
Skola och utbildning

Stimulera valfrihet och privata alternativ genom att
öka informationen om det fria skolvalet och erbjuda
tydliga kvalitetsjämförelser mellan olika alternativ

Stärka elevhälsovården, med ett särskilt fokus på att
motverka psykisk ohälsa

Behålla Rånäs skola

Införa nolltolerans mot våld och mobbning i skolan,
som följs upp och grundas i evidensbaserade metoder.

Upprätta riktlinjer för ordning och reda i skolan

Införa lärarassistenter för att minska det
administrativa arbetet för lärare och frigöra mer tid för
elever

Ta fram ett nytt skolutvecklingsprogram som även
omfattar fritidshemmens verksamhet

Satsa på skolgårdar och skollokaler t.ex fräscha
duschar och omklädningsrum

Verka för fler KY-utbildningar och eftergymnasiala
utbildningar på Campus roslagen

Tillämpa syskonförtur till förskola och grundskolor i så
stor utsträckning som möjligt

Införa en vikariebank för förskoleverksamheten

Gymnasieskola, ny eller ombyggd, ska planeras under
perioden

Näringsliv, turism och jobb

Snabba på arbetet med bredbandsutbyggnad genom
samverkan och samordning mellan
marknadsaktörerna inklusive Norrtelje Energi

Uppmuntra till mer UF-verksamhet för alla elever på
gymnasiet

Införa möjligheten till starta-eget ledigt för
kommunanställda

Utveckla entreprenörskap genom att möjliggöra för
ungdomar att vara sommarentreprenörer

Inrätta ett nytt näringslivsutskott under
kommunstyrelsen

Införa tjänstegarantier inom samtliga områden som
rör den kommunala myndighetsutövningen mot
enskilda och företag

Kommunen ska aktivt arbeta för att få fler
företagsetableringar, t.ex genom en etableringsportal

Klimat och miljö

Fortsätt arbetet med energieffektivisering av
kommunala fastigheter och säkerställ förnybar
energiproduktion där möjligt

Fordonsparken ska under mandatperioden ställas om
till fossilfritt i så hög utsträckning som möjligt

Upprätta ett miljöprogram med mätbara nyckelvärden

Utveckla anläggningsbidragen till samfälligheter,
byalag och andra föreningar att bygga cykelvägar

Utvecklingscentrum för vatten (UVC) ska stödjas i
arbetet att finna effektiva och moderna
avloppslösningar

Landsbygd och skärgård

Utveckla samarbeten och använda ny teknik för
utökad bredbandsutbyggnad i landsbygd

Alliansen kommer att verka för ett differentierat
strandskydd utifrån skyddsbehovet

Lokal utvecklingspeng och inrättande av
landsbygdsråd stimulerar utvecklingen med ett
underifrånperspektiv.

Kommunens engagemang i Leader Stockholmsbygd
ska säkerställas.

Bostäder, stadsmiljö och trygghet

Planera för fler villaområden och uppmuntra till
villabebyggelse i kommunen

Anlita ordningsvakter och ansöka om patrullering i
hela kommunen’

Förstärka det förebyggande arbetet med trygghet,
exempelvis genom flera fältassistenter

Införa en stadsarkitekt och utreda möjligheten för att
införa ett skönhetsråd

Kultur, fritid och idrott

Låt kulturverksamheten erbjuda mer än bara musik

Införa försök med kultur- och fritidscheck för barn och
ungdomar

Satsa på spontanidrottsplatser

Tillåta ideella föreningar att bedriva
simskoleverksamhet i de kommunala badhusen

Sjukvård och omsorg

Öka insatserna för barn- och ungdomspsykiatrin

Tomma lokaler i ROS måste under mandatperioden
fyllas med verksamhet

Ökad rätt och möjlighet för personer som omfattas av
LSS att bestämma över sitt stöd, sin hjälp och sin
service

Infrastruktur

Fortsätta bredbandsutbyggnaden, med ökad
utbyggnadstakt och användande av ny teknik

Bygg cykelväg mellan Långgarnsvägen och
Lundabadet

Markreservatet för Roslagsbanan Kårsta-Rimbo
bibehålls för att kunna möjliggöra för en framtida
förlängning

Ekonomi

Kommunens överskott ska till 2022 återigen uppgå till
cirka 2%, om konjunkturläget så tillåter

Tillsätta en regelförenklingskommission med uppdrag
att förenkla och förtydliga regelverk

88-punktsprogramet
Efter valet 2018 satte Alliansen i Norrtälje kommun ihop ett gemensamt program utifrån partiernas egna
valprogrammed punkter vi tillsammans skulle driva under mandatperioden. 88 punkts programmet kallas det.
Så, hur har det gått? Nedan ser du en redovisning av genomförandet av programmet. Vi vill fortsätta styra
kommunen lika effektivt som vi gör, med en klimatvänlig, liberal och decentraliserad inriktning, håller du med?
Rösta på oss i valet.

Skola och utbildning

I samverkan med företag, Region Stockholm och
myndigheter utveckla service och kommunikation på
landsbygden och skärgården

Tillse att det byggs en ny högstadieskola

NPF-säkra lärarmiljöerna i samband med underhåll/
renovering, vilket gynnar alla elever

Näringsliv, turism och jobb

Tillgång till verksamhetsmark ska finnas i flera orter

Klimat och miljö

Utöka samarbetet med förpacknings- och
tidningsinsamlingen (FTI)

Miljöcertifiera kommunens verksamheter för att minimera
miljö- och klimatpåverkan

Satsa på att utveckla återvinningscentraler där större fokus
läggs på återbruk istället för förbränning och deponi

Landsbygd och skärgård

Säkra landsbygdens villkor i kommunala beslut

Möjliggöra för och tillåta fler småskaliga VA-lösningar för att
uppmuntra mer permanenta boenden, ökad
boendestandard och möjliggöra för flera bostäder

Bostäder, stadsmiljö och trygghet

Ta fram en kort- och långsiktig plan för och planlägga för
fler särskilda boenden för äldre

Ta fram en plan för kameraövervakning på offentlig plats

Planlägga, sälja och/eller markanvisa för flera alternativa
boendeformer för äldre t.ex mellanboende

Planlägga, sälja och/eller markanvisa för LSS- och
stödboenden för personer med funktionsnedsättning

Kultur, fritid och idrott

Inrätta Färsna som naturreservat

Använda Faktoriet för allmänna ändamål

Samordna museiverksamheten för att skapa bättre
förutsättningar för mer aktivitet och möjlighet att klara
arkiv- och bevarandefrågorna

Sjukvård och omsorg

Ta fram mer byggbar mark för olika typer av boenden för
äldre samt genomföra markanvisningar för byggnation av
trygghetsboende.

Genomföra tillgänglighetsinventering i stadsmiljön och ta
fram tillgänglighetsguider

Säkerställa Norrtälje sjukhus status so fullvärdigt
akutsjukhus

Värna och utveckla valfriheten inom vård och omsorg

Infrastruktur

Säkerställa tillräckligt med parkeringsplatser i Norrtälje
genom parkeringshus

Utvärdera införandet av parkeringsavgifter i Norrtälje stad
efter halva mandatperioden

Ekonomi

Upprätta en långsiktig och hållbar investeringsbudget för
kommunen

Göra fler delade upphandlingar för att stimulera små och
lokala företag

Införa tjänstegarantier i samtliga kommunala verksamheter
som tillhandahåller tjänster till invånaren och företag.

Skola och utbildning

Näringsliv, turism och jobb

Klimat och miljö

Landsbygd och skärgård

Utöka möjligheten till samnyttjande av kommunens lokaler
runtom i kommunen, t.ex högre användning av skolor och
skolkök.

Bostäder, stadsmiljö och trygghet

Kultur, fritid och idrott

Rusta upp utomhusscenen i Societet parken

Sjukvård och omsorg

Utveckla och återinföra anhörigstödet

Infrastruktur

Utöka antalet pendlarparkeringar i kommunen

Ta fram rondellprogram för kommunen med syfte att
förbättra trafikflöden och trafiksäkerhet

Ekonomi
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