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Översiktsplan för Norrtälje kommun t o m 2040 
 

Vänsterpartiet, Norrtälje, anser att översiktsplanen för Norrtälje kommun t o m 2040 i större 

grad bör vara en vision för hela kommunen med alla dess delar än för Stockholm Nordost och 

Stockholmsregionen. Att helt baka ihop Norrtälje kommun med utvecklingen i hela 

Stockholmsregionen känns inte som enbart en framgångsfaktor. Kommunen 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. 

 

Planen beskriver hur kommunen ska erbjuda attraktiva boendemiljöer för alla livsstilar, vilket 

vi ser som positivt och som en garant för att det även kommer att finnas tillgång till små 

hyreslägenheter med rimliga hyresnivåer, kollektivboenden, hyresradhus mm. Vi har svårt att 

se positivt på att kommunens befolkning till stor del ska öka till följd av permanentning av 

fritidshus. Det innebär ju att områden som idag inte har tillgång till kommunalt vatten, 

kollektivtrafik och annan service i allt högre grad kommer att ställa krav på detta. 

 

Planen benämner en anrik stadskärna som en tillgång med butiker och kultur. I och med de nya 

affärscentrum som etablerats har stadskärnans butiksutbud decimerats. Den anrika stadskärnan 

syns numera bara i viss mån längs ån, stadshuset och Wallinska gårdarna. Vi ifrågasätter om 

det finns efterfrågan av fler köpställen i Norrtälje stad nu och hoppas att en satsning sker på att 

hålla butiker, kulturliv och restauranter i stadskärnan levande. 

 

Översiktsplanen bör även ta upp de delar som är omistliga för Norrtäljes karaktär och identitet. 

En stadsarkivare/ stadsarkitekt måste anställas igen. Rivningar och byggnationer i Norrtälje 

stadskärna är en angelägenhet för hela kommunens befolkning och samtidigt som stor hänsyn 

till stadens karaktär och historia bör vidtagas bör också besluten om dessa förändringar ske 

med så stort medborgarinflytande som möjligt.  

 

Bussterminalen utvecklas till ett välkomnande och effektivt resecentrum, enligt planen. Vi 

tycker inte att detta måste innebära överdäckning med 3,5våningslimpor ovanpå. Området har 

varit ett öppet område under hela sin tid som stadskärneområde med tidigare järnvägsstation 

och bangård. De gamla, ”stora” husen som ger området karaktär (skeppet, rodret m fl) bör få 

fortsätta dominera och ny bebyggelse anpassas till äldre stadskärnebebyggelse i två våningar 

och träfasader. Det vore också synd att riva den nygamla stationsbyggnaden. Att Norrtälje 

kommun ska vara en del av Stockholmsregionen behöver inte betyda att vår bussterminal ser ut  
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som Skärholmen eller någon annan förort. Vi anser även att de övriga tre bussterminalerna i 

kommunen behöver åtgärdas för att bli mer välkomnande och attraktiva. 

 

Kulturutbudet är mycket litet - en biograf, ett industrimuseum som är stängt om kvällen och 

mestadels under vintern, en konsthall som anordnar evenemang ibland. Översiktsplanen bör 

andas en vision om att kulturutbudet ökar. Arenor för kulturell aktivitet saknas i kommunen, 

behovet av detta bör utredas skyndsamt. Kommunens industrihistoria bör beredas större del 

med ökat underhåll av historiskt intressanta platser och byggnader. 

 

Planen menar att det för att möjliggöra boende i skärgården året runt krävs helhetslösningar av 

infrastruktur, kommunikationer och offentlig service. Menar vi allvar med detta måste vi nog 

tänka om, tänka nytt och hitta bra lösningar för boende och för kvaliteten på utbildningen. Det 

är också viktigt att det finns fungerande bredband och telefoni i hela kommunen. Planen anger 

att det idag finns i 95% av kommunen, men vi ställer oss frågande till detta då vi upplever att 

det på många platser är väldigt dålig mottagning. Detta är ytterst viktigt för att kunna bedriva 

verksamhet i kommunen, men också för att ge barn möjlighet till likvärdiga möjligheter att 

genomföra skolarbeten mm. 

 

Vi anser att det är mycket viktigt med strandskydd för att värna det rörliga friluftslivet och 

allas rätt till stränder. Det är också viktigt för att behålla karaktären av skärgårdskommun. 

Normen för beviljande av undantag från strandskyddsregler bör förskjutas mot avslag för att 

säkra det allmännas intressen. Viktiga områden för det rörliga friluftslivet är till exempel 

Riddersholm och Kapellskär. 

 

För att nå en god utbildningsnivå i kommunen anser Vänsterpartiet att det även är viktigt med 

hög kvalitet inom förskola och fritids. Många barn tillbringar mycket tid i dessa verksamheter 

och detta påverkar även hur de fungerar i skolan. Riktlinjer för barngruppsstorlekar är ett 

kvalitetskrav som i hög grad kan bidra till bättre verksamhet. Vi anser också att det är viktigt 

att det finns möjlighet till barnomsorg på obekväm arbetstid. 

 

Beträffande grundskolorna anser vi att det är bra att skolförvaltningen nu har fått i uppdrag att, 

med syfte att förbättra resultaten och nå upp till de nya krav som ställs i styrdokument och 

lagar, göra en ordentlig genomlysning av vad som krävs för att öka grundskolans kvalitet. Vi 

förutsätter att, då skolförvaltningens förslag läggs på kommunstyrelsens bord, perspektivet 

vidgas till att gälla inte enbart skolan utan också landsbygdens utveckling i stort. Genom en 

medveten landsbygdspolitik kan elevunderlaget stärkas för de små skolorna. 

 

Egenavgiften i Kulturskolan får inte blir för hög, helst bör det vara gratis så att alla barn har 

möjlighet att delta. Kommunen måste ha ambitioner att utjämna skillnader mellan barn med  
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olika ekonomiska familjeförhållanden och se till att fler får ta del av olika sammanhang och 

upplevelser. 

 

Ska det bedrivas motorsport i eko-kommunen blir det en utmaning att begränsa miljöpåverkan. 

Man måste visa att det går. I övrigt bör det funderas på hur stor inblandning kommunen bör ha 

i en motorsportanläggning.  

 

Planberedskapen för att återinföra spårbunden trafik i kommunen bör intensifieras och 

Roslagsbanan till Rimbo bör snarast byggas ut. Norrtälje kommun ska vara en modern 

kommun med modern och ekologiskt långsiktigt hållbar kollektivtrafik. Linje 639 bör beredas 

status som stomlinje, Behovet av linje 636/637 som stomlinje bör utredas, såväl som behovet 

av nattbuss mot exempelvis Hallstavik. Busshållplatserna längs våra vägar måste bli säkra och 

användbara för alla, även den stora del skolbarn som färdas runtom i kommunen varje dag. 

 

Norrtälje kommun är en ekokommun och bör bli detta på ett mer framstående sätt i framtiden. 

Vi tycker att anslutningen till Norrvatten och Mälaren är ett steg i fel riktning då Mälarens 

vatten riskerar förorenas och försaltas inom en relativt kort framtid, vilket gör att dricksvatten 

kommer att sökas betydligt längre bort. Långa transportsträckor av vatten innebär ökade risker 

för läckage och andra olyckor. Norrtälje kommun måste nu ta fram en planberedskap för hur 

dricksvattenförsörjningen ska ske vid en eventuell utslagning av Mälaren som dricksvattentäkt. 

Avgifterna för vatten ska uppmuntra till snål användning och hållbara lösningar för avlopp ska 

väljas i de mest känsliga områdena. 

 

Det måste bli enklare för medborgarna i kommunen att källsortera och återvinna. Det ska inte 

vara nödvändigt att ha bil för att kunna återvinna sina sopor. Stationerna ska vara rena och 

välorganiserade och kan med fördel läggas närmare bostadsområden. Matavfall och organiskt 

avfall bör samlas in för framställande av biogas, som också ska gå att tanka på flera ställen i 

kommunen. 

 

Det unika samarbetsprojektet Tiohundra har nått stora framgångar och får inte bli ett offer för 

ideologisk privatiseringspolitik. Det är ett gemensamt projekt som vi alla varit överens om och 

vetenskapliga utvärderingar pekar på stora fördelar med sättet att beställa/driva vård och 

omsorg. I stället för att tillåtas stanna av bör kommun och landsting satsa fullt på att 

vidareutveckla ett vårdalternativ som kan bli föregångare för resten av landet. 

Tiohundrasamarbetet bör omedelbart permanentas och användas som en framgångsfaktor i 

kommunens attraktionskraft och tillväxt. 

 


