
Paneldebatt Nr.3 
 

På den andra Paneldebatten som ägde rum den 19 november skrev mötes besökare när på de små 

vita lappar frågor som man var intresserad att få ett svar från er som är kommunala politiker. Vi, 

Hallstaviksnätverket, gjorde en sammanställning och formulerade sex frågor som vi önskar att ni 

besvarar. 

 

Frågor som ska besvaras skriftligt 

Miljö och trivsel  

Vilka konkreta åtgärder kommer ditt parti att hjälpa till att genomföra i Hallstavik för att förbättra 

miljön och trivseln? Kom med egna löften och förhåll dig till följande förslag från allmänheten: 

 fler ungdomsverksamheter (vilka? hur? var? när? ansvarig? finansiering?) 

 vattenspeglar och andra åtgärder för att försköna allmänna utrymmen (när, var, vad, hur?) 

 fler kulturverksamheter för unga och äldre, t.ex. i Folkets Hus  

 medborgarkontor med arbetsförmedling, försäkringskassa m.m. (när, var, vad, hur?) 

 att mödravårdscentralen blir kvar med utökade öppettider? 

 att det finns en ungdomsmottagning här i Hallstavik med ett öppethållande som motsvarar 
behovet?  

 

Det är jättesvårt för oss som ett litet oppositionsparti att komma med några egna löften, det vill vi 

börja med att klargöra. Därför kommer våra svar kanske att bli mer allmänt hållna i vissa frågor. Det 

är klart att det är viktigt att ungdomar (och äldre) har vettiga fritidssysselsättningar, men att säga 

vilka, hur, var, när, ansvarig och finansiering är för oss omöjligt. För de yngre ungdomarna har 

Vänsterpartiet motionerat om en satsning på fritidshemmen som innebär mindre grupper och en 

mer anpassad verksamhet för dem mellan 10-12 år, som idag ofta väljer att gå hem då de inte 

upplever att vistelse på fritids ger dem någonting. Sen är det viktigt att ett samhälle innehåller 

ickekommersiella mötesplatser som mycket väl kan kombinera ungdomsverksamhet med annan 

verksamhet. 

För några år sedan hade Vänsterpartiet ett förslag om att snygga upp infarten till Hallstavik genom 

att anordna en vattenpark med broar, spänger och roddbåtar under infartsbron. Finns det möjlighet 

att leda värme från Bruket till Utomhusbadet och ha det öppet även vintertid? Det tror vi skulle 

kunna bli en bra attraktion också. 

I Vänsterpartiet diskuterar vi nu ett förslag om kommundelsnämnd med tillhörande kontor, en 

nämnd som ansvarar för alla kommundelar utom Norrtälje stad. För oss är det viktigt att alla 

kommunens delar integreras i kommunen. I Vänsterpartiet anser vi att Norrtälje kommun har 

speciella värden och förutsättningar som bör behandlas som tillgångar och lyftas fram för en 

tydligare utveckling av hela kommunen. Det är viktigt att kommunens landsbygds integrering i 

kommunens utveckling lyfts i lika stor grad som kommunens integrering i 



Stockholmsregionen. Vänsterpartiet anser vidare, att det är av vikt att det finns en vision om 

hur en gemensam, långsiktig förvaltning av gemensamma resurser inom kommunen kommer 

att ske. 

I vår budgettext för 2014 lyfter vi bl a att vi vill att behovet av arenor för kulturell verksamhet 

skyndsamt utreds, gratis simskola till alla kommunens barn, maxtaxa i kulturskolan samt att 

Kultur och Fritidskontoret redovisar sina kostnader för verksamhet könsuppdelat. 

 

Att skapa en tillgänglig service i sjukvård och omsorg, även förebyggande som t ex MVC och 

ungdomsmottagning ser vi störst möjlighet att göra genom att permanenta Tiohundraprojektet 

och fördela ut resurser efter behov. Vi måste avskaffa den fria etableringsrätten för 

vårdföretagen och styra pengarna så att alla medborgare kan få ett gott utbud av 

samhällsservice. Förebyggande hälsovård är särskilt viktigt i områden med hög arbetslöshet, 

låg utbildningsnivå och hög andel äldre befolkning. Det är också viktigt att det är enkelt och 

nära att ta sig till den förebyggande vården. 

 

Bostäder  

Det är idag ett års kö för hyreslägenheter i Hallstavik.  

 Hur agerar ditt parti för att få fram fler bostäder i Hallstavik, särskilt åt ungdomar och äldre? 
Till exempel små, billiga lägenheter och trygghetsboende. 

 

I Vänsterpartiet vill vi ta ansvar för alla som bor i Norrtälje kommun och vi vill genomföra en 

bostadspolitik som: 

 

 utgår från medborgarnas och samhällets behov 

 gör det möjligt att ta sig in på bostadsmarknaden utan att behöva köa i fem år eller 

längre 

 gör att alla har råd med en bostad som motsvarar vars och ens behov  

 underlättar för barnfamiljer att flytta hit 

 leder till att det byggs fler hyresrätter – både av Roslagsbostäder och av privata 

byggare  

 leder till en sund bostadsmarknad med balans mellan tillgång och efterfrågan 

 leder till en bostadsmarknad som kan samspela med dagens rörliga arbetsmarknad – 

som gör det lättare för företagen att tillgodose behovet av arbetskraft och för 

arbetstagarna att tacka ja till ett erbjudet arbete 

 försvårar för bostadsproducenterna att ta ut oskäliga vinster och som sätter stopp för 

– eller åtminstone dämpar – den förmögenhetsomfördelning som dagens 

bostadsmarknad bidrar till 

 stoppar de skenande boendekostnaderna och ger förutsättningar för att sänka höga 

hyror till en nivå som är rimlig 

 

De verktyg vi har till vårt förfogande för att uppnå detta är översiktsplaner, detaljplaner, 

markanvisnings- och tomträttsavtal, bostadsförsörjningsprogram och bostadsförmedling. 



Dessa verktyg kommer vi att utnyttja för att uppnå lagens krav ”att skapa förutsättningar för 

alla i kommunen att leva i goda bostäder …”. 

 

Vård, omsorg och skola  

 

 Kommer ditt parti se till att Hallstavik får ett nytt äldreboende, och ett utbyggt särskilt 
boende samt demensboende? När, var, hur? 

 Vilken förstärkning av resurserna till skolorna i Hallstavik kommer ditt parti att verka för och 
till vilka konkreta ändamål?  

 Hur ser ditt parti på framtiden för Herrängs och Skebo skolor? 
 

I Vänsterpartiet vill vi att alla skolor ska vara bra skolor och vi vill eliminera de skillnader i 

kvalitet som finns mellan olika skolor och ställa resurser till förfogande för att skolan ska 

kunna fullgöra sitt kompensatoriska uppdrag. 

Vår uppfattning är att alla skolor i kommunen med rätt stöd och uppmuntran kan utveckla sitt 

arbete och förbättra sina resultat. Vi stöder också tanken att någon eller några skolor i 

projektform tillåts utveckla sin verksamhet mot mer självstyre. 

 

Skolans kompensatoriska uppdrag måste lyftas fram såväl i budgethanteringen som i 

fördelningen av resurser – att ge alla lika goda förutsättningar att lyckas i skolan, ser vi som 

ett avgörande kriterium på skolsystemets och enskilda skolors kvalitet.  

 

Vänsterpartiet vill också se fler människor ute på skolor och förskolor, som kan möta och 

fånga upp de barn och unga som inte mår bra. Vi efterlyser också nyckeltal för elevvården t 

ex elever/skolsköterska, elever/ kurator osv. 

Vi vill stoppa vinstuttag ur skolverksamheterna och låta alla tilldelade medel gå till en god 

verksamhet för våra elever. 

 

Barn- och skolförvaltningen har identifierat ett antal strategiska utvecklingsområden. Bland 

dessa finns att förskolans och fritidshemmens verksamhet ska ge en trygg omsorg och 

samtidigt stimulera barns nyfikenhet att lära via leken. Förvaltningen betonar också att en 

helhetssyn krävs för att höja utbildningsnivån i kommunen och att däri måste ingå ett 

samarbete mellan de olika skolformerna. Vidare beskrivs en strävan mot likvärdighet i 

lärartäthet och barngruppsstorlekar som strategiska utvecklingsområden. Vänsterpartiet ställer 

sig bakom dessa målsättningar och vill ge Barn- och skolförvaltningen följande uppdrag. 

 

Uppdrag förskoleverksamheten: 

 att göra en översyn av barngruppsstorlekarna inom förskolan med syftet att uppnå större 

likvärdighet 

 att arbeta fram en handlingsplan för hur vi inom barnomsorgen ska kunna minska antalet 

barn per barngrupp till max 15 

 att erbjuda barn till arbetslösa och föräldralediga föräldrar plats i förskolan 30 timmar/ 

vecka 

 att i erbjuda barnomsorg på kvällar, nätter och helger till alla som har behov 

 



Uppdrag skolan: 

 att utarbeta samverkansrutiner för grundskolan och gymnasiet respektive för grundskolan 

och förskolan för att förenkla övergångar mellan de olika stadierna 

 att inventera vilka verktyg lärare behöver för att bättre kunna arbeta kompensatoriskt med 

de elever som behöver mer stöd 

 att utreda förutsättningarna för en vikariepool, där de i poolen ingående lärarna, när de 

inte behöver gå in som vikarier för ordinarie lärare, används som en extra resurs i 

klassrummen 

 att se över ersättningsmodellen för skolan i syfte att åstadkomma ett rättvisare system, där 

de mindre skolorna finansieras på ett mer solidariskt sätt än idag 

 att grundligt utreda dimensioneringen av skolhälsovården, dess roll och arbetssätt i skolan 

och dess betydelse för barnets lärande och utveckling 

 att ta fram underlag för att kunna arbeta enligt S.M.A.R.T. vid servering av skolmåltider 

S = Större andel vegetabilier 

M = Mindre andel "tomma kalorier" 

A = Andelen ekologiskt ökar 

R = Rätt kött och grönsaker 

T = Transportsnålt 

Detta kan vara en del av den procent av budgeten, som vi vill ska användas till 

klimatarbete. 

 

Uppdrag fritidshemsverksamheten:  

 att genomföra en ambitiös inventering av behovet av fritidsverksamhet för 10-12åringar – 

inventeringen ska också innefatta vilken typ av verksamhet barnen har behov av 

 att, utifrån barnens behov, föreslå ett tak för fritidshemsgruppernas storlek samt en nedre 

gräns och en målsättning när det gäller personaltätheten  

 att utreda hur man i enlighet med skollagens intentioner ska kunna erbjuda barnen hjälp 

med läxor och skolarbete på ett organiserat sätt 
 
Vänsterpartiet har också motionerat om att skapa s k Akademiska arbetsplatser på någon enhet i 
Norra kommundelen. Det innebär ett samarbete mellan skola/förskola/fritids och 
universitet/högskola och skapar vardagsnära forskning samt ett rikt flöde av studenter och en 
verksamhet i framkant. Det gör att skolorna får en större bas att stå på, lockar människor utifrån, 
utgör attraktiva arbetsplatser osv. 
 
 

Frågor som ska besvaras muntligt 

 

Jobb och företagande 

 Vad tänker ditt parti göra för att locka nya företag att etablera sig i Hallstavik förutsatt att 
mark och detaljplan finns 1? Vad, när och hur? 

 

                                                           
1 ”Hallstavik” = centralorten med omnejd 

 



Kommunikationer  

 Vad tänker ditt parti göra för att få fram bättre vägar, cykel- och gångbanor och fler 
bussförbindelser, inte minst till Älmsta, Herräng, Östhammar och Uppsala? När, var, hur?  

 
Rena ungdomsfrågor från Hallsta skola och Carl Wahrens gymnasium  

 Vad tänker ditt parti göra för att skapa arbete, bostäder och meningsfull fritid åt ungdomar i 
Hallstavik? När, var hur? 

 Några till frågor tillkommer  – elevrådet håller på att formulera de. 
 
 
 
 
1 ”Hallstavik” = centralorten med omnejd 

 


