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Vad vill           i Norrtälje göra 
under de kommande fyra åren? 

Vänsterpartiet Norrtälje
- För en solidarisk och grön framtid 

med en röd politik! 



Kommunalt handlingsprogram för Vänsterpartiet Norrtälje

Detta program anger riktlinjerna för den politik Vänsterpartiet Norrtälje avser driva under mandat-
perioden 2018-2022. 

Kontakta oss gärna på norrtalje@vansterpartiet.se eller besök oss på http://norrtalje.vansterpartiet.se

Ni kan också gilla oss på Facebook:
https://www.facebook.com/vansterpartietnorrtelje



Kommunalt handlingsprogram 2018 
En jämlik och demokratisk kommun

Vänsterpartiet eftersträvar ett socialistiskt samhälle som definieras av allas lika värde, rättigheter 
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, anhöri-
ga 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 jäm-
likt och tolerant samhälle. Vi vill ha ett samhälle fritt från rasism. Rasismen sorterar och underord-
nar 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 stär-
ka 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 myndigheter bör utökas och gälla alla talare av ett 
nationellt minoritetsspråk. Möjligheten till vård och omsorg av personal som talar det egna moders-
målet bör utvidgas. Då Norrtälje kommun även är Finskt förvaltningsområde är det viktigt att kom-
munens invånare väl känner till vad förvaltningsområdet innebär.

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.

Vänsterpartiet
Norrtälje 



Hela kommunen ska leva

Vi vill att kommunens utveckling bygger på att både större och mindre orter, skärgård och lands-
bygd ges samma möjlighet att utvecklas. Då blir det också möjligt att genomföra den gröna omställ-
ning som är nödvändig.

Landsbygd och skärgård har en enorm potential och med rätt stöd, utformat tillsammans med dem 
som bor och verkar där, kan denna tas till vara på och utvecklas. Genom en medveten landsbygds- 
och skärgårdspolitik skapas också förutsättningar för fler året-runt-boende och därmed ett stärkt 
elevunderlag för de små skolorna.

Allra viktigast för landsbygdens utveckling är förmodligen en fungerande infrastruktur. Det hand-
lar om bilvägar, gång-, och cykelvägar-, fiberutbyggnad, vatten och avlopp samt kollektivtrafik till 
lands och till sjöss. Det handlar också om att fotgängare (med eller utan barnvagn eller rollator), 
rullstolsburna och cyklister ska kunna ta sig fram på våra gång-, och cykelvägar även vintertid och 
inte tvingas ut i körbanan eller stanna hemma för att dessa används som snöupplag.

Vänsterpartiet anser att det är mycket viktigt att hänsyn tas till Norrtälje stads karaktär och historia, 
när det ska rivas eller byggas nytt. Genom varsamt byggande, bevarande och ett gott utbud av affä-
rer, kaféer och kultur blir staden en plats för alla.

Vi önskar också att det offentliga rummet, där möten mellan människor kan ske utan kostnader och 
avgifter, behålls och utvecklas.

Företagandet är en förutsättning för vårt välstånd. Runt om i hela vår kommun har vi ett stort antal 
småföretag. För några är det lysande tider. Andra kämpar för att få det hela att gå runt. Vänsterpar-
tiet nationellt vill förbättra förutsättningarna för de små företagen genom en rad åtgärder som att 
slopa sjuklöneansvaret för företag med upp till tio anställda. Vänsterpartiet nationellt vill också stär-
ka de lokala sparbankernas möjligheter att konkurrera med storbankerna vad gäller småföretagens 
och det lokala näringslivets utveckling och behov av krediter. Vänsterpartiet i Norrtälje stödjer både 
förslagen om sjuklöneansvaret och sparbankerna. 

Vi vill också stödja sociala företags och kooperativs möjlighet att utvecklas i kommunen.

Catarina, Britt-Mari och Gunilla Roxby Cronwall på Skärgårdsbåtens dag och Roger cyklar lådcykel!



Under de kommande fyra åren vill vi:
• Att kommunen anställer en stadsarkitekt.
• Bygga ut ett nät av sammanhängande gång-, och cykelvägar i hela kommunen med priorite-ring 
utmed de mest trafikerade landsvägarna och runt fritidsanläggningar och skolor.
• Se till att de enskilda vägar, som förvaltas av en registrerad förening, kan få kommunalt driftsbi-
drag.
• Göra det möjligt att förse våra skolor, äldreboenden och sjukhus med närproducerad, ekologisk 
mat.
• Underlätta lokala initiativ, t.ex. digitala lanthandlar med lokaler med frys och kylrum där by-/öbor-
na själva kan hämta sina varor.
• Verka för att kommunen i större utsträckning använder sig av lokalt producerad, hållbar och  
förnybar energi.
• Verka för en förbättrad kollektivtrafik, utbyggnad av fiber och bra mobiltäckning i hela kommu-
nen.
• Införa en snöröjning som prioriterar framkomligheten för fotgängare så att även personer med rull-
stol, rollator och barnvagn kan ta sig fram på ett säkert sätt vintertid.

En kommun att bo i

Vi vill bygga både för dem som redan bor här och för dem som kan tänka sig flytta hit. Vi vill bygga 
för att utveckla kommunen så det finns bostäder för alla skeden i livet oavsett inkomst. Fler hy-
resrätter 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.

Britt-Mari och Ola sätter upp holkar i Älmsta och på Arholma



Under de kommande fyra åren vill vi:
• Verka för att en kommunal bostadsförmedling etableras med möjlighet att ge förtur för vissa sär-
skilda skäl som skilsmässa och trångbodda barnfamiljer.
• Se över de ekonomiska villkoren för de kommunala bolagen.
• Verka för att nya idéer för byggande av billiga hyresrätter prövas, exempelvis Göteborgs-modellen 
där hyran bestäms i förväg och byggföretagen tävlar med kvaliteten.
• Hålla boendekostnaderna nere genom användning av tomträttsinstitutet, vilket innebär att kommu-
nen behåller marken i sin ägo.
• Verka för ökad andel hyresrätter.
• Verka för att människor med psykiska eller sociala handikapp inte ska kunna vräkas på ekonomis-
ka grunder.
• Verka för att personer utsatta för våld i nära relationer ska garanteras ett tryggt boende.

En kommun att arbeta i

Alla människor, som kan jobba, ska ha rätt till ett arbete utifrån sina egna förutsättningar. Jobb ska-
pas när innovationer och nytänkande omsätts i nya produkter och tjänster, inte genom att konkurrera 
med lägre löner och sämre villkor.

Vänsterpartiet vill att Norrtälje kommun och dess bolag blir goda föredömen som arbetsgivare 
och som människor väljer att arbeta hos. Vi vill inte att kommunen använder bemanningsföretag, 
allmän visstid och hyvling. De otrygga anställningarna måste försvinna och rätten till fast anställ-
ning stärkas. De som drabbas av otrygga arbetsförhållanden är i första hand ungdomar, kvinnor 
och människor med utländsk bakgrund. Goda arbetsvillkor, anställningstrygghet och inflytande på 
jobbet är avgörande för att människor ska må bra och samhället utvecklas. Med trygga anställningar 
minskar även risken för en tystnadskultur vid sexuella ofredanden eller annan kränkande behand-
ling.

Ett annat sätt för kommunen att lättare rekrytera personal är att införa sex timmars arbetsdag med 
bibehållen lön. Först ut blir de lågavlönade kvinnodominerade yrkena för att höja deras standard och 
minska antalet sjukskrivningar.

Under de kommande fyra åren vill vi:
• Göra tillsvidareanställningar med heltid till norm i Norrtälje kommun. Allmän visstid skall inte 
användas och inte heller stapling av visstider för att kringgå tillsvidareanställning.
• Att godtycklig minskning av tjänstgöringsgrader, så kallad hyvling, inte ska användas.
• Att kommunen inte anlitar bemanningsföretag.
• Verka för att meddelarskydd och meddelarfrihet omfattar alla skattefinansierade verksamheter.
• Att förhandling och information enligt Medbestämmande lagen, MBL, ska vara en självklarhet i 
all kommunal verksamhet, och att protokollen alltid bör finnas med i nämndernas beslutsunderlag.
• Driva en aktiv jämställdhetspolitik för att minska löneklyftan mellan kvinnor och män.
• Verka för en bättre arbetsmiljö på kommunala arbetsplatser med tillräcklig bemanning i förhållan-
de till arbetsbelastningen.
• Bidra till fler fackliga utbildningar om sexuella trakasserier.
• Att kommunen stegvis inför sex timmars arbetsdag med bibehållen lön.



Rätten till kunskap

Alla barn har enligt skollagen rätt till likvärdig undervisning, oavsett var de bor eller i vilken skola 
de går. Skolan är ansvarig för att varje elev får det stöd som behövs för att klara av skolgången. I 
Stockholms stad har en satsning på elevhälsan haft tydliga effekter på barnens skolresultat. Därför 
bör vi genomlysa elevhälsovården grundligt och dimensionera den efter de behov som finns.

Norrtälje kommuns gymnasieskola måste möta våra elevers studieintresse så att vi kan behålla fler 
ungdomar i kommunen. Vi måste ha höga ambitioner med utbildningsutbudet och erbjuda en bredd 
av gymnasieprogram. Vi behöver även ha en välfungerande vuxenutbildning för att kunna erbjuda 
en andra chans till studier.

En förskola av hög kvalitet har en märkbar effekt på barnens kommande skolresultat. Vi vill att 
kommunen snarast tar fram en handlingsplan för att åstadkomma barngrupper i enlighet med Skol-
verkets rekommendationer. Vi vill också öka andelen förskollärare och göra det lättare för barnskö-
tare att vidareutbilda sig.

Barngrupperna i fritidshemmen är idag mer än dubbelt så stora som för tjugo år sedan. För att fri-
tidshemmen ska kunna följa läroplanen krävs en satsning, bland annat på att utbilda personalen. 
Vänsterpartiet vill satsa på fritidshemmen genom att erbjuda en fritidslärarutbildning på Campus 
Roslagen. Denna utbildning skulle kunna erbjudas fritidshemspersonal på betald arbetstid. 

Vår uppfattning är att alla skolor i kommunen med rätt stöd och uppmuntran kan utveckla sitt arbe-
te och förbättra sina resultat. Vi ser också med intresse på det som inom vården till exempel kallas 
”Akademisk vårdcentral” och att detta skulle gå att översätta till skolvärlden. Det handlar om att en 
enhet skulle kunna bli ”akademisk” och därmed få ett särskilt ansvar för forskning och vidareutbild-
ning. På enheten bedrivs utbildningsforskning i samarbete med något lärosäte. Där finns alltid ett 
stort antal studenter och all personal har möjlighet att kombinera sina tjänster med utbildning eller 
forskning. Den akademiska enheten har också ansvar att sprida nya kunskaper till andra enheter.



Under de kommande fyra åren vill vi:
• Verka för att skolorna organiseras så att elever med olika bakgrund undervisas tillsammans.
• Verka för en utökad barnomsorg på kvällar, nätter och helger.
• Starta akademiska arbetsplatser inom skola och barnomsorg, vilket innebär ett samarbete mellan 
universitet och arbetsplats.
• Arbeta fram en handlingsplan för barnomsorgen för att minska antalet barn till max 15 i en grupp 
med tre anställda.
• Utifrån barnens behov, föreslå ett tak för fritidshemsgruppernas storlek samt en målsättning och 
nedre gräns när det gäller personaltätheten.
• Erbjuda personal i fritidshemmen utbildning till fritidslärare på hemmaplan och betald arbetstid. 
• Genomföra en ambitiös inventering av behovet av fritidshemsverksamhet för 10-12-åringar, inven-
teringen ska också innefatta vilken typ av verksamhet barnen har behov av.
• Utarbeta samverkansrutiner för grundskolan och gymnasieskolan respektive grundskolan och för-
skolan för att förenkla övergången mellan de olika verksamheterna.
• Verka för ett brett utbud på gymnasiet, även estetiska utbildningar, och att alla elever erbjuds en 
gymnasieplats.
• Upprätta en vikariepool av behöriga lärare. Dessa används som extraresurs när de inte vikarierar. 
Genom att alla skolor och förskolor använder sig av vikarier från vikariepoolen ökar vi kvaliteten på 
verksamheten.
• Att lärarna ska fortbildas enligt en plan, både i vad modern forskning har kommit fram till och i 
fungerande lagarbete.
• Att Elevhälsan med kompetenser som specialpedagog, speciallärare, skolsköterska, kurator och 
psykolog ska finnas tillgänglig för alla barn/elever.

Såväl små som större barn har rätt till kunskap!



En sammanhållen vård och omsorg

En sammanhållen vård och omsorg har oändliga möjligheter. Det har Norrtäljemodellen visat och 
därmed finns förutsättningar för att utveckla vården med patienten/medborgaren i fokus. En flexi-
bel organisation, som styrs efter medborgarnas behov och inte av företagens vinstintressen, gör att 
vi kan erbjuda en jämlik och god vård och omsorg över hela kommunen. I dagsläget konkurrerar 
Tiohundra AB med privata aktörer i lönsamma områden samtidigt som service i kommunens utkan-
ter ständigt lever under nedläggningshot och har svårt att få personal. Vänsterpartiet vill att vård och 
service ska finnas tillgänglig i hela kommunen. 

Norrtäljemodellen har nått stora framgångar vad gäller helhetssyn kring den äldre genom en sam-
manslagen hemtjänst/hemsjukvård. Att detta sedan utförs i en kundvalsmodell leder till prispress 
som både hotar kontinuitet och leder till försämrade arbetsvillkor. Vi vill förstärka och bredda hem-
tjänsten/hemsjukvården, samtidigt som de som arbetar med våra äldre ska ha bra arbetsförhållanden. 
Vi vill påbörja försök med sex timmars arbetsdag inom hemtjänst/hemsjukvård och äldreomsorg. 
Det måste finnas möjlighet för den som inte känner sig trygg hemma att få plats på ett äldre- eller 
trygghetsboende. 

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. Samtidigt 
har många pojkar svårt att nå kunskapsmålen då de slutar nian. Detta är allvarligt. Vänsterpartiet 
vill se ett fortsatt förebyggande arbete vid Familjens Hus i Norrtälje och att konceptet i olika former 
sprids till andra delar av kommunen. Vi tycker att det är viktigt att elevhälsan byggs ut, att köerna 
till BUP arbetas bort och att det finns kapacitet för att göra de neuropsykiatriska utredningar som 
krävs. Ungdomsmottagningen måste garanteras resurser att hålla en hög nivå med både barnmorske-
tjänster och kuratorer. Norrtälje kommun har, tillsammans med Stockholms läns landsting, genom 
Norrtäljemodellen, unika möjligheter att erbjuda våra ungdomar en väl utbyggd förebyggande vård. 
Dessa möjligheter anser vi i Vänsterpartiet att vi måste utnyttja.

Kvinnodagen uppmärksammas vid sjukhuset!



Under de kommande fyra åren vill vi: 
• Upprätta en handlingsplan (med både behovsöversikt och tidsplan) för att bygga ut. 
äldreomsorgen så att vi kan erbjuda alla personer över 80 år, som vill, en plats på trygghets- eller 
äldreboende inom tre månader.
• 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.
• Se till att resurserna för hemtjänst utnyttjas på bästa sätt genom ett tydligt system som kan inklude-
ra olika utförare utan att bli kostnadsdrivande.
• Påbörja försök med sex timmars arbetsdag med bibehållen lön inom hemtjänst/hemsjukvård och 
äldreomsorg.
• Aktivt stärka förebyggande insatser för våra barn och unga, t ex Familjens hus, Ung-domsmottag-
ningen och Elevhälsan. Verksamheterna ska finnas på flera ställen i kommunen.
• Erbjuda kostnadsfria mensskydd åt flickor i grundskolan, grundsärskolan, gymnasieskolan och 
gymnasiesärskolan.

Ett rikt kulturliv

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 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 kraf-
ter, som vi bör stödja och uppmuntra. Biblioteken utgör själva grunden för kulturlivet och utveck-
ling av bibliotek och skolbibliotek är en ytterst viktig rättvisefråga. Roslagsmuséet har en betydelse-
full roll som ”länsmuseum” för norra delen av Stockholms län. 

Herräng Dance Camp är en del av ett rikt kulturliv!



Vi vill bygga ut kulturskolans verksamhet så det verkligen blir en kulturskola, med bibehållen mu-
sikdel. En avgiftsfri kulturskola ger inte bara alla barn möjlighet att delta utan lägger 
grunden för framtida kulturarbetare, musikunder och stjärnor.

Under de kommande fyra åren vill vi:
• Anställa en stadsantikvarie med ett övergripande ansvar för kommunens museer och kulturhistoria.
• Öka tilldelningen av resurser till Stadsarkivet i syfte att göra vår historia tillgänglig för föreningar, 
skolelever och andra intresserade.
• Verka för ett utökat stöd till utvecklingsgrupper, hembygdsföreningar och liknande.
• Verka för en avgiftsfri kulturskola för att ge alla barn möjlighet att delta.
• Bygga ut kulturskolans verksamhet så det verkligen blir en kulturskola, med gedigen musikutbild-
ning.
• Verka för ett centralt beläget kultur- och aktivitetshus, som kan bli en hemvist för många olika 
former av kultur.
• Underlätta för kommunens fristående verksamheter och deras behov av lokaler.
• Verka för att renoveringen av Gevärsfaktoriet slutförs och att fastigheten inrymmer Roslagsmuséet.

En jämlik fritid

Vänsterpartiet vill att det ska finnas tillgång till idrottsanläggningar och arenor som inbjuder till 
idrottsutövande för alla. För oss är bredd- och ungdomsidrotten den viktigaste delen av den stora 
idrottsrörelsen.

Badplatser är en viktig mötesplats för människor under somrarna. Det är viktigt att barn som växer 
upp i en skärgårdskommun kan simma. Därför ska simskolor utomhus och inomhus i badhusen vara 
gratis för kommunens barn.

En bred och jämlik satsning på fritid, idrott och friluftsliv är ett viktigt inslag i en kommuns verk-
samhet. Idrottsrörelsen är en av landets största med tusentals aktiva barn, ungdomar och vuxna, som 
utövare eller ledare/tränare. Idag satsas bara 20 procent av idrottens totala resurser på tjejer, enligt 
Idrottsekonomiskt centrum. En jämn fördelning kan innebära att fler tjejer stannar kvar i idrottan-
det och att vi får fler kvinnliga tränare. Idrotten är i stor utsträckning könsuppdelad genom bl.a. 
regelverk, jargong och normer men också i hur omklädningsrummen organiseras. Transpersoner får 
problem eftersom de oftast inte är välkomna i rätt omklädningsrum, påtvingas könskodade kläd-
regler och när omgivningen använder fel pronomen. Det är därför viktigt att de resurser som satsas 
fördelas rättvist, både pengar och träningstider, och att öka HBTQ-medvetenheten.
Vi har många bra satsningar i vår kommun; Idrott för alla, Mitt Lov och Camp Roslagen som är 
fantastiska satsningar på att engagera och entusiasmera massor av barn och nu kommer också Fri-
tidsbanken där alla kommer att ha möjlighet att låna utrustning. Dem vill vi behålla. Alla ska ha råd 
med en aktiv fritid.

Genom tätortsnära natur och strandskydd ökar vi inte bara tillgänglighet och intresse för 
friluftsliv utan skapar även goda möjligheter att locka till oss ekoturismen.



Under de kommande fyra åren vill vi:
• Ge kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag att ta fram system för en jämställd resursfördelning.
• Värna om tätortsnära natur och strandskydd.
• Stötta idrottsföreningarna i deras HBTQ-arbete, t ex organisering av omklädningsrum.
• Att alla som inte kan simma ska få avgiftsfri simundervisning.
• Främja produktionen av solenergi.
• Verka för att säkra hästvägar/ridvägar färdigställs runtom i kommunen.

Jordklotet sätter gränserna

Vänsterpartiet har ett grundläggande ekologiskt förhållningssätt. För oss är miljöhänsyn 
viktigare än kortsiktiga vinstintressen. Genom att satsa på energieffektivisering och förnybar energi 
som sol-, vind-, bio- och geoenergi skapar vi ett ekologiskt hållbart samhälle. 

Vi vill att vårt gemensamma bolag, Norrtälje Energi, ska vara kvar i kommunal ägo och användas 
för att ställa om kommunen till en mer långsiktigt hållbar energiproduktion. Energibolaget bör bli ett 

Windla, Catarina och Jessica tävlar i Societetsparken och vi flaggar för Pride!



Utvecklingscentrum för Energi och användas för att få fart på utbyggnaden av fossilfria energikäl-
lor, t ex vindkraft, vågkraft, solenergi, men även för att samla in matavfall och annat organiskt avfall 
för framställning av biogas.

Vänsterpartiet arbetar för ett slutdatum för användning av fossilbränslen i kommunen. Vi vill att 
information om hållbara uppvärmningssystem och subventioner aktivt sprids till kommunens invå-
nare. 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 källsortering och återvinning. 
Service med hämtning av grovsopor ett par gånger om året bör återinföras och möjligheter till åter-
vinning av förpackningar och papper bör finnas nära bostadsområden och inte kräva tillgång till bil.
Trafiken står för en stor del av vår klimatpåverkan. För att minska trafikens miljö- och klimatpåver-
kan måste vi öka kollektivtrafikens andel av resorna. Vi vill att ett nät av gång- och cykelvägar ska 
byggas med hänsyn till allas säkerhet och för att öka möjligheterna att färdas utan bil. 

Under de kommande fyra åren vill vi:
• Främja produktionen av solenergi. 
• Verka för att Norrtälje centrum blir bilfritt året om.
• Genomföra en kraftig utbyggnad av vägar för oskyddade trafikanter – kommunen måste ta ett stör-
re ansvar för att gång- och cykelvägar byggs på landsbygden.
• Få kommunen att agera så att planeringen för förlängning av Roslagsbanan till Rimbo påbörjas.
• Verka för att skolor, förskolor, sjukhus och äldreboenden i högre utsträckning serverar lokalt pro-
ducerad mat.
• Stödja och samarbeta med UVC, Utvecklingscentrum för vatten.
• Återinföra hämtning av grovsopor.
• Se till att det blir lättare att lämna in till återvinning, även utan bil.
• Uppmuntra och utveckla ekoturismen i kommunen.
• Avsätta en procent av varje nämnds budget för klimatarbete.

Vi jobbar för rättvisa och ekologi i alla lägen!



Vänsterpartiet Norrtäljes åtta första kandidater

Catarina Wahlgren
Jag brinner speciellt för alla 
frågor som berör barn och unga.

Ola Nordstrand
Jag brinner för klimat- och 
miljöfrågorna.

Britt-Mari Bardon
Jag brinner för skol- och miljöfrågor, 
jämlikhet och rättvisa, feminism och 
ett stopp för vinsterna i välfärden.

Per Claesson
Jag brinner för en bra skolverksamhet 
för alla, olika slags stöd i lärandet och 
en bättre utbyggd elevhälsovård, kul-
turfrågor, miljö- och klimatfrågor.



Stefan Grath
Jag brinner för kultur och rätten till 
kunskap och fortbildning är frågor som 
ligger nära mitt hjärta.

Lars Dahlquist Öhlén
Jag brinner för förskola och fritidshem 
med mindre barngrupper och fler utbil-
dade pedagoger, skola med bättre elev-
hälsovård och bostäder med fler billiga 
hyresrätter.

Johannes Folkesson
Jag brinner för bostadspolitik, 
kollektivtrafik och NPF-personer.

Jessica Hilwëyn
Jag brinner för jämlikhet och miljö, och 
tror att långsiktiga lösningar och kärlek 
löser det mesta. Kärlek är handling, 
inte bara känsla.



Alla behövs
————————————

Varje människa ska vara fri från förtryck och våga uttrycka sin ärliga 
mening. Hot och trakasserier hör inte hemma i ett demokratiskt samhäl-
le. Vi arbetar för demokrati och solidaritet med alla människor. Vägen 
dit går bland annat genom de demokratiska processer vi deltar i inom 
Norrtälje kommun. 

Kom med du också! Gör din röst hörd.

Vänsterpartiet Norrtälje – För en solidarisk och grön framtid med en röd 
politik


