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VÄNSTERPARTIET NORRTÄLJE
Tilläggsförslag till Socialdemokraternas budget 2021
Vi stödjer Socialdemokraternas budget o
 ch planerar vidare viktiga
satsningar på bland annat barn och ungdomar tack vare ett lägre
överskottsmål och en liten höjning av skatten. Vår övertygelse är att vi
med detta och kommande år behöver använda de pengar vi har till de
verksamheter och organisationer som har blivit påverkade av
Coronapandemin samt för att styra upp en välfärd som går på knäna.
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Ett Norrtälje för alla
Alla behövs
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. Vägen dit går
bland annat genom de demokratiska processer vi deltar i inom Norrtälje
kommun.
Vänsterpartiet eftersträvar ett socialistiskt och feministiskt 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.
Covid -19 krisen
Vi går in i 2021 med stora osäkerheter om hur Covid-19 krisen kommer
att påverka oss och den kommunala ekonomin. Vi vet att arbetslösheten
kommer att öka, belastningen på försörjningsstödet blir större och
skatteintäkterna viker. Vi vet däremot inte hur djup och långvarig krisen
kommer att bli.

MER I VÅR GEMENSAMMA KASSA MED EN VÄNSTERBUDGET
Med enkla medel skulle vi som kommun kunna ha så här mycket mer än
vad socialdemokraterna har i sin budget.
Minska med två kommunalråd och
två oppositionsråd.

+ca 2,5 miljoner

Höjd skatt 30 öre.

+ca 40 miljoner

Sänkt överskottsmål (räknat från S
överskottsmål på 2,1%) till 1%.

+ca 40 miljoner

Totalt

+ca 82,5 miljoner
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VÄNSTERPARTIET NORRTÄLJE

Att bygga en jämlik kommun - att säkra välfärden.
Satsningar
FÖR EN DEMOKRATISK OCH JÄMLIK KOMMUN
● Till att börja med vill vi satsa 2
 ,5 miljoner kronor på att återinrätta
tjänsterna som jämställdhetsstrateg, strateg mot våld i nära
relationer och kommunekolog. Detta kan vi göra genom att vi
minskar antalet kommunalråd och oppositionsråd.
● Vidare vill vi satsa 1
 miljon kronor på att anställa en socionom till
teamet för våld i nära relationer som jobbar med män, både som
offer och förövare.
● Utöka budgetramarna till Socialnämnden med 5
 miljoner kronor
och Kommunalförbundet Sjukvård och Omsorg i Norrtälje med 1
 0
miljoner kronor s
 amt arbeta för en bättre arbetsmiljö och
jämställda löner på kommunala arbetsplatser med tillräcklig
bemanning i förhållande till arbetsbelastningen.
● Vi vill verka för att kommunen utreder möjligheterna för ett så kallat
Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP).
● Vi vill satsa 1 miljon kronor på att fortsätta att HBTQ-certifiera
verksamheter i kommunen för att kunna driva arbetet med att
förbättra HBTQ personers livsvillkor vidare.
● Vi vill ha ett samhälle fritt från rasism. Rasismen sorterar och
underordnar människor och därför är den ett hinder för rättvisa och
jämlikhet. Vi vill satsa 1
 miljon kronor på ett stort årligt projekt i alla
skolor i samarbete med UMAF (Unga mot Antisemitism &
Främlingsfientlighet) som är en ideell ä
 r en ideell politiskt och
religiöst obunden förening som arbetar för ett Sverige mot
antisemitism och främlingsfientlighet.
● Vi satsar 3 miljoner kronor p
 å att skapa en social investeringsfond
ur vilken ideella organisationer, vilka tar ett stort socialt ansvar i
kommunen, som t.ex Attention, föreningar som jobbar med
nyanlända och integration, föreningar som jobbar med avhoppare
från kriminella miljöer och extremistmiljöer, samt föreningar som
stödjer brottsoffer, kan söka medel.
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BARN OCH UNGDOMAR
● Vi vill med 5 miljoner kronor behålla och bredda det Mobila
skolteamet och utgå från de team där den samlade kompetensen
finns. Detta ska möjliggöras genom att tillsätta pengar för att en
ordentlig samarbetsform mellan elevhälsa, mobila teamet,
fritidsgårdar och BUP kan utarbetas och implementeras så snart
som möjligt.
● Vi vill satsa 3 miljoner kronor på att ge Tink ett särskilt uppdrag att
djupundersöka unga flickors trygghetssituation, t ex i skolan, men
också på fritiden. Detta ska ske parallellt med att kommunen
möjliggör för en tjejjour, samt en speciell satsning på att h
 jälpa
ungdomar som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck.
● Vi vill ge fritidsgårdar 4 miljoner kronor i ökade anslag för att
kunna hålla mer generösa öppettider, för att kunna utveckla riktade
verksamheter som följer ungdomarnas intressen och för att
förstärka med en fältassistenttjänst.

FÖRSKOLA, SKOLA OCH UTBILDNING
● 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
Skolverkets rekommendationer, med max 15 barn i en grupp med
tre anställda. Vi vill därför satsa 5
 miljoner kronor på att öka
andelen förskollärare och göra det lättare för barnskötare att
vidareutbilda sig.
● Vi vill satsa 9 miljoner kronor på fler pedagoger i förskola,
grundskola och på fritidshem. Genom att erbjuda en
fritidslärarutbildning på Campus Roslagen satsar vi extra på
fritidshemmen. Denna utbildning skulle kunna erbjudas
fritidshemspersonal på betald arbetstid.
● Vi vill med 2 miljoner kronor initiera starten av en verksamhet som
omfattar elever från åk 8 till åk 2 på gymnasiet som riskerar att inte
nå målen. Uppdrag ska gå till förvaltningen att utreda
förutsättningarna och hur det kan verkställas.
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● Vi vill satsa 2 miljoner kronor på en avgiftsfri och breddad
kulturskola och planerar att ta bort elevavgifterna första året och
följa upp det med att ta bort avgiften för instrumenthyra året efter.
● Vi vill satsa 5 miljoner kronor på att alla elever ska kunna erbjudas
gymnasieplats i kommunen, fortsätta att s
 atsa på
barnskötarutbildningen och locka fler sökande till den. Gärna i
samarbete med de privata gymnasieskolorna och
vuxenutbildningen. Vi vill också se en satsning på att få in
möjligheten att läsa estetiska ämnen som fritt val i alla
gymnasieprogram.
● Vi vill verka för att möjligheter skapas för att vidareutbilda sig till
undersköterska och detta måste gälla även de som har en högre
utbildning i botten.
VÅRD OCH OMSORG
● Vi vill höja anslaget till Kvinnojouren Snäckan med 2 miljoner
kronor o
 ch avsätta en del av det till att anställa en person på heltid
för att hjälpa de boende.
● Norrtälje kommun ska erbjuda avgiftsfria mensskydd. Vi s
 atsar
3 miljoner kronor för att avgiftsfria mensskydd ska finnas
tillgängliga för kommunens flickor och kvinnor.
● Vi värnar om Norrtäljemodellen. 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 flexibel 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.
● Vi måste se till att tillsvidareanställningar i äldreomsorgen,
hemtjänst och hemsjukvård blir norm. Lag om valfrihetssystem
(LOV) ska gälla alla utförare.
ARBETE
Ett arbete ska vara en rättighet för alla som kan arbeta i Norrtälje
kommun, så skapar vi en välfärd för alla.
● Vi vill verka för att kommunen inför sex timmars arbetsdag med
bibehållen lön, detta blir ett sätt att lättare rekrytera personal. Först
ut blir de lågavlönade kvinnodominerade yrkena för att höja deras
standard och minska antalet sjukskrivningar.
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●

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 arbeta för en bättre arbetsmiljö på kommunala arbetsplatser
med tillräcklig bemanning i förhållande till arbetsbelastningen samt
verka för jämställda löner.

● 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. Vi vill
stödja sociala företags och kooperativs möjlighet att utvecklas i
kommunen som att kommunen utreder möjligheterna för ett så
kallat Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP).
BOSTAD
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 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.
● Vi satsar 2 miljoner kronor på att stötta organisationer för
hemlöshet med pengar öronmärkta för akut boende för alla som
behöver oavsett vilken situation de befinner sig i.
● Vi arbetar för fler hyresrätter, fler klimatsmarta hyresrätter. Att man
ska höja kraven till 50 % på andelen hyresrätter vid nyproduktion
och vi satsar 1
 miljon kronor på att inrätta en kommunal
bostadsförmedling.
● Vi vill verka för fler trygghetsboenden och i övrigt se över tillgången
på boenden för äldre. Vi vill också skapa möjligheter att få plats på
boende utan bedömning om du är över 80 år.
● Vi vill verka för att människor med psykiska eller sociala handikapp,
människor som har förlorat jobb eller blivit utförsäkrade inte ska
kunna vräkas på ekonomiska grunder.
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INFRASTRUKTUR
Vi vill att kommunens utveckling bygger på att både större och mindre
orter, skärgård och landsbygd ges samma möjlighet att utvecklas. Då blir
det också möjligt att genomföra den gröna omställning som är
nödvändig. Verka för en förbättrad kollektivtrafik, utbyggnad av fiber och
bra mobiltäckning i hela kommunen.
● Vi anser att trygga och säkra skolvägar måste finnas både i
tätorterna och på landsbygden. Därför satsar vi 4 miljoner kronor
för att kunna påbörja en utbyggnad av gång- och cykelvägar inom
en radie av tre kilometer runt alla kommunens skolor. Ansvaret för
denna utbyggnad bör helt vila på kommunen.
● Vi vill verka för att Norrtälje Energi ska kunna uppfylla sitt uppdrag
att bland annat främja kommunens utveckling och uppbyggnad av
infrastruktur inom området bredbandskommunikation.
KULTUR OCH FRITID
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. En bred och jämlik satsning på fritid, idrott
och friluftsliv är ett viktigt inslag i en kommuns verksamhet.
Idrottsrörelsen är en av landets största med tusentals aktiva barn,
ungdomar och vuxna, som utövare eller ledare/tränare.
● Vi vill förstärka anslaget till Kultur- och fritidsnämnden med
2 miljoner kronor. Vi har för avsikt att förstärka anslaget till Kulturoch fritidsnämnden med inriktning främst på unga utövare.
● Vi satsar på avgiftsfri simundervisning för alla som inte kan simma,
samt att se till att livräddare finns på de större kommunala
utomhusbaden. Vi vill även satsa på regelbundna avgiftsfria kurser
i livräddning för invånarna, så att fler kan rycka in om olyckan är
framme. Därför satsar vi 3
 miljoner kronor.
● Vi vill satsa 1 miljon kronor för att säkra hästvägar/ridvägar
färdigställs runtom i kommunen.
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● Vi vill ge kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag att ta fram
system för att kunna fördela resurser jämställt till flickor och
pojkar.
MILJÖ
Klimatet kan inte vänta! Vi behöver en radikal och handlingskraftig
klimatpolitik som visar att Norrtälje vågar och kan gå före.
● Alla ska kunna återvinna. Vi vill med 1
 miljon kronor verka för att
kommunen utreder ett system för avgiftsfri regelbunden hämtning
av återvinning inklusive grovsopor.
● Det är av avgörande betydelse att vi utökar arbetet med
omställning till förnybar energi och vi vill därför vidare satsa
5 miljoner kronor på att utveckla arbetet med solceller och annan
fossilfri energi till kommunala byggnader.
● Vi vill verka för att utöka och förbättra kollektivtrafiken till hela
kommunen.
NORRTÄLJE KOMMUNS EGNA BOLAG
● Vi anser att fokus för Norrtälje Energi AB inte ska vara att redovisa
vinst till vilket pris som helst. Istället ska fokus ligga på att
tillhandahålla el, fjärrvärme och bredband till hela Norrtälje
Kommun. Vi vill 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 anser att Roslagsbostäders fokus ska vara att bygga
hyresbostäder som vanligt folk har råd att bo i samt underhålla sitt
fastighetsbestånd och vara en god hyresvärd i övrigt. Vi vill också
att Roslagsbostäder använder sitt överskott till att avstå en
hyreshöjning det kommande året. Roslagsbostäder är Norrtälje
Kommuns aktör för att trygga det som står i regeringsformen rätten till en bostad.
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