
Nu
Klimatet kan inte vänta



Framtiden är redan här

Miljöpartiets politik bygger på ett helhetsperspektiv. Vår kommun är inte en isolerad 
del av världen, och ingen samhällsfråga står för sig själv. 

I en tid där stora miljömässiga såväl som politiska omvälvningar sker globalt måste 
vi kunna se att Norrtälje kommun är en del i en större helhet.
Det innebär ett ansvar men också möjligheter att här och nu välja väg för att försöka  
forma den framtid vi vill ha.  En stor förändring börjar alltid i det lilla och på så sätt 
kan vi genom nya perspektiv bidra till att förändra världen till det bättre.
Här i Norrtälje vill Miljöpartiet bidra till det genom att bygga en kommun som står 
för öppenhet, solidaritet och omsorg om vår gemensamma livsmiljö. 
De beslut som vår generation tar nu avgör våra barns framtid. 

MILJÖ, KLIMAT OCH CIRKULÄR EKONOMI  

Det går inte att kompromissa med naturens villkor.  
När vi utnyttjar naturresurserna och pressar ut mer än vad planeten kan erbjuda slår 
det tillbaka på oss människoroch de ekosystemtjänster vi är beroende av. 
Vi ser det globalt med klimatförändringar och färre pollinerande insekter.
Vi ser det även i vår egen skärgårdskommun med minskande fiskebestånd i Östersjön 
samt övergödning med algblomning som följd.

Vi vill göra det lätt att ha en hållbar livsstil i Norrtälje kommun. Tillsammans kan vi 
bygga ett samhälle som sätter mindre press på planeten. Låt oss tillsammans välja 
att sätta högre värde på god hälsa, storslagen natur och minnesvärda upplevelser 
med ett vardagspussel som är lättare att lägga och utan överkonsumtion. 
Det går att bygga ett samhälle som hushållar med naturens resurser och håller sig 
inom gränserna för vad vår enda planet har att ge – och må bättre samtidigt. 

Nästa mandatperiod vill vi att:

- Parisavtalets 2 gradersmål tas på allvar och vår kommun tar sin del av ansvaret. 
   Det innebär att allas våra utsläpp av koldioxid måste minska med minst 10 
   procenenheter per år och att vi ska vara fossilfria år 2030.
- Kommunens invånare ska smidigt kunna källskortera sitt matavfall och övrigt
   avfall.  Matsvinnet i all kommunal verksamhet ska halveras. 
- Förutsättningarna för att gå och cykla i hela kommunen ska förbättras. Cykling till 
   skolor, service och arbetet ska prioriteras. 
- Ekologisk mat ska serveras i än högre grad inom kommunens verksamheter.
- Vegetarisk och närproducerad mat ska stå för en större del inom kommunens 
   verksamheter. 
- Giftfria miljöer utan skadliga kemikalier ska bli verklighet. Våra barns miljöer ska   
   prioriteras i arbetet.
- Produktion av grön el ska öka i kommunen.
- Färsna gård ska utvecklas som besöksgård och naturpedagogiskt centrum, liksom    
   Naturcentrums arbete med naturvård. Färsnaskogen bör bli ett naturreservat. 
- Jordbruksmark inte bör exploateras för byggnation  bara för att marken är platt.



- Möjligheten att använda småskaliga miljövänliga VA-lösningar på lands-  
   bygden ska utvecklas.
- Det ska bli enklare att samäga, reparera och återbruka i kommunen.
- Anropstrafik ska utvecklas i glesbygd, buss som inte går en fast rutt, utan   

   utformas efter kundernas behov. 

DEMOKRATI 

Om vi ska kunna klara de stora utmaningar som vi står inför, måste fler bli delaktiga 
i vår kommuns utveckling. Därför behöver demokratin utvecklas ytterligare och 

förtroendet mellan invånarna stärkas. 

Nästa mandatperiod vill vi att:

- Informationen, kommunikationen och dialogen med invånarna förbättras. 
- Barns och ungas rätt till delaktighet och inflytande stärks och en strategi för 
   barnrättsarbetet tas fram.
- En starkare samverkan utvecklas med det civila samhället.
- Arbetet med lokal  utvecklingspeng för projekt på landsbygden och i skärgården 
   ska fortsätta.

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER OCH JÄMSTÄLLDHET 

Varje människas grundläggande rättigheter ska respekteras. Alla former av 
våld måste bekämpas. Mäns våld mot kvinnor, våld i nära relationer, sexuella 
trakasserier och hedersförtryck kräver fortsatta insatser. Rasism, främlingsfientli-
ghet och hatbrott får aldrig bli normaliserat. Alla ska ha ges chans till ett bra liv, och 
därför behöver arbetet för mänskliga rättigheter och jämställdhet stärkas. 

Nästa mandatperiod vill vi att:  

- Det våldsförebyggande arbetet utökas baserat på kunskap om genus, makt och 
våld.
- Hbtq-certifiera ännu fler verksamheter.
- En fond inrättas med syfte att stimulera föreningsliv det och civila samhället till 
insatser som ökar integration.
- Det finska förvaltningsområdet fortsätter utvecklas med fokus på barn- och 

   äldreomsorg. 

NVi har blivit en Fairtrade City!
= kaffe, te och bananer som 
serveras i kommunens regi 

ska vara producerade under 
rättvisa förhållanden. 



INVESTERINGAR I BARN OCH UNGA 

Allt fler barn, unga  och unga vuxna mår psykiskt dåligt. De lider av stress, oro, ångest och självhat. Den 
negativa trenden måste vändas. Miljöpartiet vill satsa mer på barn och ungas psykiska hälsa och särskilt 
på tidiga insatser. De behöver hjälp som hjälper! 
Varje krona som investeras i tidiga insatser för barn och unga får vi tillbaka många gånger om. Det innebär 
bättre möjligheter i livet för individen och också stora 
vinster för samhället på längre sikt.

Nästa mandatperiod vill vi ATT:
 - Mer resurser går tillatt kraftsamla för att förbättra ungas psykiska hälsa.
-  Det förebyggande arbetet utökas för att tidigt fånga upp barn och unga i riskzon. 
- Förstärka elevhälsan i grundskolan så att det blir möjligt att arbeta förebyggande, bland annat med 
  problematisk  skolfrånvaro (hemmasittare).  

SKOLAn 

En bra skola kännetecknas av engagerade lärare och skolledning som får bra förutsättningar för sitt 
uppdrag. Det är de som ser till att barnen blir sedda och känner sig trygga. 
Det är viktigt att läraren får fokusera på eleverna och undervisningen.  Det är också lärare och skolledning 
som bäst kan avgöra vilken inriktning och vilka behov som ska prioriteras. 
Vi vill ge rektorer, lärare och elever arbetsro och en bra arbetsmiljö! 



KULTUR OCH FRITID

Att kunna ha en aktiv och meningsfull fritid är viktigt för alla oavsett ålder, livssituation och förutsättnin-
gar. Alla ska få möjlighet till att utöva kultur, idrott eller annan fritidsverksamhet oavsett vem man är och 
vilka ambitioner och förutsättningar man har. 

Nästa mandatperiod vill vi att:

- Vi ska få ett allaktivitetshus i Norrtälje stad. 
- De kommunala lokalerna ska användas mer effektivt så att flera kan få tillgång dit när de inte används. 
- Kulturskolan breddas så att fler barn får tillgång till kultur – dans, teater och musik. 
- Kostnadsfria lovaktiviteter för barn och unga ska fortsätta vara gratis.
- Föreningsbidragen ska fördelas jämställt och prioritera barn och unga.  
- Nya initiativ och nytänkande stöds inom det fria kulturlivet. 
- Roslagsmuseet återigen blir ett levande museum. En plats för kreativitet och forskning. 
- Ateljéstöd införs. 

Nästa mandatperiod vill vi att: 

-  Resurserna fördelas utifrån elevernas och skolornas behov. 
-  Satsningarna för elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och deras skolmiljö fortsätter. 
-  En skola med stärkt personaltäthet startas för elever med stort behov av särskilt 
   stöd.  
-  Alla elever upp till årskurs 9 får busskort oavsett avstånd till skolan.  
-  Förutsättningar ges för att utveckla den pedagogiska verksamheten på fritidshemmen. 



ARBETSMARKNAD, NÄRINGSLIV OCH UTBILDNING

Vi vill locka fler företag till kommunen och bredda arbetsmarknaden. 
Att alla har möjlighet till jobb och egen försörjning är en förutsättning för ett hållbart samhälle och för att 
ge möjlighet till ett gott liv.
Norrtälje är bra kommun för att driva företag – det finns bra service och bra
kommunikationer. Det måste vi utveckla vidare. Ännu bättre samverkan mellan kommun och lokalt 
näringsliv och företagare emellan för initiativ som tar till vara innovativa idéer och människors engage-
mang. 
Med gemensamma satsningar kan vi skapa en kommun med kluster av hållbara framåtriktade verksam-
heter som drar nytta av varandra. Arbete för en mer cirkulär ekonomi kan göras genom att satsa på utbild-
ningar med fokus på miljö och hållbarhet samt genom att skapa goda förutsättningar för entreprenörer.
Tillsammans med det civila samhället tar vi även ansvar för att ingen som vill och kan arbeta hamnar 
utanför. Det tjänar alla på. 
Omställningen till ett hållbart samhälle kommer till stor del att ske i näringslivet. Näringslivet i Norrtälje 
ska vara socialt och miljömässigt hållbart, och göra det möjligt för människor att förverkliga sina idéer. 

VI behöver fler arbetstillfällen i kunskapsintensiva företag, organisationer och branscher. Jobb som kan 
lokaliseras i centrala lägen, på ytor som redan är exploaterade och där befintlig infrastruktur kan använ-
das. 
Arbetsmarknaden inom kreativa näringar växer i Norrtälje och har stor potential. Små och 
medelstora företag inom branscher som kultur, IT, kommunikation och utbildning står för allt fler arbet-
stillfällen. Vi vill också främja sociala innovationer och nya företagsformer, exempelvis företagarkoopera-
tiv.
De gröna näringarna och den lokala livsmedelsproduktionen ska ha en stark tillväxt. Det bidrar till en håll-
bar utveckling på landsbygden. Kommunens energi- och livsmedelsförsörjning är 
mycket sårbar och skulle behöva byggas ut. 

Nästa mandatperiod vill vi att:

- Vuxenutbildningen ska få ökade resurser.
- Fler möjligheter till språkpraktik kombinerat med SFI skapas.  
- Sommarjobb garanteras till alla ungdomar under 18 år .
- Insatserna för unga vuxna som varken arbetar eller studerar ska utvecklas och intensifieras.
- Campus Roslagen ska få fler platser för högre utbildning och företagande med fokus på 
   bristyrken (t.ex sjukvården) och utbildningar med miljöinriktning.
- Öka samarbetet med sociala företag, det civila samhället samt lokala näringslivet för att skapa 
   jobb för dem som har svårt att komma in på arbetsmarknaden.



VÅRD, OMSORG OCH HÄLSA

Vården och omsorgen ska vara jämlik, förebyggande och ha god kvalitet. Vi blir allt fler äldre, de tidiga 
insatserna måste prioriteras. Möjligheterna till fysisk aktivitet bör utvecklas och samverkan med civilsam-
hället kring mötesplatser för äldre är viktigt.   
Alltför många drabbas av skadlig stress och ohälsa i sitt arbete och Norrtälje kommun har höga ohälsotal. 
Vi vill vända den utvecklingen. Det nuvarande läget innebär ett stort slöseri med resurser framförallt för 
invånaren men också för kommunen. 
Behovet av att rekrytera medarbetare är stort och därför krävs fortsatt arbete för att locka till oss kompe-
tent personal. För oss är det viktigt att medarbetarena får inflytande och vara delaktiga i sin arbetssitua-

tion. Det bidrar till hälsa.

Nästa mandatperiod vill vi Att:

- Vårdcentralerna ska stärkas som navet i sjukvården samt förbättra arbetsmiljön.
- Stödet till anhöriga ska utvecklas.
- En av Tiohundra vårdcentraler får särskilda resurser för utbildning, handledning och forskning. 
   Så lockar vi också kompetenta medarbetare.
- Hemtjänsten organiseras så att flera företag inte åker till samma område. 
- Detaljstyrningen inom hemtjänsten ska minska. Tillit till att omsorgstagare och  medarbetare 
   gemensamt kan planera dagen utifrån vilja, väder och/eller behov. 
- Öka valfriheten och inflytandet för personer med funktionsvariationer genom att införa lagen om 
   valfrihet inom daglig verksamhet.
- Psykiatrin åter får ett mobilt team.
- Korttidsboende inom psykiatrin ska införas igen. 
- Ett multikompetent team för patienter med flera vårdkrävande sjukdomar skapas.

- Sjuktalen ska halveras bland de offentligt anställda. 

- Ett resursteam avlastar vården i kommunikationen med Försäkringskassan. 
   Gäller främst sjukskrivningar för långtidssjuka och vid psykiska diagnoser.



“Det var en högtidsstund i Rosenbad häromveckan när nio av de tyngsta branscherna i Sverige lämnade 
över sina handlingsplaner för att bli fossilfria till 2045 till regeringen. Stålbranschen, betongbranschen, 
cement, skogen, åkerinäringen, dagligvaruhandeln, byggsektorn, gruvorna, flyget. Det var en stor stund.

De första och kanske viktigaste bitarna i det fossilfria Sverigepusslet har lagts och det är ingen slump att 
det händer nu. Det är vår nya klimatlag som satt igång deras arbete.
Företagen måste ner på netto nollutsläpp till 2045. De måste det.
Lagar och regler trumfar faktiskt prat, åsikter och löften som kan brytas. Det visar sig att när spelreglerna 
är klara – då agerar näringslivet.
Jag vet inte om ett företag kan känna klimatångest, men om de gör det handlar den om något annat än för 
oss vanliga människor. Medan den enskilda människan känner maktlöshet och tänker att klimatomställ-
ning är något nästan helt ouppnåeligt, resonerar företagen inte alls så.
De vet att de kan ställa om.
Det enda de är rädda för är kostnaden och konkurrenterna. Men blir spelreglerna lika för alla däremot. 
Då andas de ut. De gör de det. Hittar nya teknologier och kan till och med hjälpas åt.  
Nu jobbar Vattenfall, LKAB och SSAB – Sveriges största utsläppare – tillsammans för att ta fram stål utan 
kol. Och det hade inte hänt utan den svenska klimatlagen.
Och när företagen ställer om går det inte bara bra, det går till och med oftast bättre.  

Det är roligt att höra gruvnäringen berätta att när de börjat byta ut dieselmaskinerna nere i gruvgångarna 
mot eldrift blev inte bara kostnaderna lägre, utan luften i gruvgångarna blev så mycket bättre att de slipper 
pumpa ner dyrbar uppvärmd luft under vinterhalvåret.
Så de frågar sig bara nu: varför gjorde vi inte detta för länge sedan?
Jag säger: Tja. Det var ju en annan regering.”

Upplyftande citat ur Isabella Lövins tal på MP-kongress



SAMHÄLLSBYGGNAD

All samhällsplanering är i grunden en demokratisk process. Vi bor i en mycket expansiv region som både 
ställer oss inför utmaningar och ger oss möjligheter. Norrtälje kommun är regionens största till ytan.  

Vi vill utveckla hela kommunen, det är viktigt för att kunna skapa en långsiktighet in i framtiden. Vi vill 
fortsätta att värna strandskyddet som ger möjligheter för friluftsliv och skyddar naturvärden men samtidigt 
göra det möjligt att bygga bostäder på landsbygden och i skärgården. 

Samhällen och städer som är bra för barn är bra för alla. Barn ska kunna gå och cykla tryggt till skolan, 
till skolskjutsen eller fritidsaktiviteten. Bilen kommer att fortsätta behövas på landsbygden men i staden 
behöver biltrafiken minska kraftigt. Alla ska kunna andas frisk luft. Vi jobbar för levande samhällen med 
grönområden som ger liv, med tät och pålitlig kollektivtrafik och med moderna cykelbanor.

Vi vill planera miljösmart genom att ta in ekosystemtjänster* i detaljplaneringen så att vi kan nyttja grönska 
för att rena vatten och luft, minska buller och skapa klimatanpassade och trevliga boendemiljöer.
Vi vill också att fler bostäder ska vara energisnåla och klimatsmarta, samt ställa krav på mer trä i byggna-
tioner.

* Ekosystemtjänster = naturens gratisarbete, de tjänster som naturens ekosystem ger till människan.

När växter renar luft, buskar dämpar buller, när bin pollinerar grödor eller att vår hälsa ökar av naturen. 
Stadens gräsmattor renar regn- och snövatten från tungmetaller och skadliga partiklar, bakterier och 
maskar gör jorden bördig. Grusgångar istället för asfalt motverkar översvämningar.
Dessa värden syns inte i marknadspriser, detta leder till att värdena sällan beräknas före beslut. Den kylande 
och renande seffekt som vegetation har på omgivande luft kan inte köpas eller säljas på en marknad. 



Nästa mandatperiod vill vi ATT:

- Antalet små och enkla hyresrätter för rimlig kostnad blir fler. 

- Minst 1600 hyresrätter byggs.
- Möjligheter till alternativa boendeformer, kooperativa hyresrätter och bogemenskaper ökar 
  (där boende går samman och är sina egna byggherrar).
- Trygghetsboende gärna kombinerat med bostäder för t ex ungdomar byggs.
- Samhällsbyggnadsplaneringen i kommunen värnar gestaltning, miljövänligt byggande och 
   social hållbarhet, öppen för dialog med invånarna.
- Alltid planera miljöer med levande grönområden där händyn tas till ekosystemtjänster.
- Det offentliga rummet blir inbjudande, tillgängligt och tryggt för alla till exempel genom ökad belysning. 
- Öka tillgängligheten och tryggheten för oskyddade trafikanter genom att sänka hastigheten i 
  kommunens tätorter från 50 km/h till 40 km/h.  
- Förbereda för resecentrum i Rimbo och möjliggöra en framtida Roslagsbana.
- Rimbo centrum förstärks samt planera ett bygge av miljövänliga bostäder på busstorget.   

N
Nu finns en grönstrukturplan

för norrtälJe stad.
hemifrån ska det inte vara 

längre än 300 meter till 
ett grönt område.

arbetet påbörjatmed strategi 
för skärgård och landsbygd.

1 Ingrid Landin, Socionom, Gräddö
2 Mats Wedberg, Arkitekt, Veda
3 Camilla Rydstrand, Civ.ing, hållbarhetsstrateg, Väddö
4 Mats Wilzén, Lärare, Söderby-Karl
5 Tyra Blum, Studerande, Norrtälje
6 Andreas Hagstedt, Lärare, Norrtälje
7 Åsa Dufbäck, Integrationsaktivist, Norrtälje
8 William Olsson, Stud., organisationssekreterare, Björkö
9 Marie Larsén, Journalist, Rörvik
10 Magnus Hellström, Organisationskonsult, Rimbo
11 Lisbeth Schoultz Káplár, Pensionär, Norrtälje
12 Ulf Rosengren, Hållbarhetschef, Edsbro
13 Helena Johansson, Lantmäteriingenjör, Norrtälje
14 Peter Logård, VVS-konsult
15 Bridget Wedberg, Verksamhetsledare, Veda
16 Thord Ove Thordson, Pensionär, Norrtälje
17 Inger Lund Jansson, Pensionär, Bergshamra
18 Lars Thillman, Pastor, Bergshamra
19 Bengt Annebäck
20 Kai Larsson, Ingenjör, Bergshamra
21 Bo Blideman, Kooperatör, Norrtälje
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Ingrid Landin
gruppledare för Miljöpartiet de gröna i Norrtälje 

Mats Wedberg
gruppledare för Miljöpartiet de gröna i Norrtälje 

Miljöpartiet har varit en viktig påtryckare genom årtionden.
För jämställdhet, ett liv som inte tär på planetens resurser och med omtanke med 
människor, djur och natur.

Håller du med? Bli medlem i Miljöpartiet och få en chans att påverka politiken på 
riktigt och möta människor som har samma visioner.

Medlemsavgiften är 100 kronor för första året – är du under 26 år är det gratis.
www.mp.se/bli-medlem
Via sms:
mpmedlem (mellanslag) ditt personnummer (mellanslag) din mailadress,
Radbryt ej. Skicka till 72 980 och medlemsavgiften dras direkt.

Har du frågor?
Kontakta oss kring politiken: 
Ingrid Landin, gruppledare MP
070-237 61 06 ingrid.landin@mp.se

Övriga frågor:
Magnus Hellström, ordförande i MP Norrtäljes medlemsförening
070 486 91 92 norrtalje@mp.se 

Klimatet kan inte vänta – rösta för milJön

MP.se/norrtalJe   




