Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet har samlats i en samverkan med syfte att ta
ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart
samhälle, där medborgaren alltid är i fokus, är grunden för vår politik. Genom denna samverkan
skapar vi ett handlingskraftigt styre som kan ta sig an kommunens utmaningar och få stöd för
förslag i kommunfullmäktige och i nämnder.
Vårt mål är att verka för en god och hållbar ekonomisk, social och ekologisk utveckling som
kommer hela kommunen och alla dess medborgare till del. Detta skapar förutsättningar för en
offentlig service som är tillgänglig, håller hög kvalitet och erbjuder medborgarna valfrihet och
goda påverkansmöjligheter. Vi vill stimulera en tillväxt som är hållbar och som inte sker på
bekostnad av framtida generationer. Alla medborgare, oavsett bakgrund eller livssituation, ska ges
förutsättningar att kunna leva ett gott liv.
Våra prioriterade politiska frågor är:


En öppen och sammanhållen kommun med framtidstro.



Ett växande näringsliv.



En framtidsinriktad skola med höga kunskapsresultat.



En trygg välfärd med hög kvalitet och valfrihet.



En kommun där det är lätt att vara klimatsmart.

Detta kräver ett framtidsinriktat arbetssätt från kommunens sida. Den kommunala verksamheten
ska präglas av demokratiska värden så som jämlikhet och öppenhet. Arbetet med att skapa en
resurseffektiv kommunal service som håller hög kvalitet ska vara en ständigt pågående process.
Medborgarna ska ges förutsättningar att göra sina röster hörda och påverka den kommunala
verksamheten även mellan valen.
Våra bärande värden och utgångspunkter är:


En kommunal ekonomi i balans är en grundförutsättning för att bedriva bra verksamhet
med hög kvalitet.



Skolan, vården och omsorgen ska prioriteras.



Ökat fokus på förebyggande insatser för social hållbarhet ur ett kommunövergripande
perspektiv. Tidiga insatser och investeringar i människor är lönsamt.



Kommunens organisation ska vara resurseffektiv och ständigt verka för förbättrad
kvalitet.



Kommunen ska utvecklas så att en befolkningstillväxt i nivå med Stockholmsregionen är
möjlig.



Minska bidragsberoendet genom att erbjuda och ställa krav på jobb i välfärd och
näringsliv eller utbildning istället för bidrag.



Antalet gymnasieungdomar som erbjuds sommarjobb ska öka varje år, med en
sommarjobbsgaranti som långsiktigt mål.



Samverkan mellan gymnasiet och näringslivet ska stärkas, så att elevernas övergång från
studier till jobb kan underlättas.



Samarbeta med näringslivet för fler yrkeshögskoleutbildning på Campus Roslagen för att
tillgodose företagens behov.



Kartlägg och analysera behovet av vuxenutbildning, för att arbetslösa ska kunna matchas
mot arbetsmarknadens behov och redan sysselsatta ges möjlighet till vidareutbildning.



Ta fram ett strategiskt näringspolitiskt program i samverkan med näringslivet – för fler
jobb och växande företag i hela kommunen.



Kunskapsresultaten behöver höjas, vilket kräver tydlig uppföljning från förvaltningen för
att kunna sätta in rätt insatser i tid.



Ge barnen mer tid med läraren, genom att ex anställa fler lärare och pedagoger i årskurs
F-3, samt öka barnens stöd i skolan.



Se över gruppstorlekar och personaltäthet i förskola och fritidsverksamhet, så att alla barn
får goda förutsättningar att utvecklas.



Genomför ett klassrumslyft och investera i elever och lärares fysiska arbetsmiljö.



Gör en översyn av resursfördelningsmodellen, för att säkerställa att resurserna styrs efter
behov och ger alla elever lika förutsättningar att nå kunskapsmålen.



Erbjud läxhjälp så att alla elever som behöver stöd får det av pedagogiskt utbildad
personal.



Utveckla skolbiblioteken och lyft fram skolbibliotekariens roll, för att förbättra
läsförståelsen, aktivt stödja elevers lärande och höja kunskapsresultaten.



Utveckla och integrera kulturskolan i skolverksamheten.



Lärarna ska ges förutsättningar att lägga mer tid på elever och mindre tid på
administration, till exempel genom central rättning av nationella prov. [De ska ges
möjlighet till lärarlegitimation samt pedagogisk utveckling och fördjupning. Stärk
läraryrkets attraktivitet genom bland annat fortsatt satsning på lärarnas löner.



Ställ tydliga kompetenskrav på rektorer samt möjlighet till kompetensutveckling för dessa.



Skol- och elevhälsovården ska förbättras för att stärka tillgängligheten och motverka
ohälsa hos våra unga. HBTQ-utbilda skol- och ungdomsverksamhet.



Ta fram en strategisk kompetensförsörjningsplan, för att säkerställa att tillgången på lärare
motsvarar behoven.



Utred hur en valfrihetsmodell kan utformas, som tar hänsyn till sammanhängande
vårdkedjor och Norrtälje kommuns geografiska och demografiska förutsättningar.
Medborgarna ska erbjudas valfrihet, både vad gäller utförare och innehåll.



Permanenta Tiohundrasamarbetet och fortsätt utveckla modellen för att garantera god
vård och omsorg i hela kommunen. Norrtälje sjukhus ska utvecklas som akutsjukhus –
öppet dygnet runt årets alla dagar.



En tillräckligt stor del av välfärden ska bedrivas i egen regi, så att kommunen har
kapacitet och kompetens nog att ta över verksamhet i händelse av att annan utförare ej
kan fullfölja sitt uppdrag.



Systematiskt arbete med förebyggande insatser, i syfte att minska ohälsa och kostnader
för detta.



Stärk barn- och ungdomspsykiatrin.



Särskilda insatser ska riktas till personer med psykisk ohälsa. Målet ska vara att individen,
genom individuella insatser, kan övergå i arbete eller studier.



Utveckla stödformer för trygghetsboenden.



Det totala antalet nyproducerade bostäder ska uppgå till minst 450 per år i kommunen,
varav minst 150 ska vara hyresrätter.



Delar av Roslagsbostäders nyproduktion ska vara anpassade för unga.



Planera bostadsområden utifrån ett barnperspektiv.



Använd markanvisningstävlingar när så är lämpligt, till exempel genom att låta
byggentreprenörer tävla om att bygga till lägst hyreskostnad.



Reducera räntepåslaget på Roslagsbostäder.



Utveckla hamnen till en klimatsmart stadsdel och inspirerande plats för medborgarnas
sociala liv, med bostäder, arbetsplatser och kultur.



Stärka medborgarna delaktighet i samhällsbyggnation, genom att satsa på mer
medborgardialog, påverkanstorg och sociala medier.



Ta fram ett strategiskt bostadsförsörjningsprogram för att tillgodose behovet av alla
boendeformer.



Målet är att alla anställda ska erbjudas heltidsanställning och de delade turerna ska i
möjligaste mån undvikas.



Anställda i kommunen eller i företag och organisationer som jobbar på uppdrag av
kommunen, är en viktig resurs för den offentliga servicen. Dessa ska därför erbjudas
schyssta villkor och en god arbetsmiljö.



Initiera och genomför ett program för att minska risken för stressrelaterade skador hos
kommunens anställda och aktivt medverka till att anpassa arbetet för de som blivit
sjukskrivna för att underlätta återgång i arbete.



Förstärka arbetet mot våld i nära relationer med en familjefridssamordnare.



Införa jämställdhetsintegrering i kommunens beslutsprocesser



Trygghetsfrågorna ska hanteras i ett kommunövergripande perspektiv.



Den kommunala verksamheten ska präglas av öppenhet, och medborgarnas synpunkter
ska tas till vara, till exempel genom medborgardialog och sociala medier.



Ungdomars inflytande ska stärkas i kommunen, till exempel genom inrättande av ett
ungdomsråd/forum.



Kommunen ska stärka beredskapen för mottagandet av nyanlända och samverka för god
integration.



Anställda i företag eller organisationer som jobbar på uppdrag av kommunen ska erbjudas
schyssta villkor. Upphandling ska ske från företag och organisationer som följer för
verksamheten motsvarande svenskt kollektivavtal. Samma krav ska gälla för
underentreprenörer som för huvudentreprenören.



Miljöhänsyn och sociala kriterier ska beaktas då kommunen upphandlar tjänster och
produkter eller auktoriserar utförare.



Säkerställ att upphandlingar inte missgynnar det lokala näringslivet.



Bygg fler gång- och cykelvägar för att minska bilanvändningen.



Kommunens egna byggnader ska utrustas med ny energiteknik, till exempel solfångare
och solceller.



Fler laddningsstationer för att ladda elbil och verka för möjlighet att tanka biogas i
kommunen.



Verka för förbättrad och mer miljövänlig kollektivtrafik, samt stimulera innovativa
lösningar för mer samåkning.



Utred hur sopsortering kan införas, där bland annat organiskt avfall sorteras ut.



Ta fram ett strategiskt miljöpolitiskt program.



Ta fram en kostpolicy i syfte att öka andelen närproducerade och ekologiska råvaror.



Mat som upphandlas till de offentliga köken ska följa Miljöstyrningsrådets baskrav vad
gäller djurskydd och miljö.



Maten ska tillagas så nära den som ska äta som möjligt och andelen tillagningskök ska öka
i vård, skola och omsorg.



Stärkt medborgarservice i våra större tätorter.



Gör det möjligt för nya företag att etablera sig i kommunen. Färdigställ verksamhetsmark
i de fem största orterna och arbeta för aktiv rekrytering av nya företag.



Stärk tillgången till bredband utanför de större tätorterna.



Ta aktivt del av EU:s fonder och program.



Kommunen ska aktivt stödja föreningslivet och samverka med civilsamhället.



Stöd pensionärs- och handikappföreningarnas arbete, i syfte att bryta social isolering och
främja inkludering.



Skapa fler spontanidrottsplatser för främjad folkhälsa och planera dessa utifrån ett
genusperspektiv.



Planera för ett kulturhus i hamnen. Undersök möjligheten att använda gamla
brandstationen till kulturscen.



Investera i fler lekplatser.



Säkerställ Färsna gårds utveckling.

