
norrtälje kommun

där viljan finns 
går en väg

Yhur vill
miljöpartiet

utveckla kommunen?
öppna och läs!



 

 I  Skydda och bevara Roslagens många unika naturvärden.
 I  Stöd och underlätta för miljömedvetna lantbruksföretag.
 I  Låt kommunen bli en miljömedveten inköpare av lokalt och ekologiskt 
      producerade livsmedel.
 I  Ta ansvar för hotade miljöer, arter och biologisk mångfald.  
 I  Bygg inte på åkermark.

Där viljan finns – går en väg 

natur och miljö
Roslagen har en styrka i sin mångfald. Natur- och kulturlandskapet bildar 
en rik, öppen och omväxlande miljö som är värd att bevara. Vi har flest 
skyddsvärda naturmiljöer i landet. 

Hoten mot skärgårdens växt- och djurliv är också vårt ansvar, liksom att
motarbeta Östersjöns övergödning och algblomning.

Stefan Sehlin, psykologistud/
lärare, Norrtälje 

Petra Larsson, jurist, 
Norrtälje

Caroline Karlsson, 
studerande, Riala 

Vi vill se en ny samtalskultur i kommunen och en ny syn på utveckling med 
ett ökat medborgarinflytande. Det gäller att ta vara på engagemanget hos 
medborgare, företag, föreningar och utvecklingsgrupper. 

Vi vill skapa en kultur som bygger på samverkan, så att vi blir en samman-
hållen kommun. Det är kommunen som ska vara garant för en fungerande 
välfärd för alla.
 
Ett socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart samhälle är grunden för vår  
politik. En omställning måste ske. En ny tid kräver en ny politik. 

Miljöpartiets väg är förnyelse



klimat och energi

 I  Stimulera lokal förnybar energiproduktion.
 I  Bygg fler cykelleder inom och mellan tätorter och runt skolor. 
 I  Ge möjlighet att ladda elbil och tanka biogas i varje centralort.
 I  Producera biogas lokalt i samverkan med lantbruken. 
 I  Förbättra kollektivtrafiken till landsbygden med fler bussar.
 I  Inrätta en fungerande och enkel sopsortering i hela kommunen.
 I  Låt elever och äldre känna doften av god mat – tillagningskök på förskolor,  
      grundskolor och äldreboenden.
 I  Bygg vindskraftskluster i Hallstavik.
 I  Skärp energikraven för nybyggda bostäder. 

Vi nås av allt fler alarmerande rapporter om klimatet. Därför vill vi höja 
tempot i miljöarbetet. Tuffare och tydligare klimatmål behövs. Målsättnin-
gen är att göra Norrtälje kommun klimatneutral till 2030.   

Det ska vara enklare, roligare och billigare att välja det klimatsmarta alter-
nativet. Det är dit vi vill!
 

Dan Westin, pensionär, RösaRoine Karlsson, 
fotograf, Lidö 

Christer Stighäll, 
företagsrådgivare, Norrtälje 

Magdalena Rinaldo,
navigationslärare, Furusund

Inger Lundh-Jansson,
pensionär, Bergshamra

Åke Söderström,
miljökonsult, Ösby 



barnomsorg och Utbildning

 I     Begränsa småbarnsgrupperna inom barnomsorgen till 15 barn.
 I     Fortsätt satsningen på lärarlöner.
 I     Låt behoven i klasser och skolor styra fördelningen av resurser.
 I     Ta till vara varje elevs förutsättningar. Ingen elev ska behöva lämna års- 
        kurs 3 utan att kunna läsa, skriva och räkna. 
 I     Ge bibliotekarien en självklar plats på skolan.
 I     Satsa på fler vuxna i skolan. Låt varje skola värdera vilka behov de har. 
 I     Låt skolan vara en inspirerande arbetsmiljö. Underhållet är avgörande.
 I     Låt ungdomars val styra gymnasiets program i högre grad och satsa på  
        program som fångar upp unga med lägre studiemotivation. 
        Kommunen bör profilera sig med nya program kring miljö eller kultur.
 I    Ta tillbaka det Estetiska programmet till Rodengymnasiet. 

Andreas Hagstedt, 
lärare, Norrtälje

Mats Wilzén, 
lärarutbildare, Söderbykarl

 Ann Ahrengart, 
studerande, Ösby

Alla barn ska bli sedda i skolan. Lärarna måste få den tid de behöver, de är 
skolans viktigaste resurs. Det vi investerar i barnen idag kommer vi att få 
se effekten av om några år.

I gymnasiet är det idag en alltför hög andel elever som inte fullföljer utbild-
ningen. Avhoppen måste minska och hemmasittare måste inkluderas i det 
sociala livet, de bör erbjudas arbete, praktik eller andra studiemöjligheter.

Lars Thillman, 
pastor, Bergshamra

Ing-Marie Stark, 
kostutvecklare, Norrtälje

Helena Lambert, 
kulturentreprenör, Norrtälje



Vi behöver ett företagsklimat där nya idéer främjar en hållbar utveckling. 
God arbetsmiljö, jämställdhet, ökad tillgänglighet och social integration 
ingår i ett hållbart näringsliv. 

Arbetsmarknadspolitiken behöver förnyas. Alla människor borde få till-
höra en arbetsgemenskap – där har sociala företag en viktig roll som alter-
nativ till passivitet och försörjningsstöd.
Detta är att ta ansvar för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden. 

De kommunala upphandligarna ska bidra till samhällspolitiska mål. Upp-
handling är konkret politik. Hänsyn måste tas till miljö och klimat, hus-
hållning med naturresurser och en socialt ansvarsfull utveckling. 

Jobb och Näringsliv

Bridget Wedberg, 
företagsrådgivare, Häverö

Carin Seger, 
arbetsförmedlare, Rö

Helena Ekekihl, 
samhällsvetare, Rånäs  

 I     Garantera sommarjobb för ungdomar upp till 18 år.
 I     Förenkla arbete på distans. Kontorshotell kan minska resandet.
 I     Upphandla i mindre skala så att det lokala näringslivet enklare kan delta. 
         Minst 50 procent av upphandlingarna ska ha miljömässiga eller sociala  
         kriterier. 
 I     Öka antalet akademiska arbetsplatser i kommunen.
 I     Bygg ut bredbandet i hela kommunen.

Ingrid Landin, 
verksamhetsutvecklare, Gräddö

Bosse Blideman, 
kooperatör, Norrtälje

Mats Wedberg, 
arkitekt, Häverö



 I     Öka politikernas och tjänstemännens samverkan med medborgarna.
 I     Inrätta ett samhällsbyggnadskontor med stadsarkitekt.
 I     Anställ en landsbygdsutvecklare.   
 I     Uppgradera Älmsta till centralort.
 I     Bygg smarta yteffektiva hyreslägenheter, framförallt till unga. 
 I     Utveckla hamnen till en inspirerande plats för medborgarnas sociala  
        liv med bostäder, arbetsplatser och kulturhus.
 I    Stärk och förtydliga de kommunala bolagens samhällsnyttiga uppdrag.

samhällsbyggnad
Utvecklingen på landsbygden drivs ofta av engagerade människor, fören-
ingar och småföretag. Det är deras erfarenheter och resurser som ska tas 
till vara, för stad och land har delvis olika behov. I ett framtidsinriktat 
samhällsbygge bör alla få vara delaktiga och ha insyn i de politiska besluts-
processerna.

Landsbygden och staden kompletterar varandra. Dagens urbanisering 
ställer stora och nya krav på hur vi bygger vårt samhälle, därför måste 
besluten vara långsiktigt hållbara.
Tydliga miljömål vid byggandet av nya områden ska garantera att kriteri-
erna för hållbarhet kan förverkligas. Vid all planering och byggande är 
miljömål nödvändiga. 

Markus Folkesson, 
säljare, Rimbo

Mats Dannewitz Linder, 
teknikinformatör, Norrtälje

Anders Elvin, 
kyrkoherde, Norrtälje

Marie Larsén, 
journalist, Rörvik

Kai Larsson, 
ingenjör, Bergshamra

Camilla Rydstrand, 
civilingenjör, Väddö 



 I     Ge möjlighet till heltidsarbete för personal inom äldreomsorg. 
 I     Permanenta och utveckla Tiohundra och förbättra samverkan mellan 
        kommunen och landstinget. 
 I     Stärk kompetensen på vårdcentraler för barn- och ungdomspsykiatrin. 
 I     Låt flexibilitet och trygghet prägla äldreboenden så att par kan bo tillsam- 
        mans, gärna i närheten av natur eller trädgård.
 I     Inrätta vårdcentral med specialisering på äldre.
 I     Ändra ersättningen inom vården. Kvalitet ska premieras framför kvantitet. 

vård och omsorg

 I     Bygg kulturhus i hamnen. 
 I     Inför avgiftsfri kulturskola.
 I      Stöd verksamma konstnärer och stimulera konstnärlig utformning vid  
         nybyggnation.
 I      Stöd och utveckla befintliga mötesplatser i kommunens centralorter. 

kultur och idrott

Äldres behov och rätt till inflytande måste utgöra grunden för hur äldre-
omsorgen organiseras. Sjukvård, psykiatri och äldreomsorg ska arbeta 
förebyggande med helhetssyn och jämlikhet som ledstjärnor. Särskild upp-
märksamhet behöver riktas mot psykisk ohälsa bland unga vuxna.

Socialtjänsten uppvisar en alarmerande hög personalomsättning. Arbets-
miljön behöver uppmärksammas så att den som ska hjälpa andra inte själv 
blir sjuk av sitt arbete.

Kultur och idrott ger möjlighet till deltagande och skapande samtidigt som 
de ger nya erfarenheter, insikter och kunskaper. 

Liksom idrotten behöver olika mötesplatser behöver kulturen också en 
central plats i Norrtälje stad med scen, repetitionslokaler, café med mera.

Maria Eriksson, 
socionom, Norrtälje

Bengt Annebäck, 
leg.läkare, Norrtälje

Annette Nilsson, frivårds-
handläggare, Norrtälje



www.facebook.com/MiljopartietNorrtalje

norrtälje kommun

Arbetet med jämställdhet och tillgänglighet ska vara en naturlig del i Norrtälje 
kommun. Förebyggande arbete med ungdomar är en social investering. Vi ska 
vara inkluderande och lyssnande, därför behövs:

J    att en familjefridssamordnare anställs.
J    att skolans personal erbjuds hbtq-certifiering.
J    att människor med funktionsnedsättning får tillgång till samma värld.
J    att det förebyggande arbetet kring brotts- och drogmissbruk stärks. 
J    att immigranter ses som en nödvändig del i helheten. 

En politik för alla

läs mer på www.mp.se/norrtalje

rösta på miljöpartiet de gröna den 14 september!

UMiljöpartiets politik utgår från 
tre solidariteter:
• Solidaritet med djur, natur och det
   ekologiska systemet.
• Solidaritet med kommande generationer.
• Solidaritet med världens alla människor.

Den gröna ideologin


