Politik för skärgården
Inför valet 2022 fick partierna i fullmäktige svara på följande frågor angående
förutsättningarna för boende i skärgården.
Vad vill Miljöpartiet de Gröna göra för att öka befolkningen och även få fler
unga och barnfamiljer att flytta ut i skärgården?
För att fler ska välja att flytta ut i skärgården måste vi kunna erbjuda ett så hållbart
vardagspussel som möjligt. Klarar vi av att vara lösningsorienterade så är Norrtälje
kommuns skärgård en livsmiljö med svårslagna livskvaliteter.
En väl fungerande infrastruktur och goda kommunikationer förbättrar
förutsättningarna för att driva verksamheter i skärgården. Miljöpartiet vill säkerställa
tillräcklig tillgång till ladd-infrastruktur och tankställen för biogas och mer flexibla
kollektivtrafiklösningar. Vi vill se fler och säkrare gång- och cykelvägar där dessa
transportsätt kan vara ett alternativ till bilen, och fiberutbyggnaden måste nå alla som
behöver.
Miljöpartiet värnar den oexploaterad kust, men ser i övrigt att det är viktigt med
förutsättningar för nybyggnation, exempelvis genom utveckling av småskaliga
gemensamma VA-lösningar. MP vill vidare bevara och nyttja den dyrbara
jordbruksmark vi har för att producera mat och aktivt gynna lokala leverantörer och
leverantörer genom att upphandla smartare.
Barn och elever har rätt till skola och barnomsorg inom rimligt avstånd. För att det
ska vara möjligt måste mindre skolor i skärgård och på landsbygd få högre
finansiering per elev än större skolor. Miljöpartiet vill även att skolskjutssystemet ska
möjliggöra för elever närmare tätorterna att välja de mindre skolorna.
Miljöpartiet har i en motion föreslagit en utredning av vilken service som med fördel
skulle kunna göras mobil för att öka tillgängligheten på landsbygden. Nu finns planer
på mobil mammografi, men det finns så mycket mer att göra.
Vilket fokusområde i Landsbygds-och Skärgårdsutvecklingsprogrammet vill
Miljöpartiet de Gröna prioritera och varför ska en skärgårdsbo rösta på MP i
valet 2022?
Fokusområdet Tillgång till utbildning, vård och omsorg och service. Många bra
initiativ kan tas utan kommunen som draghjälp, men när det gäller tillgång till
utbildning, vård och omsorg måste politik och förvaltning vara med på resan. Oavsett
om utbud ska tillgodoses i kommunal eller privat regi så krävs en vilja att möjliggöra
för nya idéer och lösningar. En röst på miljöpartiet är en röst för en politik som vill ta
tillvara förutsättningarna för varje plats och skapa en kommunal förmåga att anpassa
lösningar utifrån det.

