Vänsterpartiet är ett feministiskt parti med högt satta mål och stor
målmedvetenhet när det gäller klimat och miljö som arbetar för att
motverka klassklyftor och orättvisor för ett jämlikt hållbart och
solidariskt Norrtälje.

När det gäller klimat och miljö är det en utmaning att arbeta för en
förbättring i Norrtälje. Det är en vidsträckt kommun, med en delvis
bristfällig kollektivtrafik samt mycket stor avsaknad av gång och
cykelvägar, vilket gör att många tvingas till att ta bilen för att komma till
jobb, skola, affär, fritidsaktiviteter med mera. Detta är något vi tycker
behöver tas tag i med krafttag och att alla behöver arbeta tillsammans
för att hitta vidare lösningar. Vi gläds dock åt att Allians för Norrtälje
satsar på att få ner utsläppen inom de kommunala verksamheterna, men
vi skulle vilja se en breddning av det arbetet.
Låt hela kommunen leva.
Vänsterpartiet ställer sig bakom Socialdemokraternas förslag inför
budgetåret 2020. Detta för att de bland annat i sin budget gör en
satsning på skolan, vården och omsorgen samt välfärden i stort.
En viktig del för oss i Vänsterpartiet är att kommunen ska verka för
rättvis handel och etisk konsumtion, och åter ansöka om diplomering
som ”Fairtrade City”, vilket Socialdemokraterna föreslår.

Vänsterpartiet föreslår Norrtälje kommunfullmäktige att
besluta enligt nedanstående förslag:
Att sänka överskottmålet till 1% från socialdemokraternas 2.03 vilket ger
ca 35 mnkr mer att använda till ännu större satsningar på boende, skola,
miljö samt kultur & fritid. Vi yrkar också på att interndebitering upphör,
vilket grovt räknat skulle kunna frigöra 5 miljoner kr till verksamheterna.
Vi yrkar vidare på en skattehöjning med 30 öre vilket skulle ge 36 mnkr
mer att satsa på nödvändiga åtgärder inom skola, omsorg, boende, klimat
och miljö med mera. För att ytterligare gynna den kommunala ekonomin
skulle vi även vilja se färre kommunal-/oppositionsråd samt en sänkning
av deras löner/arvoden.
Vi vill göra en satsning på 15 mnkr till gång- och cykelvägar inom ett
avstånd av tre kilometer runt alla skolor på landsbygden, och att
kommunen ska ta det fulla ansvaret för byggandet av dessa vägar.
Att verka för att Norrtälje Energi ska kunna höja sin kapacitet och bygga
mer än vad de gör/kan idag. Ett snabbt bredband är en av de viktigaste
förutsättningarna för landsbygdens utveckling. Utan ett snabbt bredband
hämmas såväl befolkningsutveckling, som företagande och välfärd.
Vi ser ett stort behov av flera hyresrätter, inte bara i tätorterna, utan i hela
kommunen. Vi vill därför skjuta till 15 mnkr vilka ska öronmärkas för att
arbeta för fler klimatsmarta hyresrätter, höja kraven på andelen
hyresrätter vid nyproduktion av flerbostadshus till minst 40 % och att
inrätta en kommunal bostadsförmedling. Vi vill också verka för att nya
idéer för byggande av billiga hyresrätter prövas, exempelvis Göteborgsmodellen där hyran bestäms i förväg och byggföretagen tävlar med
kvaliteten.
Vi vill verka för att kommunen investerar i fler trygghetsboenden och i
övrigt ser över tillgången på boenden för äldre.
Vi vill lägga 10 mnkr extra för att kunna anställa fler pedagoger i
grundskola och på fritidshem, samt att kommunen tar fram en
handlingsplan för barnomsorgen för att enligt Skolverkets riktlinjer
minska antalet barn till max 15 i en grupp med tre anställda.

Vi tycker att det är en viktig jämställdhetsfråga att kunna erbjuda
kostnadsfria mensskydd och satsar 3 mnkr för att avgiftsfria mensskydd
ska finnas tillgängliga för kommunens flickor och kvinnor t o m 23 års
ålder.
Vi vill se en avgiftsfri och breddad kulturskola, och med 10 mnkr börja
med att satsa på en breddning av utbudet och en halvering av
elevavgiften, för att arbeta vidare för en helt avgiftsfri kulturskola.
Vi vill verka för ett brett utbud på gymnasiet, även estetiska utbildningar,
och att alla elever erbjuds gymnasieplats i kommunen. Vi behöver kunna
erbjuda gymnasieutbildningar som genast ger arbete inom bristyrken
som omsorg och barnskötare. Dessa utbildningar kan eventuellt erbjudas
i samarbete med t ex vuxenutbildningen för att skapa bra underlag.
Vänsterpartiet anser också att det är viktigt att fortsätta erbjuda
utbildningar på högskolenivå på hemmaplan. Prioriterat är att få hit en
fritidslärarutbildning så att vår personal kan studera samtidigt som de
arbetar.
Vi vill också se en avgiftsfri simundervisning för alla som inte kan simma.
Vi satsar därför 3 mnkr på att alla som inte kan simma får avgiftsfri
simundervisning.
Vi har för avsikt att förstärka anslaget till Kultur- och fritidsnämnden med
inriktning främst på unga utövare med 5 mnkr utöver de 0,5 mnkr
Socialdemokraterna tillför för att finansiera Pythagoras.
Vi vill verka för en satsning på att stärka HBTQ-arbetet i kommunen. Vi
behöver systematiskt arbeta för att förbättra HBTQ personers livsvillkor
och bland annat fortsätta att HBTQ-certifiera verksamheter inom
kommunen. Det arbetet får inte förlora fart eller kvalitet.
Alla ska kunna återvinna. Vi vill verka för att kommunen utreder ett
system för avgiftsfri hämtning av återvinning inklusive grovsopor så att
även de som inte är bilburna ska ha möjlighet att göra sitt för miljön
Det är av avgörande betydelse att vi börjar arbetet med omställning till
förnybar energi och vi vill därför satsa 15 mnkr på att utveckla arbetet
med solceller och annan fossilfri energi till kommunala byggnader.

Vi vill verka för bättre arbetsmiljö på kommunala arbetsplatser med
tillräcklig bemanning i förhållande till arbetsbelastningen. Vi vill också
avskaffa delade turer, samt verka för jämställda löner genom påslag
utöver avtal, för vissa kvinnodominerade yrken. Personliga assistenter
inom Tiohundra AB måste kunna ha lika bra avtal som övriga anställda.
Inga B-lag ska skapas.
Vi vill verka för att skapa en social investeringsfond ur vilken ideella
organisationer, som tar ett stort socialt ansvar i kommunen, som kvinno-,
mans- och tjejjourerna, Attention, föreningar som jobbar med avhoppare
från kriminella miljöer och extremistmiljöer, samt föreningar som stödjer
brottsoffer, kan söka medel.
Vi vill att kommunen utreder möjligheterna för ett så kallat Idéburet
Offentligt Partnerskap (IOP), med föreningar för till exempel lämplig plats
att anlägga en ätbar park där kommuninvånarna kan plocka frukt, örter,
bär och grönsaker. IOP bör också kunna slutas med verksamma
föreningar som utför bra arbeten som inte ryms i de fyrkantiga
upphandlingsmodellerna, t ex Hamnkompaniet. Samverkan mellan
kommunen och idéburna organisationer/ideella krafter behöver
förstärkas och bör organiseras på ett medvetet sätt.
Vi kräver att kommunen utreder vad kommunen behöver göra för att
uppfylla sin del av Parisavtalets 2-gradersmål.
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