
 



EN BUDGET FÖR JOBB, VÄLFÄRD, TRYGGHET OCH KLIMAT –  

STÖTTAD AV REGERINGENS HISTORISKA SATSNINGAR 
Socialdemokraterna prioriterar en budget för jobben, för välfärden, för tryggheten och för klimatet. Vi vill 

att Norrtälje ska vara en trygg kommun som håller ihop, som prioriterar hållbar tillväxt och utveckling, 

som investerar i våra barns framtid, och som erbjuder en välfärd i framkant för alla invånare.  

När pandemin bröt ut stannade Norrtälje upp, och vi hjälptes åt för att hålla nere smittspridningen och 

skydda riskgrupper. Samtidigt genomförde den S-ledda regeringen ett batteri av krisåtgärder för att rädda 

jobb och företag, och gav historiskt stora tillskott till regioner och kommuner för att tilldela sjukvård och 

äldreomsorg nödvändiga resurser. Krisåtgärderna har gjort skillnad, inte minst för jobben och 

kommunens ekonomi. 

VAD HAR DÅ DET MODERATLEDDA STYRET I NORRTÄLJE GJORT? 
Det moderatledda styret i Norrtälje kommun har inte tillfört välfärden de enorma resurser som regeringen 

har tilldelat kommunen. I stället har man lagt pengarna på hög, medan välfärdsarbetarna har fått slita hårt 

med begränsade resurser. För oss socialdemokrater är det självklart att välfärdens resurser ska gå till 

välfärden.  

Vi socialdemokrater vill skjuta till betydligt mer resurser till vår gemensamma välfärd, men också se till så 

att alla som kan och vill arbeta också ska arbeta. Vi vill öka takten i kommunens klimatomställning, 

samtidigt som vi stärker tryggheten runtom i kommunen.  

EN STARKARE SKOLA & TRYGGGARE ÄLDREOMSORG 
Vi socialdemokrater sätter välfärden först. Skolan behöver stärkas. Vi nöjer oss inte förrän alla elever 

lyckas nå eller överträffa sina kunskapsmål. Idag hamnar Norrtälje på en oacceptabel 278:e plats bland 

Sveriges skolkommun. Det duger inte.  

DÄRFÖR VILL VI STÄRKA SKOLAN GENOM ATT: 
► Göra ett rekordtillskott på över 104 miljoner till barn och ungas utbildning 

► Stärka läraryrkets status och öka lärartätheten så att vi kan bli en av Sveriges bästa 

skolkommuner 

► Skapa trygga och moderna skolmiljöer för alla barn så att pedagogiken hamnar i fokus 

► Anställa fler vuxna i skolan för att stärka tryggheten och låta lärarna vara lärare 

► Stärka barn och ungas psykiska hälsa och se till att öka skolnärvaron bland eleverna 



Regeringen genomför just nu historiska satsningar på en starkare äldreomsorg. Det behöver även märkas i 

Norrtälje kommun. Coronapandemin har blottat äldreomsorgens brister med hårt ansatt personal, låg 

kontinuitet och dåliga arbetsförhållanden. Det måste vi som samhälle åtgärda.  

DÄRFÖR VILL VI SKAPA EN TRYGGARE OMSORG GENOM ATT: 
► Skjuta till hela 53 miljoner till en tryggare äldreomsorg  

► Värna och utveckla Norrtäljemodellen med förebyggande och sammanhållna insatser för 

ökad folkhälsa 

► Förstärka omsorgen för kommunens äldre genom att införa fast omsorgskontakt och större 

kontinuitet hos personalen 

► Se till att personalen inom äldreomsorgen får bättre arbetsvillkor och fler kollegor  

FLER JOBB I NORRTÄLJE KOMMUN 
Långtidsarbetslösheten ökar i en oroväckande takt i vår kommun. De som stod långt från 

arbetsmarknaden innan Coronapandemin är nu ännu längre ifrån den. Över 750 personer i vår kommun 

räknas som långtidsarbetslösa. Det är hundratals fler än innan pandemin slog till, och riskerar att skapa ett 

ökande utanförskap i Norrtälje kommun. Det kan vi aldrig acceptera. 

DÄRFÖR VILL VI TA KRAFTTAG MOT LÅNGTIDSARBETSLÖSHETEN GENOM ATT: 
► Satsa på kommunala jobb i stället för bidrag, genom att erbjuda kommunala resursjobb till de 

som vill arbeta men får ekonomiskt bistånd idag 

► Skapa fler vuxenutbildningsplatser inom bristyrken, så att vi kan matcha arbetslösa personer 

mot exempelvis välfärdsarbeten 

► Anställa fler i skolan som exempelvis elevassistenter och trygghetsvärdar, och anställa fler 

även inom äldreomsorgen 

► Införa en sommarjobbsgaranti för alla ungdomar, så att alla kommunens unga får en chans 

till en bra start på yrkeslivet 

ÖKAD TRYGGHET FÖR ALLA KOMMUNINVÅNARE 
I Norrtälje ska alla känna sig trygga. Trygghet är avgörande för att samhället ska hålla ihop, och vi vill att 

Norrtälje fortsätter vara Stockholmsregionens tryggaste kommun. 

DÄRFÖR VILL VI SATSA PÅ ÖKAD TRYGGHET GENOM ATT: 
► Genomföra gemensamma trygghetsinventeringar i offentliga miljöer 

► Förstärka arbetet mot våld i nära relationer 

► Anlägga fler gång- och cykelvägar, inte minst runt skolor och idrottsplatser 

► Sätta upp fler övervakningskameror på strategiska platser runtom i kommunen 



► Anställa fler fältassistenter och fritidsledare som jobbar förebyggande med våra ungdomar. 

ÖKAD TAKT I KLIMATOMSTÄLLNINGEN 
Norrtälje ska vara ett föredöme på klimat- och miljöområdet. Vi ska ligga i framkant i omställningen till 

ett långsiktigt mer hållbart samhälle.  

DÄRFÖR VILL VI SATSA PÅ ATT: 
► Öka takten i kommunens klimatomställning till ett mer hållbart samhälle 

► Starta ett klimatkontor som leder kommunens arbete med sikte på netto-nollutsläpp till 2045 

► Ansöka om diplomering som Fairtrade City 

GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING  
Vi socialdemokrater tar ansvar för Norrtälje kommuns framtid. Kommunen ska präglas av god 

ekonomisk hushållning, och vi ska använda Norrtäljebornas skattepengar ansvarsfullt.  

DÄRFÖR VILL VI BLAND ANNAT: 
► Lämna hela 60 miljoner till oförutsedda utgifter och volymförändringar i kommunens 

verksamheter. Det är mer än vad det moderatledda styret lämnade 2020 och 2021 – mitt under 

brinnande pandemi. 

► Finansiera alla våra reformer fullt ut, krona för krona. Så tar vi ansvar för kommunens 

ekonomi. 

► Skapa ett överskott på 2,3 % - samtidigt som vi lägger 80 miljoner mer på välfärden än det 

moderatledda styret 

► Lämna skatten oförändrad. Vi behöver inte höja några skatter för att kunna göra historiska 

satsningar på välfärden, klimatomställningen, ökad trygghet och fler jobb 

 

 

@socialdemokraternanorrtalje        /norrtaljesocialdemokrater 
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