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Inledning - Handlingsprogram Allians för Norrtälje kommun 2019-2022 
 

I Norrtälje kommun ska de enskilda invånarna finna frihet, egenmakt, livskvalitet och trygghet. Här ska 

varje människa ha rätten att, under ansvar och med hänsyn till andra, bygga sin framtid efter egen 

önskan och kunna utveckla sina egenskaper. Politiker och tjänstemän ska inte detaljstyra människors 

vardag, utan det offentliga ska tillhandahålla den grund som invånarna kan bygga vidare och utveckla 

sina liv på. 

Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna utgör Allians för Norrtälje kommun. I 

ett komplicerat parlamentariskt läge är vi övertygade om att ett Alliansstyre har bäst förutsättningar 

för att få till stånd ett stabilt styre som kan genomföra reformer som utvecklar Norrtälje kommun i en 

positiv riktning.  

Kommunen befinner sig i en expansiv fas i högkonjunktur, men vi kan se att tillväxten riskerar att avta 

på sikt. Därför behövs ett stort ekonomiskt ansvarstagande och tydliga prioriteringar för 

verksamheterna. För att klara av att finansiera nödvändiga investeringar i framtiden behöver 

kommunens överskottsmål höjas till ca 2%, förutsatt att konjunkturläget så tillåter. 

Innan kommunen gör något annat måste vi säkerställa att välfärden får rätt resurser och utvecklas åt 

rätt håll. Vi tror att hög kvalitet är viktigare än frågan om vem som utför en tjänst och att 

verksamheterna måste arbeta med ständiga förbättringar för invånarna. Pengar är viktigt, men inte 

alltid svaret. Lika viktigt är kvalitetsuppföljning, valfrihet, ledarskap och medarbetares kompetens, 

engagemang och bemötande.  
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Skola och utbildning 
 

Skolan är den strategiskt viktigaste framtidsfrågan för Norrtälje kommun. För att skapa förutsättningar 

för att alla elever ska nå eller överträffa sina kunskapsmål behöver alla skolor, oavsett om det är 

kommunala skolor eller friskolor, arbeta tillsammans mot framtiden. Skolan ska präglas av trygghet 

och fokus på kunskap. Att det känns tryggt att gå till skolan är en förutsättning för att elever ska trivas 

och kunna ta till sig kunskap. Bra förskolor i hela kommunen är en viktig del i det livslånga lärandet. 

Öppna förskolor har en viktig roll och bör ges möjlighet att utvecklas. 

 

Allians för Norrtälje kommun vill: 
 Stimulera valfrihet och privata alternativ genom att öka informationen om det fria skolvalet 

och erbjuda tydliga kvalitetsjämförelser mellan olika alternativ 

 Stärka elevhälsovården, med särskilt fokus på att motverka psykisk ohälsa 

 Behålla Rånäs skola 

 Införa en riktig nolltolerans mot våld och mobbing i skolan, som följs upp och grundas i 

evidensbaserade metoder 

 Upprätta riktlinjer för ordning och reda i skolan 

 Införa lärarassistenter för att minska administrativt arbete för lärare och frigöra mer tid med 

elever 

 Tillse att det byggs en ny högstadieskola  

 Ta fram ett nytt skolutvecklingsprogram som även omfattar fritidshemmens verksamhet 

 NPF-säkra lärmiljöerna i samband med underhåll/renovering, vilket kommer gynna alla elever 

 Satsa på skolgårdar och skollokaler (t.ex. fräscha duschar och omklädningsrum) 

 Verka för fler KY-utbildningar och eftergymnasiala utbildningar på Campus Roslagen 

 Tillämpa syskonförtur till förskola och grundskolor i så stor utsträckning det är möjligt 

 Införa en vikariebank för förskoleverksamheten 

 Gymnasieskola, ny eller ombyggd, ska planeras under perioden 

 

Näringsliv, turism och jobb 
 

Vi vill se ett företagsklimat som uppmuntrar till fler och växande företag som kan anställa fler 

människor. För att åstadkomma det behövs ökad samverkan och förståelse för företagandets villkor.  

Genom att prioritera framtagande av mer industrimark kan vi ha en bättre beredskap för nya 

företagsetableringar. Här har kommunen utmärkta förutsättningar, med närhet till Stockholm, 

Uppsala, Arlanda och via Kapellskär till hela Östersjöregionen. Målsättningen är att underlätta för fler 

företag att etablera sig i kommunen och att inget företag ska behöva avstå etablering i kommunen för 

att det saknas industrimark.  

I en kommun som prioriterar ett starkt näringslivsklimat måste man alltid minimera onödiga 

regleringar och långa ledtider. Vi vill därför se över kommunens arbete med regelgivning, tillstånd och 

tillsyn för att säkerställa att det är så lätt som möjligt att driva företag i vår kommun. Grundprincipen 

för tillsyn ska vara att det är en hjälp för företag att göra rätt. 



 

Kommunen behöver vara mer aktiv i arbetet med att utveckla turismnäringen och upprätta en 

långsiktig strategi och vision.  

Allians för Norrtälje kommun vill: 
 Snabba på arbetet med bredbandsutbyggnad genom samverkan och samordning mellan 

marknadsaktörerna inklusive Norrtelje Energi 

 Uppmuntra till mer UF-verksamhet för alla elever på gymnasiet 

 Införa möjligheten till starta-eget ledigt för kommunanställda 

 Stärka kommunens insatser med destinationsarbetet  

 Utveckla entreprenörskap genom att möjliggöra för ungdomar att vara sommarentreprenörer 

 Inrätta ett nytt näringslivsutskott under kommunstyrelsen  

 Genomföra regelförenklingsarbete för att slopa onödiga regleringar och tydliggöra vad som 

gäller i Norrtälje 

 Införa tjänstegarantier inom samtliga områden som rör den kommunala 

myndighetsutövningen mot enskilda och företag 

 Tillgång till verksamhetsmark ska finnas i flera orter 

 I samverkan med företag, Region Stockholm och myndigheter utveckla service och 

kommunikation på landsbygden och i skärgården.  

 Kommunen ska aktivt arbeta för att få fler företagsetableringar, t. ex. genom en 

etableringsportal 

 

Klimat och miljö 
 

Klimat- och miljöarbetet i Norrtälje kommun ska baseras på mätbarhet och realism. Som en av de 

största arbetsgivarna i kommunen har vi ett ansvar att se till att våra verksamheter arbetar på 

hållbara sätt. Vi vill se en klimat- och miljöpolitik som ger effekt. Att ta ansvar innebär inte bara att 

fatta beslut utan att också visa resultat. Därför vill vi fortsätta arbeta systematiskt med ökade 

energieffektiviseringar i kommunens fastighetsbestånd och vi strävar efter att i våra verksamheter 

använda fordon som drivs med energi från förnybara källor så långt det är möjligt. Vi tror också på att 

arbeta med ständiga förbättringar och synliggörande av verksamhetens klimat- och miljöpåverkan 

och vill därför under mandatperioden se en ökad systematik i det interna arbetet. Endast genom att 

synliggöra och mäta kommunens effekt på klimat och miljö kan vi minska den. 

En ansvarsfull politik ser inte bara inåt på den egna verksamheten, den handlar lika mycket om att 

möjliggöra för människor och företag i Norrtälje kommun att göra klimatsmarta val. Därför är det 

viktigt att kommunen arbetar för att fler ska kunna transportera sig kollektivt, t.ex. genom att vi blir 

föregångare för anropsstyrd busstrafik och genom att utöka antalet pendlarparkeringar i kommunen.  

Vi fortsätter arbeta för minskat matsvinn och vill se en utrullning av insamling av hushållsnära avfall i 

hela kommunen. Vi vill utöka samarbetet med Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI) för att få 

fler och fräschare insamlingsställen i kommunen. Vi kommer se över öppettiderna på de kommunala 

återvinningscentralerna (t.ex. den i Rimbo) för att undvika att giftiga ämnen hamnar i naturen.   

I en kommun med stor andel fritidsboende och boende på landsbygd och i skärgård blir möjligheten 

till effektiv avloppsrening en nyckelfaktor för att minska på skadliga utsläpp. Därför vill vi stimulera och 

tillåta fler att använda sig av miljövänliga småskaliga lösningar, både för de som önskar permanenta 



 

sitt boende i kommunen och vid nybyggnation. Genom att tillåta fler att permanenta och bygga så 

länge man gör det miljövänligt kan vi stimulera grön tillväxt i kommunen.  

Allians för Norrtälje kommun vill: 
 Fortsatt arbete med energieffektivisering av kommunala fastigheter och säkerställa förnybar 

energiproduktion där så är möjligt 

 Fordonsparken ska under mandatperioden ställas om till fossilfritt i så hög utsträckning som 

möjligt 

 Upprätta ett miljöprogram med mätbara nyckelvärden 

 Utöka samarbetet med Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI) 

 Miljöcertifiera kommunens verksamheter för att minimera miljö- och klimatpåverkan 

 Utveckla anläggningsbidrag till samfälligheter, byalag och andra föreningar att bygga 

cykelvägar 

 Uppföra tillagningskök vid nyproduktion och prioritera råvaror med låg klimatpåverkan  

 Arbeta för fler laddstationer för elfordon på centrala platser i kommunen 

 Satsa på att utveckla återvinningscentraler där större fokus läggs på återbruk istället för 

förbränning och deponi  

 Utvecklingscentrum för vatten (UVC) ska stödjas i arbetet att finna effektiva och moderna 

lokala avloppslösningar 

 

Landsbygd och skärgård 

Allians för Norrtälje kommun vill: 
 Säkra landsbygdens villkor i kommunala beslut  

 Möjliggöra för och tillåta fler småskaliga VA-lösningar för att uppmuntra mer permanenta 

boenden, ökad boendestandard och möjliggöra för fler bostäder 

 Utöka möjligheten till samnyttjande av kommunens lokaler runtom i kommunen, t.ex. högre 

användning av skolor och skolkök 

 Utreda förbättrade kollektivtrafikmöjligheter i kommunen, med anropsstyrd trafik för buss och 

färja och försök med nattbussar från Norrtälje stad 

 Utveckla samarbeten och använda ny teknik för utökad bredbandsutbyggnad i landsbygd 

 Alliansen kommer att verka för ett differentierat strandskydd utifrån skyddsbehovet 

 Lokal utvecklingspeng och inrättande av landsbygdsråd stimulerar utveckling med ett 

underifrånperspektiv 

 Kommunens engagemang i Leader Stockholmsbygd ska säkerställas 

Bostäder, stadsmiljö och trygghet 
 

Norrtälje kommuns läge gör att vi har stor framtidspotential. Under de senaste åren har inflyttningen 

ökat markant och intresset för att bygga bostäder har varit stort. Samtidigt finns stora utmaningar 

framöver, inte minst i ett läge med vikande bostadsmarknad. Vår vision är en kommun där alla ska 

kunna uppfylla sina bostadsbehov, oavsett om man är ungdom, barnfamilj eller äldre. För många är 

hyresrätten ett första steg till ett eget boende. 

Vi tror att Norrtälje kommun behöver ta tillvara en av våra allra största tillgångar – mark – på ett bättre 

sätt. Å ena sidan är förtätning i våra centralorter en förutsättning för att öka invånarantalet och 



 

garantera en hög nivå på samhällsservice som kommer hela kommunen till godo. Å andra sidan har vi 

stor potential för fler barnfamiljer att förverkliga sina villadrömmar och behöver planera för fler 

villaområden.  

Genom att aktivt arbeta för fler bostäder för äldre kan vi också öka tryggheten och möjliggöra för ökad 

social samvaro. Därför kommer vi att ha ett särskilt fokus på att ta fram mark och genomföra 

markanvisningar för bostäder särskilt för äldre under mandatperioden.  

Att känna trygghet i kommunen är en grundläggande rättighet för invånare och besökare. Tyvärr har 

polisen för lite resurser i dagsläget och kommunen måste därför ta ett större ansvar. Vi vill se fler 

kameror i brottspreventivt syfte, inte minst på våra pendlarparkeringar. Vi vill även anlita 

ordningsvakter som kan komplettera polisen och öka tryggheten på gator och torg. Samtidigt måste 

stödet till civilsamhället öka, t.ex. till nattvandrare.  

Norrtälje kommun behöver en stadsarkitekt. En stadsarkitekts främsta uppgift är att se till att 

stadsutveckling och byggande håller hög kvalitet och hålls samman av en idé om framtidens goda stad 

och miljö. Det gäller alla tätorter i Norrtälje kommun. Frågan om stadsarkitekt handlar inte bara om 

stadsbyggnad och arkitektur, det handlar också om bostäder, detaljplaner, kultur, naturupplevelser, 

fritid och inte minst om levande stadskärnor. I dragkampen om framtidens invånare och företag med 

andra kommuner behöver vi en stadsarkitekt. 

Allians för Norrtälje kommun vill: 
 Ta fram en plan för kameraövervakning på offentlig plats 

 Stärka resurserna till frivilligkrafter som gör insatser för ökad trygghet, t.ex. nattvandrare  

 Ta fram en kort- och långsiktig plan för och planlägga för fler särskilda boenden för äldre 

 Planlägga, sälja och/eller markanvisa för fler alternativa boendeformer för äldre, t.ex. 

trygghetsboenden och mellanboenden 

 Planlägga, sälja och/eller markanvisa för LSS- och stödboenden för personer med 

funktionsnedsättning  

 Planera för fler villaområden och uppmuntra till mer villabebyggelse i kommunen 

 Anlita ordningsvakter och ansöka om patrullering i hela kommunen 

 Förstärka det förbyggande arbetet med trygghet, exempelvis genom fler fältassistenter 

 Införa en stadsarkitekt och utreda möjligheten för att införa ett skönhetsråd 

 

Kultur, fritid och idrott 
Ett aktivt och varierande kulturliv stärker människor och bidrar till samhällsutveckling. Genom att 

tillhandahålla mötesplatser i form av till exempel bibliotek, museer, badhus, idrottsanläggningar och 

ungdomsgårdar möjliggörs för aktiv fritid och personlig utveckling.  

Kommunens resurser till kultur- och fritidsaktiviteter ska i hög utsträckning gå till barn, ungdomar, 

personer med funktionsvariationer och äldre.  

Genom att uppmuntra fria val och möjliggöra för barn- och ungdomar att själva välja vilken form av 

kultur- eller fritidsaktivitet de vill ta del av kan vi stimulera till större kulturkonsumtion och mer fysisk 

aktivitet. Därför vill vi införa en kultur- och fritidscheck för ungdomar i kommunen och möjliggöra för 

den kommunala kulturskolan att erbjuda mer än bara musikundervisning. 



 

Idrott och kultur ska vara tillgänglig oberoende av var man bor, vilken funktionsförutsättning man har 

eller vilken ekonomisk eller social situation man befinner sig i. Genom förstärkt samarbete med 

föreningarna kan de fokusera på sin verksamhet och bidra med rikt utbud. 

Allians för Norrtälje kommun vill: 
 Inrätta Färsna gård som naturreservat 

 Använda Faktoriet för allmänna ändamål 

 Låta kulturskoleverksamheten erbjuda mer än bara musik 

 Införa försök med kultur- och fritidscheck för barn- och ungdomar 

 Satsa på biblioteksverksamhet med självbetjäning 

 Rusta upp och bygga ut utomhusscenen i Societetsparken 

 Utveckla kulturutbudet inom skola, vård och omsorg 

 Samordna museiverksamheten för att skapa bättre förutsättningar för mer aktivitet och 

möjlighet att klara arkiv- och bevarandefrågorna 

 Satsa på spontanidrottsplatser 

 Tillåta ideella föreningar att bedriva simskoleverksamhet i de kommunala badhusen 

Sjukvård och omsorg 
Alla invånare i Norrtälje kommun ska känna sig trygga i att man får den vård och omsorg man 

behöver och att man får den tid. Därför kommer vi alltid att värna Norrtälje sjukhus status som 

fullvärdigt akutsjukhus och uppmuntra fler aktörer inom vård och omsorg.  En modernisering av 

akutmottagningen och fler vårdplatser kan bli aktuellt under perioden. Vi värnar valfriheten för 

patienter och omsorgstagare och anser att kvalitet är viktigare än driftsform.  

I takt med att Norrtäljes befolkning blir äldre måste också boendeformerna följa med utvecklingen. 

Därför har vi en stor utmaning i att ta tillvara äldres intressen genom att se till att det byggs fler 

bostäder anpassade för äldre. Vi kommer därför att prioritera framtagande av planer och 

markanvisningar för till exempel trygghetsboenden och särskilda boenden för att komma ifatt med 

planeringen.  

Tidiga insatser är viktigt inom alla områden, inte minst inom barn- och ungdomspsykiatrin. Idag mår 

alldeles för många ungdomar dåligt och känner otrygghet i skolan. Med tidigare insatser kan vi undvika 

långsiktig psykisk ohälsa och vi vill därför se mer samarbete mellan skola och Tiohundra. 

 Allians för Norrtälje kommun vill: 
 Ta fram mer byggbar mark för olika typer av boenden för äldre samt genomföra 

markanvisningar för byggnation av trygghetsboenden 

 Utveckla och återinföra anhörigstödet 

 Öka insatserna för barn- och ungdomspsykiatri 

 Genomföra tillgänglighetsinventering i stadsmiljön och ta fram tillgänglighetsguider 

 Säkerställa Norrtälje sjukhus status som fullvärdigt akutsjukhus 

 Värna och utveckla valfriheten inom vård och omsorg 

 Verka för ett fullgott utbud av vårdtjänster hos vårdcentralerna i hela kommunen 

 Tomma lokaler i ROS måste under perioden fyllas med verksamhet 

 En äldreombudsman bör införas 

 Ökad rätt och möjlighet för personer som omfattas av LSS att bestämma över sitt stöd, sin 

hjälp och service  



 

Vi vill också säkerställa att de utsatta i vår kommun, som har svårt att få sitt liv att fungera, ekonomisk 

och socialt, erbjuds den trygghet de behöver. Därför vill vi: 

 Stärka stödet till de som står längst ifrån arbetsmarknaden med syftet att de ska komma i 

sysselsättning 

 Göra en nystart med den öppna missbruksvården 

 I det förebyggande arbetet på sikt öka närvaron av socialtjänst i förskolor och skolor, som stöd 

för personal, barn och föräldrar, men också för att komma in tidigare i de familjer där behov 

finns 

Infrastruktur 
Kommunen delar ansvaret för infrastruktur med flera olika parter och på flera olika områden. I grund 

och botten är väl fungerande infrastruktur en förutsättning för att människor ska kunna bo, besöka 

och driva företag i kommunen. 

Bredbandsutbyggnaden i kommunen har halkat efter och det har uppstått en situation där de olika 

aktörerna konkurrerar ut varandra. Vi vill istället skapa ett bättre samarbete mellan aktörer där målet 

är att maximera möjligheten att ansluta sig bredband i Norrtälje kommun. Vi kommer därför fortsätta 

och förstärka den dialog som påbörjats. Samtidigt vill vi utöka Norrtelje Energis uppdrag att 

tillhandahålla bredband och kapacitet, dels till privatkunder men också till andra aktörer. Bolaget ska 

också ligga i framkant vad gäller användandet av ny teknik för bredbandsanslutningar.  

I en så pass stor kommun som vår är vägnät, gång- och cykelvägar och pendlarparkeringar viktigt för 

att möjliggöra säkra transporter och ökad användning av kollektiva transporter. Vi kommer därför att 

prioritera gång- och cykelvägar i närheten av skolor och utöka antalet trygga pendlarparkeringar i 

kommunen. Vi vill också bygga ut cykelvägar för att tillgängliggöra vår fantastiska kommun, t.ex. på de 

gamla banvallarna och mellan Långgarnsvägen och Lundabadet. 

Allians för Norrtälje kommun prioriterar att: 
 Säkerställa tillräckligt med parkeringsplatser i Norrtälje stad genom parkeringshus 

 Utvärdera införandet av parkeringsavgifter i Norrtälje stad efter halva mandatperioden 

 Fortsätta bredbandsutbyggnaden, med ökad utbyggnadstakt och användande av ny teknik 

 Bygga ut gång- och cykelvägar i anslutning till skolor 

 Bygga cykelväg mellan Långgarnsvägen och Lundabadet 

 Utöka antalet pendlarparkeringar i kommunen 

 Ta fram rondellprogram för kommunen med syfte att förbättra trafikflöden och trafiksäkerhet 

 Markreservatet för Roslagsbanan Kårsta-Rimbo bibehålls för att kunna möjliggöra en framtida 

förlängning 

 

Ekonomi 
Ekonomiskt ansvarstagande och ordning och reda i kommunens finanser är en förutsättning för att 

hålla hög kvalitet i välfärden. Vi vill se att fokus alltid läggs på så effektiv användning av skattemedel 

som möjligt och kommer vara ett styre som prioriterar välfärden först.  

Utgångspunkten för kommunens finansiella mål ska vara långsiktigt god ekonomi och hög 

budgetdisciplin. Som kommun står vi inför stora ekonomiska utmaningar på sikt, såväl genom hög 

investeringstakt som ökade krav på välfärden. Samtidigt värnar vi så låg skatt som möjligt. 



 

För att klara av att hålla en ekonomi i balans måste investeringstakten gå hand i hand med ekonomin. 

Därför behöver vi också ta fram en långsiktigt hållbar investeringsbudget och skärpa till 

uppföljningarna på redan beslutade investeringar.  

Genom att fokusera på tillväxt, ta ansvar för våra gemensamma resurser och skapa förutsättningar för 

fler jobb driver vi en politik som långsiktigt säkrar välfärdens finansiering.  

Allians för Norrtälje kommun vill: 
 Kommunens överskott ska till 2022 återigen uppgå till cirka 2 %, om konjunkturläget så tillåter 

 Göra fler delade upphandlingar för att stimulera små och lokala företag 

 Tillsätta en regelförenklingskommission med uppdrag att förenkla och förtydliga regelverk 

 Upprätta en långsiktig och hållbar investeringsbudget för kommunen 

 Införa tjänstegarantier i samtliga kommunala verksamheter som tillhandahåller tjänster till 

invånare och företag 

 

 

 


