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Detta program anger riktlinjerna för den politik 

Vänsterpartiet Norrtälje avser driva under 
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En demokratisk kommun 
Vänsterpartiet eftersträvar ett samhälle som definieras av allas lika värde, rättigheter och 

möjligheter. I det samhället bidrar alla efter sin egen förmåga och får stöd utifrån sina behov. 

Vänsterpartiet vill demokratisera Norrtälje kommun. Människor som lever här måste känna 

att de kan ta del av och påverka beslut och förändringar som rör deras vardag. Varje människa 

måste kunna förstå hur hen kan vara med och bilda opinion för att förändra det som upplevs 

som felaktigt eller orättvist. Alla beslut ska föregås av en tydlig förberedelsetid och de ska 

vara enkla och begripliga samt fattas så nära människor som möjligt.  

Vi vill också demokratisera vår gemensamma sektor. Brukare, anhöriga och personal ska få 

större inflytande över den verksamhet som i första hand berör dem. Vi motsätter oss fortsatt 

privatisering och marknadsstyrning av skola, vård och omsorg. Människors behov, inte 

företagares vinstintressen, ska styra den gemensamt finansierade välfärden. 

Vår uppfattning, som bekräftas av aktuell forskning, är att minskade klyftor främjar en god 

samhällsutveckling. Vi vill bekämpa de klyftor som finns genom att, inom politikens alla 

områden, arbeta för jämställdhet och rättvisa. I det här programmet kan ni läsa om några av de 

idéer, tankar och konkreta förslag som vi vill arbeta för under de kommande fyra åren. 

Hela kommunen ska leva 
Vänsterpartiets vill göra Norrtälje kommun till en mer dynamisk plats genom aktiva insatser 

för att förbättra och stärka den kommunala verksamheten, men även genom att uppmuntra och 

stödja kreativa medborgarinsatser. Vi menar att kommunens utveckling bygger på att mindre 

orter, skärgård och landsbygd ges samma möjlighet att utvecklas som Norrtälje stad. Det finns 

en enorm potential i landsbygden som, i dialog med de som bor och verkar där, kan denna tas 

till vara och bli en framgångsfaktor. Då blir det också möjligt att genomföra den gröna 

omställning som framtida klimatförändringar kommer att tvinga oss till. Genom en medveten 

landsbygdspolitik stärker vi näringsverksamheten och elevunderlaget för de små skolorna.  

Under de kommande fyra åren vill vi: 

 Inrätta en kommundelsnämnd med en egen budget och med ansvar   

för kommundelarna utanför Norrtälje stad. 

 Öppna för enklare upphandling av ekologiskt hållbara och närproducerade livsmedel, 

så att dessa kan serveras på skolor, förskolor, sjukhus, äldreboenden mm. 

 Införa ett logistikstöd för lanthandeln.  

 Verka för att kommunen i större utsträckning använder sig av lokalt producerad och 

hållbar energi. 

 Verka för en förbättrad kollektivtrafik, en utbyggnad av fiber och en bra 

mobiltäckning i hela kommunen. 

 Bygga ut ett nät av gång-och cykelvägar i hela kommunen. 

 Uppmuntra och utveckla ekoturismen i kommunen. 
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En kommun att bo och leva i 
Norrtälje har i dag ingen bostadspolitik, men precis som på andra orter så köar många, särskilt 

unga människor, för att få tag på en bostad. Vänsterpartiet tror inte, som den nuvarande 

ledningen i kommunen gör, att marknaden kan lösa de problem som finns. De som agerar på 

marknaden strävar efter att maximera sin vinst och det gör de genom att bygga för dem som 

har råd att betala höga insatser och höga månadsavgifter. 

Det här innebär att stora grupper av medborgare inte får ett av sina mest grundläggande behov 

– en god bostad till ett rimligt pris – tillgodosett. Här måste vi politiker ta vårt ansvar. Det kan 

vi bland annat göra med hjälp av vårt eget bostadsbolag Roslagsbostäder, vars främsta uppgift 

borde vara att tillgodose behovet av bostäder – inte att gå med vinst. 

I Vänsterpartiet anser vi att det är viktigt med en balans mellan hyresrätter, bostadsrätter, 

kooperativt och privat ägda bostäder. I dagsläget är behovet av hyresbostäder det mest akuta. 

Vi vill se en halvering av kötiden för bostad inom nästa mandatperiod. Vi vill bygga både för 

dem som redan bor här och för dem som kan tänka sig att flytta hit. Vi vill bygga för att 

utveckla kommunen. 

Just nu ser vi hur kvarteret Båtsman bebyggs och hur planerna för Norrtälje hamn, 

Bussterminalen och nya handelsområden i stadens utkant tar form. Vänsterpartiet ifrågasätter 

behovet av fler köpcentra utanför stadskärnan och har sagt nej till såväl skelettplanen för 

hamnen som till den tidigare markanvisningen för bussterminalen, då vi tycker att planerna är 

för storskaliga, marknadsinriktade och ekonomiskt osäkra. Det finns dessutom gott om mark 

att bebygga i anslutning till Norrtälje stad vid Nordrona.  

I Norrtälje stads centrala delar måste vi se till att värna om den intima och småskaliga miljö 

som fortfarande dominerar. Det är viktigt att hänsyn tas till Norrtälje stads karaktär och 

historia vid nybyggnation och rivningar. Vi måste också ställa krav på de nya hus som byggs 

– krav på proportioner, material, detaljer och inpassning i stadsbilden. Viktigt är också att 

lägga stor omsorg på utformningen av de rum som finns mellan husen – gator, parker mm. Vi 

vill verka för att den otroligt viktiga 1-procentsregeln för offentlig konst vid om- och 

nybyggnation implementeras som norm i kommunen. Framförallt krävs det en helhetssyn i 

planeringen och det krävs kompetens och sakkunskap. Därför behöver Norrtälje en 

stadsarkitekt. 

Kommunen behöver ett bostadsförsörjningsprogram som kan fungera som ett 

planeringsinstrument för nämnder och förvaltningar och samtidigt vara ett 

informationsmaterial som riktar sig till olika intressenter på bostadsmarknaden – byggherrar 

och förvaltare, bostadssökande, finansieringsinstitut m fl. Vänsterpartiet menar att det också 

behövs en bostadsförmedling för att effektivt kunna matcha efterfrågan och utbud. 
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Under de kommande fyra åren vill vi: 

 Ta fram ett bostadsförsörjningsprogram för kommunen. 

 Styra utbudet med hjälp av markanvisningsavtal och detaljplaner för att få en balans 

mellan utbud och efterfrågan. 

 Inrätta en bostadsförmedling. 

 Använda oss av tomträttsinstitutet för att hålla boendekostnaderna nere. 

 Prova en ny form av upphandling, där hyresnivån är bestämd från början och den 

byggherre som kan erbjuda den bästa kvaliteten vinner. 

 Ge Roslagsbostäder i uppdrag att undersöka förutsättningarna för att producera 

hyresradhus och passivhus. 

 Anställa en stadsarkitekt. 

 Revidera finanspolicyn för kommunens bolag, bl a med syfte att sänka räntepåslaget. 

 Verka för att människor med psykiska eller sociala handikapp inte ska kunna vräkas 

på ekonomiska grunder. 

 Se till att det finns tillräckligt med lägenheter att anvisa till kvinnor som snabbt 

behöver skydd från misshandel och kränkningar. 

 Initiera ett samarbete mellan hyresvärdar i norra Stockholms län för att garantera 

misshandlade kvinnor ett tryggt boende. 

 Inrätta en tjänst som kvinno-/familjefridssamordnare. 

En kommun att arbeta i 
Idag saknar många, särskilt unga människor, ett arbete att gå till och ett stort antal människor 

går också år efter år med osäkra deltidsanställningar. Vänsterpartiet vill att Norrtälje kommun 

och dess bolag blir goda föredömen som arbetsgivare som människor väljer att arbeta hos. Vi 

ska ha bra anställningsvillkor, bra lönenivå och hälsofrämjande arbetsklimat. 

Vi ser de ökande löneklyftorna som ett allvarligt problem som i första hand drabbar kvinnor. 

Samtidigt som företagens vinster ökar och VD-löner, styrelsearvoden och aktieutdelningar 

höjs, får andra se sina villkor försämras. Personalen inom äldreomsorgen har fått sitt 

nattarbetstidsmått förlängt med två timmar per pass utan ersättning. Vänsterpartiet föreslår 

därför att även kommunalrådet arbetar två timmar per dag utan lön. Det ger en sänkning av 

arvodet från 70 800 kronor i månaden till 53 100 kronor.  

Företagandet är en förutsättning för vårt välstånd. I vår kommun har vi ett stort antal 

småföretag. De är inte alltid i behov av att växa, men är ändå mycket viktiga genom att de ger 

människor möjlighet att försörja sig genom eget arbete och kan fungera som ett alternativ till 

anställning. Vänsterpartiet ser positivt på människors kreativitet och föreslår centralt och 

lokalt en rad åtgärder för att förbättra förutsättningarna för våra småföretagare. Vid offentliga 

upphandlingar måste lokala små företag ha möjlighet att delta. Vi vill också stödja sociala 

företag och kooperativs möjlighet att utvecklas i kommunen. 
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Behovet av utbildad arbetskraft måste tillgodoses och Vänsterpartiet föreslår ökat samarbete 

med lärosäten samt försök med s k Akademiska arbetsplatser på någon enhet inom Barn och 

skola. Detta innebär ett nära samarbete med högskola/universitet, vardagsnära forskning och 

studentledda verksamheter som ger en god kvalitetssäkring och utgör en bra bas för 

rekrytering av kompetens till kommunen. 

Under de kommande fyra åren vill vi: 

 Göra heltidsanställningar till norm i Norrtälje kommun. 

 Verka för att meddelarskydd och meddelarfrihet omfattar alla skattefinansierade 

verksamheter, oavsett vem som utför dem. 

 Bedriva en aktiv jämställdhetspolitik, bl a minska löneklyftan mellan kvinnor och 

män. 

 Genomföra HBTQ-certifiering av all verksamhet som finansieras med gemensamma 

medel. 

 Verka för en bättre arbetsmiljö på kommunala arbetsplatser, i första hand se till att 

bemanningen är tillräcklig med avseende på arbetsbelastningen. 

 Erbjuda betydligt fler ungdomar sommarlovsjobb och praktikplatser i kommunal 

verksamhet 

 Se över politikerarvodena. 

 Stödja och utveckla samarbetet med Norrtälje utvecklingscenter för vatten samt 

Erkenlaboratoriet. 

 Skapa Akademiska arbetsplatser inom skola/barnomsorg. 

Kunskap är makt – rätten till kunskap 
Alla barn har enligt skollagen rätt till likvärdig undervisning. För att förverkliga detta har 

skolan fått ett kompensatoriskt uppdrag, vilket innebär att skolan måste erbjuda eleverna 

särskilda stödinsatser, anpassade efter var och ens behov. Forskning visar att en avgörande 

faktor för elevers förmåga till inlärning är att de möts av positiva förväntningar och 

uppmuntran. En demokratisk skola har ett aktivt förhållningssätt i förhållande till såväl elever 

som föräldrar och tar ansvaret för att eleverna får den utbildning de behöver. Det innebär att 

skolan måste bli bättre på att erbjuda eleverna de stödinsatser de behöver. För att detta ska bli 

möjligt tror vi att det behövs ett nytt resursfördelningssystem. Alla resurser som gemensamt 

tillförs skolan ska användas för att höja kvaliteten på undervisningen, Vänsterpartiet vill 

stoppa vinstuttag ur skolverksamheten. 

Vänsterpartiet ser skolans förmåga ge alla elever likvärdiga förutsättningar som ett avgörande 

kriterium på skolsystemets och enskilda skolors kvalitet. Förskolan och fritidshemmen är 

också viktiga delar av skolsystemet och får inte glömmas bort vid kvalitetshöjningar. Vår 

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

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

tillåts utveckla sin verksamhet mot mer självstyre. 
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Under de kommande fyra åren vill vi: 

 Göra en översyn av barngruppsstorlekarna i förskolan och arbeta fram en 

handlingsplan med målet kunna minska antalet barn per grupp till max 15 på minst tre 

personal. 

 I större utsträckning erbjuda barnomsorg på kvällar, nätter och helger. 

 Öka andelen manliga förskollärare. 

 Föreslå ett tak för fritidshemsgruppernas storlek samt en målsättning och nedre gräns 

när det gäller personaltätheten. 

 Erbjuda fritidshemspersonalen fortbildning. 

 Genomföra en ambitiös inventering av 10-12åringars behov av fritidshemsverksamhet. 

Inventeringen ska också innefatta vilken typ av verksamhet barnen har behov av. 

 Utreda hur fritidshemmen, i enlighet med skollagens intentioner, ska kunna erbjuda 

barnen hjälp med skolarbetet på ett organiserat sätt. 

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

inte behöver vikariera, används som extraresurs i klass-rummen. 

 Göra en översyn av ersättningsmodellen för skolan i syfte att åstadkomma ett 

rättvisare system, där de mindre skolorna finansieras på ett mer solidariskt sätt än idag. 

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

de elever som behöver mer stöd. 

 Utreda dimensioneringen av skolhälsovården och hitta lämpliga nyckeltal.  

 Verka för ett brett utbud av utbildningar, där också estetiska inriktningar ingår, så att 

fler ungdomar väljer Rodengymnasiet.  

 Se över möjligheten att låta körkort ingå i omsorgsutbildningen. 

 Inrätta Akademiska arbetsplatser inom skola och barnomsorg. 

 Initiera starten av en naturskola för alla kommunens elever på Färsna gård.   

En sammanhållen vård och omsorg har oändliga möjligheter 
Vänsterpartiet vill att Tiohundraprojektet ska permanentas och utvecklas. Ett utvecklat 

samarbete med patienten/medborgaren i fokus kopplat till forskning kan ge oss Sveriges bästa 

vård och omsorg. En flexibel organisation som styrs efter medborgarnas behov och inte av 

företagens vinstintressen gör att vi kan erbjuda en jämlik och jämngod vård och omsorg över 

hela kommunen. Service i kommunens utkanter slipper leva under ständigt nedläggningshot. 

Idag vet vi att en starkt privatiserad hemtjänst leder till sämre samordning, fler personer som 

besöker de äldre i sina hem och fler transporter med ökade utsläpp och olycksrisk som följd. 

Prispress och konkurrens har också lett till sämre arbetsförhållanden, t ex delade turer, för 

hemtjänstpersonalen. I Vänsterpartiet tror vi därför att en samlad hemtjänst inom Tiohundra 

AB är möjligheternas hemtjänst. Vi vill förstärka och bredda hemtjänsten för de som har 

behov av den och låta de som är friska betala för den hjälp de vill ha i hemmet utan 

skattesubventioner. De som arbetar med våra äldre ska ha bra arbetsförhållanden. 
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Rapporter visar att unga människor, speciellt flickor, i Norrtälje kommun mår dåligt. De har 

ont i huvudet, känner sig nedstämda utan att veta varför och vill vara någon annan än den de 

är. Detta är allvarligt. Vänsterpartiet vill se ett fortsatt gott förebyggande arbete vid Familjens 

Hus i Norrtälje och att konceptet i olika former sprids till andra delar av kommunen. I stället 

för att rusta ned bör vi ligga i framkant med Familjens Hus-verksamheten. Vi tycker att det är 

viktigt att skolhälsovården har tillräckliga resurser och att det finns kapacitet för att göra de 

neuropsykiatriska utredningar som krävs. Ungdomsmottagningen, som idag är 

underbemannad, måste garanteras möjligheter att nå upp till åtminstone miniminivå vad det 

gäller såväl barnmorsketjänster som kuratorer. Norrtälje kommun har, tillsammans med 

Stockholms läns landsting, i projektet Tiohundra, unika möjligheter att erbjuda våra 

ungdomar en väl utbyggd förebyggande vård. Dessa möjligheter anser vi i Vänsterpartiet att 

vi måste utnyttja. 

Under de kommande fyra åren vill vi: 

 Upprätta en målsättning om att kunna erbjuda alla personer över 80 år, som önskar 

plats i särskilt boende, detta inom tre månader. För att åstadkomma detta behöver en 

behovsöversikt och en tidplan arbetas fram. 

 Arbeta fram ett förslag om hur verklig valfrihet inom hemtjänsten skulle kunna se ut, 

där den äldre kan välja vad som ska utföras, oavsett vilket företag som utför sysslan. 

 Främja förebyggande insatser för våra barn och unga, t ex Familjens hus, 

Ungdomsmottagningen, Skolhälsovården. Verksamheterna ska finnas spridda i 

kommunen. 

Rikt kulturliv och jämställd fritid 
Syftet med kulturpolitiken ska vara att tillhandahålla en struktur i vilket ett fritt kulturliv kan 

utvecklas. Sådana strukturer kan bara finansieras kollektivt. Detta är nödvändigt för 

utveckling och förnyelse. Vi har ett gemensamt ansvar för konst och kultur. Kulturen ska ingå 

som en självklar del i all kommunal planering.  

Biblioteken, museerna och arkiven tillhandahåller kunskap om vår historia och vårt kulturarv 

och därmed förståelsen för vårt samhälle och hur det växt fram. Få vet idag hur det gamla 

klassamhället såg ut och hur nära det är vår tid, få vet vad folkrörelserna har gjort för 

välståndet i Sverige. Resurser behövs därför till bibliotek, museer och arkiv för att föreningar, 

skolklasser och andra ska kunna undersöka klassamhällets och folkhemmets historia. 

Roslagsmuseet har en betydelsefull roll som ”länsmuseum” för norra delen av Stockholms 

län. Biblioteken utgör själva grunden för kulturlivet och vi i Vänsterpartiet vill bevaka att de 

inte konkurrensutsätts som har skett i andra kommuner. Samarbetet mellan bibliotek och 

skolbibliotek måste utvecklas. 
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Under de kommande fyra åren vill vi: 

 Öka resurserna till Stadsarkivet för att kunna göra vår historia tillgänglig för 

föreningar, skolelever och andra intresserade. 

 Förbättra det ekonomiska stödet till hembygdsföreningarna. 

 Få till stånd en renovering av Gevärsfaktoriet och den omgivande miljön som sedan 

bevaras och ges en genomtänkt användning som museum eller något annat. 

 Försäkra oss om att Roslagsmuseets samlingar bevaras, vårdas och görs tillgängliga. 

 Verka för att en plattform för experimentell scenkonst tar plats i den nuvarande 

Konsthallen. 

 Bidra till att få till stånd ett kultur- och aktivitetshus i hamnen som omfattar 

kulturutbud för alla åldrar. 

 Verka för att Norrtälje kommun använder sig av 1%regeln för offentlig konst vid om- 

och nybyggnation. 

 Införa, för de konstnärer som ställer ut i Norrtälje Konsthall, en medverkans- och 

utställningsersättning enligt det s.k. MU-avtalet. 

 Bredda Kulturskolans kursutbud med dans, performance, måleri och skulptur och 

sänka kostnaderna/införa maxtaxa inom Kulturskolan.  

 Ge Folkets Hus i Hallstavik och Herräng ekonomiska förutsättningar att utveckla sin 

verksamhet. 

 Anställa en kulturchef som kan arbeta strategiskt med kulturen i Norrtälje. 

Badplatser är en viktig mötesplats för människor under somrarna. Det är viktigt att barn som 

växer upp i en skärgårdskommun kan simma. Badplatserna ska skötas om och hållas fria från 

nedskräpning och fågelbajs. Simskolor utomhus och inomhus i badhusen ska vara gratis för 

kommunens barn. 

Många satsningar har i vår kommun gjorts på idrott och fritidssysselsättningar som 

traditionellt sett intresserar flest pojkar. Vi tycker att det är av yttersta vikt att kommunen 

snarast utvecklar metoder för att integrera jämställdhetsperspektivet i sitt arbete med unga 

människor.  

Under de kommande fyra åren vill vi: 

 Ge kultur och fritidsförvaltningen i uppdrag att ta fram system för att kunna fördela 

resurser jämställt till flickor och pojkar. 

 Erbjuda kommunens barn gratis simskola utomhus och inomhus. 

 Se över möjligheten att iordningställa ridvägar runtom i kommunen. 
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Jordklotet sätter gränserna 
Vänsterpartiet vill arbeta för ett slutdatum för användning av fossilbränslen i kommunen. Vi 

vill att information om hållbara uppvärmningssystem och subventioner som finns för dessa 

aktivt sprids till kommunens invånare. Vårt gemensamma energibolag ska vara kvar i 

kommunal ägo och användas för att ställa om kommunen till en mer långsiktigt hållbar 

energianvändning. Energibolaget kan vara en aktiv part för att få fart på utbyggnaden av 

fossilfria energikällor, t ex vindkraft, vågkraft, solenergi, men även att samla in matavfall och 

organiskt avfall för framställning av biogas. 

Trots en gigantisk satsning på en vattenledning för dricksvatten från Mälaren tror vi att vi 

måste fortsätta vara rädda om vårt vatten, såväl dricksvatten som sjö- och havsvatten. 

Vattensnåla och torra toalettsystem är exempel på långsiktiga lösningar. Vattenledningsnätet 

bör underhållas för att minska läckage och tillfredsställande lösningar för avloppshantering 

måste tillgodoses. I kommunen finns Utvecklingscentrum för Vatten, en verksamhet som 

kommunen bör kunna samarbeta/utnyttja för att ligga i framkant i vattenfrågor. 

Det ska vara enkelt för medborgarna att leva klimatsmart. Kommunala verksamheter ska vara 

föregångare och slopa engångsartiklar, använda ekologiska material och möjliggöra 

källsortering och återvinning. Hämtning av grovsopor ett par gånger om året bör återinföras. 

Möjligheter att sortera avfall bör finnas nära bostadsområden och ej kräva tillgång till bil. 

De vägar vi har i kommunen är alltför smala för att rymma både bilar, fotgängare och 

cyklister. Samtidigt ökar hela tiden både trafiken och hastigheten. Det är idag förenat med 

livsfara för de oskyddade trafikanterna att ge sig ut på vägarna. Ska barnen till skolan, 

kompisen eller idrottsplatsen måste de skjutsas. Att bygga ut ett nät av gång- och cykelvägar 

är därför en av de allra mest angelägna uppgifterna för en ny kommunledning – med hänsyn 

till miljön, säkerheten och allas lika möjligheter att vara delaktiga i samhället. I det här 

sammanhanget bör också en översyn göras när det gäller utbudet av kollektivtrafik, både vad 

det gäller spårbunden trafik och busstrafik. 

Under de kommande fyra åren vill vi: 

 Initiera start av lokal produktion av, och tankställen för, biogas. 

 Aktivt verka för en effektiv, enkel och klimatsmart sophantering. 

 Påbörja utbyggnaden av ett gång- och cykelvägnät i hela kommunen. 

 Tillsammans med SL, göra en översyn av busstrafiken i syfte att både förbättra den för 

dem som inte har tillgång till bil och att få fler att välja bussen i stället för bilen. 

 Planera för en utbyggd spårtrafik i kommunen i första hand med Roslagsbanans 

förlängning till Rimbo 

 Göra Norrtälje centrum bilfritt året om. 

 Avsätta en procent av varje nämnds budget till klimatarbete. 
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Avslutningsvis 
De förslag vi har lagt fram i det här programmet kostar pengar, all politik kostar pengar och 

det är inget som skiljer våra insatser från andra partiers. Vi vill dock visa att det går att göra 

andra prioriteringar än vad den nuvarande kommunledningen gör. Vårt program lyfter i högre 

grad fram de mjuka värdena, det förebyggande och långsiktiga arbetet för alla invånares hälsa. 

Vi tycker att vi befinner oss i ett läge där mjuka investeringar är nödvändiga och där det inte 

finns utrymme för ytterligare skattesänkningar. Vi ska inte vara en kommun enbart för de 

resursstarka och vi kan inte vara en kommun som inte lockar till sig nödvändig arbetskraft 

eller kan behålla sina ungdomar och erbjuda dem arbete och bostad. I Vänsterpartiet 

prioriterar vi en hög kvalitet inom skola, vård och omsorg och saknas det resurser, trots 

omfördelningar, är vi inte främmande för att höja skatten för att uppnå detta. Vi är övertygade 

om att våra förslag ger en varmare och bättre kommun att leva i och därmed kommer också 

inflyttning och tillväxt att ske, men inte bara på det ekonomiska planet utan också på det 

mänskliga. 

Vår grundinställning är att varje människa ska vara fri från förtryck och våga uttrycka sin 

ärliga mening. Hot och trakasserier hör inte hemma i ett demokratiskt samhälle. Vi arbetar för 

demokrati och solidaritet med alla människor över tid och rum. Vägen dit går bland annat 

genom de demokratiska processer vi deltar i inom Norrtälje kommun. Kom du med! Gör din 

röst hörd. Låt demokratin segra. 
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