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Ärende BUDGET för Norrtälje kommun 2019 

 

Förslag till tilläggsbeslut 

Vänsterpartiet eftersträvar ett socialistiskt samhälle som definieras av allas lika värde, rättig-

heter och möjligheter. Ett samhälle där alla bidrar efter sin egen förmåga och får stöd utifrån 

sina behov. 

Vänsterpartiet arbetar för att skapa ett samhälle för alla – inte bara några få. Vi ska alla kunna 

ta del av och påverka de beslut och förändringar som rör vår egen vardag. 

Vänsterpartiet verkar för en demokratisering av vår gemensamma sektor för att ge brukare, 

anhöriga och personal ett större inflytande över verksamheterna. Vi motsätter oss en fortsatt 

privatisering. Människors behov, inte företagares vinstintressen, ska styra den gemensamt 

finansierade välfärden. 

Vänsterpartiet är ett feministiskt parti. Det innebär att vi kämpar för jämställdhet och en 

jämlik maktfördelning mellan könen. Hela samhället gynnas av minskade klyftor. Vi vill låta 

jämlikhet och rättvisa genomsyra politikens alla områden. 

Vänsterpartiet vill ha ett samhälle för alla. Det kräver en politik som ger alla, oavsett 

bakgrund, religion, hudfärg, kön eller sexualitet, samma möjligheter och samma rätt till god 

utbildning, arbete och bostad. 

För oss innebär integration att föra en inkluderande politik. Därmed läggs grunden för ett mer 

jämlikt och tolerant samhälle. Vi vill ha ett samhälle fritt från rasism. Rasismen sorterar och 

underordnar människor och därför är den ett hinder för rättvisa och jämlikhet. 

Förtryck av nationella minoriteter är en beklagansvärd och ännu på många sätt obearbetad del 

av Sveriges historia. Detta har konsekvenser även i vår tid. Sverige har nu beslutat att skydda 

och stärka samers, tornedalingars, sverigefinnars, romers och judars rättigheter till identitet, 

språk, kulturarv och religion. Men mycket återstår att göra för att komma tillrätta med 

orättvisor. Möjligheten att i Sverige använda det egna språket i kontakt med myndig-heter bör 

utökas och gälla alla talare av ett nationellt minoritetsspråk. Möjligheten till vård och omsorg 

av personal som talar det egna modersmålet bör utvidgas. Då Norrtälje kommun även är finskt 

förvaltningsområde är det viktigt att kommunens invånare väl känner till vad förvaltnings-

området innebär. 
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En fungerande välfärd är en förutsättning för många människors frihet. Det ska gå att lita på 

att ditt barn möter trygghet i skolan, att dina föräldrar får värme och omsorg på äldreboendet 

och på att du får bästa möjliga vård när du mår dåligt. 

För oss innebär detta i år att vi ställer oss bakom den budget som Socialdemokraterna lägger 

tillsammans med Miljöpartiet. Vi ser att det finns flera viktiga satsningar i budgeten som vi 

själva också har i vårt kommunala handlingsprogram. Det handlar om mer pengar till skolan 

och omsorgen. Det handlar om fler fältassistenter och satsningar på fritidshemmen. Det 

handlar om att fortsätta renoveringen av Gevärsfaktoriet och att tillhandahålla lämpliga 

lokaler för kulturutövande i vår kommun. Det handlar om att fortsätta att utveckla 

verksamheten på Färsna gård och skydda markerna runtom gården genom ett naturreservat. 

Det handlar om fortsatta avgiftsfria lovaktiviteter med Mitt lov och sommarjobbsgaranti för 

våra ungdomar. 

I november 2018 beslutade fullmäktige om en skattesats på 19,72 kr. Vänsterpartiet hade då 

ett yrkande på att återställa skattenivån till 2007 års nivå 20,42 kr. Vi anser att detta är 

nödvändigt för att kunna tillhandahålla en god välfärd som klarar av att värna om våra 

svagaste grupper. Enligt kommunallagen finns en möjlighet att i december riva upp 

skattesatsen som beslutats i november och fastställa en ny. Detta tilläggsbeslut innebär att 

skattesatsen fastställs till 20,42 kronor för att möjliggöra ytterligare satsningar på 77 miljoner 

kronor. Förutom en justering av skattesatsen vill vi i Vänsterpartiet sänka överskottsmålet 

ytterligare med 23,3 miljoner kronor. 

Vi vill bygga för att utveckla kommunen så det finns bostäder för alla skeden i livet oavsett 

inkomst. Fler hyresrätter måste byggas för att uppnå balans mellan olika boendeformer och 

bostäderna som byggs måste ha rimliga hyror, så folk har råd att bo i dem. Det kan vi bland 

annat göra med hjälp av vårt eget bostadsbolag Roslagsbostäder, som bör ges i uppdrag att 

bygga mer även på de mindre orterna i kommunen. Vänsterpartiet vill att nya idéer för att få 

fram billiga hyresrätter prövas. Exempel på detta kan vara Göteborgsmodellen där hyran 

fastställs i förväg och där byggföretagen konkurrerar med kvalitet. Det är också viktigt att 

inrätta en kommunal bostadsförmedling för att förmedla bostäder på ett rättvist sätt. 

Barn och unga är viktiga för oss i Vänsterpartiet. Det är de som är framtiden och det vi satsar 

på barnen när de är små får vi tillbaka såväl ekonomiskt, ekologiskt som socialt. Vi vill se 

fortsatt Öppen förskola-verksamhet i hela kommunen, såväl med allmänna öppettider som 

med riktade grupper mot t ex pappor eller unga mammor. Vi vill också göra konkreta 

satsningar i förskolan för att bibehålla andelen förskollärare (och gärna öka den) samt att 

justera barngruppsstorlekarna till de riktlinjer som Skolverket förespråkar. Även 

fritidshemsgrupperna är för stora och utbildningsnivån i fritidshemmen är låg trots att 

fritidshemmen idag omfattas av läroplanen. Vi vill göra en inventering av verksamheten för 

de äldre barnen samt satsa på en fritidslärarutbildning på Campus som vi kan erbjuda vår 

personal på betald arbetstid. Vi vill också göra extra satsningar på ungdomsmottagning och 

fritidsgårdar runtom i kommunen. Elevhälsan behöver en ordentlig genomlysning med 

uppdrag att dimensioneras efter de behov som finns. Innan detta är utrett anser vi ändå att 

verksamheten behöver stärkas upp för akuta situationer. Vi vill också kunna erbjuda flickor 

upp till 23 år avgiftsfria mensskydd.  

Kulturen får oss att upptäcka vårt mänskliga väsen och ger oss inspiration att förverkliga 

drömmar och ger tröst i livet. Kultur är en investering, inte en kostnad. Kultur ska vara till för 



3 
 

alla, inte bara en lyx för några få. Den ska vara lätt att uppleva och att utöva oavsett var i 

kommunen man bor eller vem man är. Kultur är en av samhällets största verksamheter, som 

främst finansieras kollektivt, och ska därför ingå som en självklar del i all kommunal 

planering. 

Kulturen speglar det samhälle vi lever i. I Norrtälje kommun finns många ideella och kreativa 

krafter, som vi bör stödja och uppmuntra. Biblioteken utgör själva grunden för kulturlivet och 

utveckling av bibliotek och skolbibliotek är en ytterst viktig rättvisefråga. Roslagsmuséet har 

en betydelsefull roll som "länsmuseum" för norra delen av Stockholms län.  

Vi vill bygga ut kulturskolans verksamhet med t ex dans och teater, så det verkligen blir en 

kulturskola. Vårt mål är en avgiftsfri kulturskola som ger alla barn möjlighet att delta och som 

lägger grunden för framtida kulturarbetare, musikunder och stjärnor. Till en början vill vi 

sänka avgifterna för kulturskolans verksamheter. 

När det kommer till de äldre ställer vi oss bakom Socialdemokraterna och Miljöpartiets 

skrivning om att valfrihetsmodellerna inom hemtjänst/hemsjukvård/hemrehab och 

äldreomsorg måste förändras. Det måste kunna handla om att välja vad du vill ha utfört och 

inte vilket företag som ska utföra tjänsten. Vi vill också att den äldre ska kunna välja om hen 

vill bo hemma eller om hen vill bo i ett kollektivt trygghets- eller särskilt boende. Vi vill att 

bygget av minst ett äldre/trygghetsboende planeras under året samt att Kommunalförbundet 

för sjukvård och omsorg utreder möjligheterna att erbjuda alla personer över 80 år plats i ett 

kollektivt boende med stöd om de så önskar. 

Vänsterpartiet arbetar för ett slutdatum för användning av fossilbränslen i kommunen. Vi vill 

att information om hållbara uppvärmningssystem och subventioner aktivt sprids till 

kommunens invånare. Vi vill få igång satsningar på lokal energiproduktion, framförallt i form 

av solenergi. 

Det ska vara enkelt för medborgarna att leva klimatsmart. Kommunen ska vara en 

föregångare och slopa engångsartiklar, använda miljövänliga material och möjliggöra käll-

sortering och återvinning. Service med hämtning av grovsopor ett par gånger om året bör 

återinföras och möjligheter till återvinning av förpackningar och papper bör finnas nära bo-

stadsområden och inte kräva tillgång till bil. 

Kommunfullmäktige föreslås besluta: 

- Att skattesats fastställd i november 2018 rivs upp. 

- Att skattesatsen fastställs till 20,42 kr för år 2019. 

- Att överskottsmålet justeras motsvarande 23,3 miljoner kronor. 

- Att en kommunal bostadsförmedling inrättas - 2 miljoner kronor. 

- Att planering av minst ett trygghets/särskilt boende påbörjas – 2 miljoner 

kronor. 

- Att produktionen av solenergi på kommunens fastigheter utvecklas – 5 

miljoner kronor. 

- Att arbetet med att justera barngruppernas storlek i förskolan efter 

Skolverkets riktlinjer med bibehållen förskollärarkompetens påbörjas – 3 

miljoner kronor. 

- Att satsningar på att höja kvaliteten i fritidshemmen genomförs – 3,4 

miljoner kronor. 
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- Att kommunal öppen förskola i Norrtälje, Hallstavik, Rimbo och Älmsta 

förstärks – 1,5 miljoner kronor. 

- Att grundpengen till grundskolan förstärks – 12,6 miljoner kronor. 

- Att en översyn av Elevhälsans uppgifter och dimensionering görs för att 

motsvara de behov som finns och samtidigt skjuta till medel för akuta behov 

– 3 miljoner kronor. 

- Att förebyggande insatser för våra barn och unga genom 

Ungdomsmottagning, fritidsgårdar och fältassistenter förstärks i hela 

kommunen – 5 miljoner kronor. 

- Att kostnadsfria mensskydd till flickor/kvinnor t o m 23 år erbjudes – 2,3 

miljoner kronor. 

- Att egenavgifterna till Kulturskolan sänks samt att Kulturskolans utbud 

breddas med t ex dans, teater, bild och form – 16 miljoner kronor. 

- Att påbörja införandet av avgiftsfri simskola för icke simkunniga invånare fr 

o m grundskoleålder – 4,5 miljoner kronor. 

- Att påskynda utbyggnaden av ett sammanhållet cykelvägnät i hela 

kommunen med prioritering utmed de mest trafikerade landsvägarna samt 

runt fritidsanläggningar och skolor – 25 miljoner kronor. 

- Att utreda nya idéer för att producera billiga hyresrätter. 

- Att utreda möjligheten att erbjuda personalen på våra fritidshem utbildning 

till fritidslärare på hemmaplan. 

- Att utreda behov och förutsättningar för att inrätta en egen vikariepool av 

behörig personal för förskola, skola och fritidshem. 

- Att utreda möjligheten att erbjuda trygghets/särskilt boende för personer 

över 80 år utan biståndsbedömning. 

- Att utreda hur avgiftsfri hämtning av grovsopor kan omfatta alla hushåll, 

även i flerfamiljshus. 

- Att utreda hur inlämning av sopor till återvinning kan underlättas, även för 

den utan tillgång till bil. 

- Att fortsätta arbetet med att förse våra skolor, förskolor och äldreboenden 

med närproducerad, ekologisk mat. 

- Att anslaget till Kultur- och fritidsnämndens verksamhet förstärks med 15 

miljoner kronor, avsedda för kultur- och idrottsutövande främst för 

kommunens unga. 
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