen ska vara hemlös. Vi vill bekämpa
hemlösheten och ge Roslagsbostäder rätt
förutsättningar att säkerställa att främst

Utökat underhåll. Vi prioriterar insatser

barnfamiljer inte drabbas. Vi vill även

för att beta av Roslagsbostäders underhålls-

etablera ett akutboende i kommunen.
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•

Det ska bli lättare för unga att flytta

Bygga sammanhållning. Vi vill ha

hemifrån. Därför vill vi ge

blandade upplåtelseformer när nya

Roslagsbostäder uppdrag att se över

bostäder byggs för att motverka

möjligheten att förenkla för unga och

segregation.

studenter att få en första lägenhet så att vi
kan införa en bostadsgaranti för unga.

13

•

ÖKA TAKTEN I KLIMATOMSTÄLLNINGEN
Norrtälje ska vara en hållbar kommun, där

och fler nya jobb kombineras med en grön

vi ökar takten i klimatomställningen och

omställning.

premierar miljövänliga transporter,
infrastruktur och byggnader. Det ska vara
enkelt för alla att fatta miljö- och
klimatvänliga beslut i vår kommun.

Vi ska ta oss an klimat- och miljöutmaningarna
på samma sätt som vi tar oss an alla andra
samhällsutmaningar. Genom en insikt om att det
kommer att krävas gemensamma och breda

Idag lever vi över våra ekologiska tillgångar. Vi

lösningar. Genom en politik som är proaktiv

ser de förödande konsekvenserna av

och främjar teknikutveckling och nya lösningar.

klimatförändringarna med kraftiga regn, extrem

Samhällets styrning är helt nödvändigt för att

torka och stigande havsnivåer. Utsläppen är

klara klimatomställningen. Marknaden klarar

också ojämlikt fördelade mellan olika

inte omställningen själv, det krävs modiga

inkomstgrupper.

politiska beslut och att vi samarbetar. Vi vill se

Sverige ska vara klimatneutralt senast år 2045.
Sedan ska samhället fungera koldioxidnegativt.
Vi ska ta hand om mer koldioxid än vad vi
släpper ut, och det gäller även Norrtälje
kommun. Då behöver vi skapa fler kolsänkor.

en rättvis klimatomställning, där alla ska med på
resan och det kräver solidariskt ansvar. Den som
inte har ekonomi att välja klimatsmart får inte
bli den som bär dubbel börda, alla ska kunna
bidra. En klimatomställning där alla kan delta
och ställa om efter förmåga, och som säkrar och

Klimatmålen är helt nödvändiga att uppnå, och

ger arbetstillfällen, är också grunden för den

omställningen till ett grönt klimatsmart samhälle

breda uppslutning som gör att omställningen är

kommer ge nya innovationer och ökad tillväxt.

demokratisk och socialt hållbar.

Vi vill att Norrtälje kommun ligger i framkant i
den utvecklingen. Här ska ekonomisk tillväxt

DÄRFÖR ARBETAR VI FÖR:
•

Att de kommunala inköpen i mesta

är särskilt viktigt att få bort dem snabbt i

möjliga mån är närproducerade och

barnens miljöer.

hållbara. Det gynnar både det lokala
näringslivet och miljö- och klimatarbetet.
•

•

Stärka kommunens kompetens inom
klimatfrågor. Kommunens kunskap och

Fasa ut miljö- och hälsoskadliga

samordning för klimatomställningen

kemikalier och produkter. Vi strävar

behöver förbättras och därför vill vi inrätta

efter att ingen ska komma i kontakt med

ett klimatkontor.

skadliga kemikalier och produkter, och det
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•

Fler laddstolpar och klimatvänliga

•

tunga transporter. Vi vill investera i

energi. Vi ser att Norrtälje har en viktig

laddinfrastruktur och stimulera fler

roll för att möjliggöra exempelvis

elbilpooler. Rederierna, tillverkarna av

havsbaserad vindkraft.

tunga lastbilar och åkerierna med tunga
transporter arbetar för fossilfrihet. Det

•

investeringar och inköp. Kommunen

genomfartsvägar

bygger mycket och är en stor inköpare.

Skapa kolsänkor. För att långsiktigt bidra

Självklart ska vi premiera hållbara

till klimatomställningen bör vi arbeta för

alternativ.

att t ex i i skogshushållningen och
parkhushållningen skapa uthålliga

•

ska vara klimatneutrala genom att utnyttja

fler pendlarparkeringar. Det måste bli

modern miljöteknik.

sätt att färdas på.

•

En fortsatt utbyggnad av gång- och
cykelvägar. För att Norrtälje fler ska

Öka självförsörjningen av el. Att

kunna välja cykeln som färdmedel krävs

använda solceller på kommunala och

offentliga investeringar och samordning

offentliga anläggningar, smart

med andra aktörer.

energistyrning och energisnåla byggnader
är smart både för miljö och ekonomi.
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byggen och verksamheter i möjligaste mån

En tät och pålitlig kollektivtrafik och
enklare för fler att välja ett klimatvänligt

•

Klimatneutrala och miljövänliga
byggen. Vi strävar efter att kommunala

kolsänkor.
•

Prioritera miljövänliga och
klimatsmarta alternativ vid kommunens

ställer krav på våra hamnar och

•

Bidra till ökad produktion av förnybar

KULTUR, IDROTT OCH FRITID FÖR ALLA
Konsten, kulturen, idrotten och det idéburna

tillgänglig. Men när det gäller dess innehåll ska

föreningslivet bidrar till att skapa ett rikare

politiken hålla sig på armslängds avstånd.

och mer demokratiskt samhälle. Kulturen
tillför oss unika värden, ger perspektiv på
och förståelse för det egna livet och
omvärlden. Vi vill att människor ges goda
möjligheter att delta i samhället och bidrar
till demokratin. Det förutsätter levande
folkrörelser, stark folkbildning och att
kulturen får ta plats.
Vi vill låta kulturen spela en viktig roll som
utvecklingskraft för Norrtälje, och bidra till både
invånarnas och kommunens utveckling. Fler
scener och andra investeringar i kulturen skapar
ett rikare samhälle och nya jobb både inom och
utanför de kreativa näringarna.

I ett växande Norrtälje måste satsningarna på
idrotten och kulturen bli fler. Barn och ungas
tillgång till meningsfulla aktiviteter på sin fritid
kommer inte av sig självt. Ekonomiska
förutsättningar, föräldrars arbetssituation och
egna erfarenheter har stor betydelse. Det behövs
lägre trösklar in till fler trygga platser för
kreativitet, musik och idrott. Avgifterna måste
hållas nere, för att alla ska kunna delta.
Demokratin börjar i vardagens gemenskap där
människor möts; i idrottshallen, i studiecirkeln,
på Kulturskolan, eller på biblioteken. Fler
mötesplatser behövs för att möjliggöra både
planerade och spontana möten, och nuvarande

Alla ska kunna delta i och ta del av kultur, i hela

uppskattade mötesplatser måste rustas och

kommunen. Därför strävar vi ständigt efter att

vårdas.

göra konsten, kulturen och folkbildningen mer

DÄRFÖR ARBETAR VI FÖR:
•

Lyfta kulturen och folkbildningen. För

friluftsområden och anläggningar ska vara

att stärka demokratin och skapa

attraktiva och tillgängliga.

sammanhållning vill vi även ta till vara
kulturarbetares kompetens i andra

•

för unga på skolloven. Vi vill öppna

verksamheter.
•

Investeringar i och bidrag till kultur ska
vara breda och långsiktiga. Kulturverksamheter ska ges förutsättningar och
förtroende att fritt utveckla sin verksamhet.

•

Avgiftsfria kultur- och idrottsaktiviteter
dörren för fler att delta.

•

Stärka biblioteken och öka
tillgängligheten. Alla ska få tillgång till
böcker, läsande och få möjlighet att
utveckla sin egen skrivandeförmåga.

Fler ska få möjlighet att idrotta. Vi vill
att Norrtälje ska vara en idrottskommun
för både bredd och elit. Idrottsplatser,
16

•

Säkra stödet till de lokalhållande

erbjuder viktiga mötesplatser och

föreningarna. De är viktiga mötesplatser

aktiviteter.

där alla ges möjlighet att ta del av och
skapa kultur, bildning och demokrati.
•

•

•
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•

Det ska vara lätt att hitta en aktivitet. Vi
vill att kommunen erbjuder sig att samla

Sänka trösklarna till kulturskolan. Ingen

information om föreningarnas aktiviteter

ska behöva avstå för att det är för dyrt eller

för att det ska vara lätt för alla att veta vad

otillgängligt.

som erbjuds.

Erbjuda unga fler mötesplatser. Vi vill

•

Utöka fritidsgårdarnas verksamhet. Vi

att kommunen erbjuder unga fler

vill att fritidsgårdarna ska ha möjlighet att

mötesplatser, bland annat med ett

arbeta uppsökande för att få fler unga att

ungdomens hus.

delta i verksamheten.

Stödja pensionärs- och

•

Attraktiva lekplatser. Vi vill säkerställa

funktionsrättsföreningar. I stället för att

säkra och attraktiva lekparker runtom

bygga upp nya kommunala center vill vi

kommunen. Och även investera i en ny

öka stödet till de aktiva föreningar som

temalekpark på lämplig plats.

TRYGG OCH SÄKER I NORRTÄLJE
Norrtälje ska vara en trygg och säker

Mäns våld mot kvinnor och våld i nära

kommun som håller ihop. Människors

relationer måste upphöra. Förövarna finns i alla

känsla av trygghet är avgörande för att

delar av samhället och våldet drabbar också

samhället ska hålla ihop. Därför strävar vi

många barn, både direkt och indirekt. Vi

efter att alla ska känna sig trygga, både i sitt

behöver ta krafttag och samordna arbetet inom

hem och utanför det. Vårt mål är att

kommunen och med polisen för att stoppa

Norrtälje ska bli Sveriges tryggaste

våldet. Hedersrelaterat våld och förtryck kan

kommun.

aldrig accepteras och kompetensen måste vara

Norrtälje är Stockholmsregionens tryggaste
kommun, och här finns inga av polisens

hög hos alla aktörer som arbetar förebyggande
och för snabb upptäckt.

utpekade utsatta områden. Så vill vi att det ska

Det effektivaste sättet att hindra unga

fortsätta vara. Därför ska vi bekämpa både

människor att välja kriminalitet är att erbjuda

brotten och brottens orsaker, det är i grunden

något som är bättre: en bra utbildning, något

en jämlikhetsfråga.

meningsfullt att göra på fritiden, ett första jobb,

Alla former av kriminalitet begränsar
människors frihet. Det är mest allvarligt för den
som utsätts direkt, men den skapar även oro,
rädsla och vanmakt hos andra. Det tär på
sammanhållningen och försvårar ett solidariskt
samhällsbygge på alla områden.

möjlighet att flytta hemifrån. En framgångsrik
brottsbekämpning förutsätter tidiga
förebyggande insatser och hela samhällets
engagemang. De sociala insatserna genom till
exempel fältarbetare, måste öka. Föreningslivet
och civilsamhället gör viktiga insatser varje dag
och deras förutsättningar måste värnas och
utvecklas.

DÄRFÖR ARBETAR VI FÖR:
•

•

Att motverka mäns våld mot kvinnor.

•

Proaktivt och förebyggande arbete

Alla ska känna sig trygga i sitt hem. Vi

riktat mot våra barn och unga. Den

prioriterar därför arbetet med att förebygga

bästa insatsen för ökad trygghet är det

och motverka alla typer av våld och hot i

förebyggande arbetet. Därför prioriterar vi

hemmet och i det offentliga rummet.

alla uppsökande och förebyggande insatser
för våra ungdomar.

Att alla offentliga miljöer ska vara
trygga. Alla människor ska känna sig

•

Utsatta kvinnor ska få stöd. Därför vill

trygga när man går, cyklar eller rör sig i

vi ge kvinnojouren långsiktiga

samhället. Därför ser vi till att offentliga

förutsättningar genom partnerskap.

miljöer är trygga, säkra och välkomnande.
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•

Öka ungas delaktighet. Ungdomar ska

•

Motverka alla typer av välfärds- och

ges goda påverkansmöjligheter. Därför vill

arbetslivskriminalitet. Vi ska skärpa

vi inrätta ett ungdomsfullmäktige som en

kontrollerna och se till att skattepengarna

viktig länk mellan unga och kommunens

går till det de är avsedda för. Krav som

tjänstepersoner och förtroendevalda.

ställs på företag i upphandlingar ska även
gälla underentreprenörer.
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