
 

 



 

 

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna 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 generationers 

möjligheter att leva ett gott liv. 

Våra prioriterade 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. 

[Text om ingångsvärden] 

• En kommunal ekonomi i balans är en grundförutsättning för att bedriva bra 

verksamhet med hög kvalitet. 

• Skolan, vården och omsorgen ska prioriteras. 

• Kommunens organisation ska vara resurseffektiv och ständigt verka för 

förbättrad kvalitet. 

• Den kommunala verksamheten ska präglas av demokratiska värden så som 

jämlikhet och öppenhet. 

• Medborgarnas synpunkter ska tas till vara, till exempel genom 

medborgardialog och sociala medier. 

Norrtälje ska vara en kommun som bidrar till människors utveckling och ger alla 

oavsett bakgrund goda livschanser. En kommun som bygger på tillit och samarbete. 

Kommunen kan bidra till detta genom att skapa förutsättningar för ett rikt kulturliv, 

fritidsaktiviteter och mötesplatser. Kulturen är en stark drivkraft för den 



 

 

demokratiska utvecklingen och kommunen ska aktivt stödja olika former av 

kulturyttringar.  

Demokrati, mångfald och inflytande ska prioriteras. Engagemanget hos medborgarna 

och civilsamhällets organisationer ska tas tillvara.  

Norrtälje kommun utgör en tredjedel av länets yta och här bor tre procent av länets 

befolkning. Det ställer särskilda krav på att kommunens investeringar och service ska 

komma alla till del och utformas för att främja sammanhållning och hållbar tillväxt i 

hela kommunen.  

 Ta fram ett strategiskt bostadsförsörjningsprogram för att tillgodose behovet 

av olika boendeformer.  

 Stärk kommuninvånarnas delaktighet i samhällsbyggandet – till exempel 

genom att satsa på mer medborgardialog, påverkanstorg och sociala medier.  

 Stärk den kommunala servicen utanför Norrtälje stad.  

 Gör det möjligt för företag att växa eller etablera sig i kommunen, genom att 

färdigställa mark i de fem största orterna och arbeta för aktiv rekrytering av 

nya företag. 

 Kommunen ska skapa förutsättningar för olika former av kulturyttringar och 

fritidsverksamhet.  

Att människor arbetar är grunden för allt välstånd och en förutsättning för att 

kommunen ska kunna erbjuda en välfärd av hög kvalitet. En hög sysselsättning och 

en låg arbetslöshet kräver samverkan mellan det offentliga och näringslivet.  

Genom att arbeta med företagslotsning ska det bli enklare att etablera sig i 

kommunen. För att svara upp mot näringslivets kompetensbehov krävs en ökad 

samverkan mellan gymnasier, Campus Roslagen och näringslivet. Samtidigt behöver 

arbetsmarknaden i kommunen bli mer breddad, med fler akademiska arbetsplatser. 

Samverkan mellan offentlig sektor, den sociala ekonomin och näringslivet behöver 

stärkas. 

Bidragsberoendet, till följd av arbetslöshet, ska motverkas genom att erbjuda och 

ställa krav på jobb, praktik eller utbildning. Kommunen ska använda sin ställning 

som konsument för att ställa sociala och miljömässiga krav. Skapa förutsättningar för 

det lokala näringslivet att delta vid offentliga upphandlingar. 

 Ta fram ett strategiskt näringspolitiskt program, för fler jobb och växande 

företag i hela kommunen. 

 Förenkla för företag att etablera sig och växa – till exempel genom att jobba 

med företagslotsning och ”en väg in” för företag. 



 

 

 Ge Rodengymnasiet ett tydligt uppdrag att stärka samverkan mellan 

gymnasiet och näringslivet – så att elevernas övergång från studier till jobb 

kan underlättas. 

 Kartlägg och analysera behovet av vuxenutbildning, för att arbetslösa och 

nyanlända ska kunna matchas mot arbetsmarknadens behov och redan 

sysselsatta ges möjlighet till vidareutbildning. 

 Kommunen ska vid upphandling ställa sociala och miljömässiga krav. 

Entreprenörer som jobbar på uppdrag av kommunen ska erbjuda sina 

anställda schyssta villkor. 

Norrtälje kommun står inför flera utmaningar på skolområdet. Skolresultaten måste 

höjas och elevhälsan förbättras. Samtidigt behöver skolan arbetsro – inte mer av 

politisk detaljstyrning. Politikens uppgift är att skapa förutsättningar för skolan att 

fortsätta utvecklas.  

Fler lärare och annan skolpersonal behöver anställas, så att alla elevers olika behov 

tillgodoses. Skolan ska vara en plats som ger alla elever goda förutsättningar. 

Förväntningarna ska vara höga på alla elever, oavsett bakgrund. Detta kräver en 

tydlig uppföljning, så att rätt insats kan sättas in i tid. 

Lärarna är skolans viktigaste resurs för att få elever att utvecklas. Därför ska eleverna 

få mer tid med sina lärare. Lärarna ska ges högre status, möjlighet till 

kompetensutveckling och uppmuntras till pedagogiskt nytänkande. För att attrahera 

de bästa lärarna och öka andelen behöriga lärare har arbetsmiljön och nivån på 

lönerna en stor betydelse.  

 Ta fram en strategisk kompetensförsörjningsplan, för att säkerställa att 

tillgången på lärare motsvarar behoven.  

 Ge eleverna mer tid med läraren, genom att anställa fler lärare i årskurs F-3, 

samt ge eleverna det stöd de behöver genom att anställa fler 

speciallärare/specialpedagoger. 

 Erbjud alla elever läxhjälp av pedagogiskt utbildad personal. 

 Stärk läraryrkets attraktivitet – genom bättre arbetsmiljö och fortsatt satsning 

på lärarnas löner.  

De övergripande målen för välfärden ska vara god tillgänglighet, hög kvalitet och 

effektiv resursanvändning. Medborgarna ska erbjudas valfrihet, både vad gäller 

utförare och innehåll. Välfärden finns till för medborgarna. Utförarna i allmänhet, 



 

 

och medarbetarna i synnerhet, är grunden för att uppnå verksamhetens mål. 

Medarbetare som trivs på sitt jobb och erbjuds goda villkor är avgörande för att 

locka och bibehålla kompetens och därmed upprätthålla och utveckla tillgängligheten 

och kvaliteten.  

Norrtälje kommun har en stor geografisk yta i förhållande till befolkningen. 

Förutsättningarna varierar därför mycket inom kommunen. Detta måste ständigt 

beaktas när välfärdspolitiken utformas. Därför behövs en utredning av hur en 

valfrihetsmodell kan utformas, som tar hänsyn till sammanhängande vårdkedjor och 

Norrtälje kommuns geografiska förutsättningar. 

För all verksamhet, kommunal och privat, gäller kvalitetsstyrning med skarpa 

bemanningskrav. Kvalitet och uppföljning ska vara det styrande för aktörer i 

välfärden, samtidigt som professionerna ges stort utrymme att påverka hur för 

verksamheten uppsatta mål ska uppnås. Tiohundraprojektet ska permanentas och 

utvecklas. Norrtälje sjukhus status som akutsjukhus ska säkras. 

 Utred hur en valfrihetsmodell kan utformas, som tar hänsyn till 

sammanhängande vårdkedjor och Norrtälje kommuns geografiska 

förutsättningar. 

 Mer personal i vården och i omsorgen i Norrtälje kommun, för att satsa på 

att höja kvaliteten. 

 Permanenta Tiohundrasamarbetet och fortsätt utveckla modellen för att 

garantera god vård och omsorg i hela kommunen. 

 Norrtälje sjukhus ska utvecklas som akutsjukhus, som är öppet årets alla 

dagar dygnet runt. 

Norrtälje kommun ska ligga i framkant och vara ett föredöme vad gäller att verka för 

ekologisk hållbarhet. Som medborgare i kommunen ska det vara enkelt att vara 

klimatsmart och kommunens verksamhet ska klimatanpassas. All samhällsbyggnad 

ska beakta ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet. Det som byggs i dag ska vara 

hållbart även i framtiden. 

När kommunen upphandlar varor och tjänster ska miljökrav ställas. Kommunen ska 

även stimulera lokal produktion av förnyelsebara bränslen och möjligheten att ladda 

elbil och tanka biogas ska öka. 

 Ta fram ett strategiskt miljöpolitiskt program. 

 Klimatanpassa kommunens verksamheter. 

 Stimulera lokal förnyelsebar energiproduktion.  

 Verka för utbyggda kollektiva transportlösningar och fler cykelbanor.  



 

 

 Utveckla Norrtälje hamn till en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar 

stadsdel. 

 


