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Innehåll
Allmän inledning
Sedan valet 2018 har stora delar av mandatperioden präglats av nationella 
och globala kriser. Alfrida, Covid och senast Ukraina. Dessa tillfällen visar 
vikten av ett ansvarsfullt ledarskap. 

Ett ansvarsfullt ledarskap handlar inte bara om krishantering, det är också att leverera på den politik vi 
lovat väljarna – exempelvis lovade vi att införa nya mätmetoder av kommunens utsläpp, sätta upp fler 
trygghetskameror och anställa fler lärarassistenter. Dessa saker och mycket mer är bara några exempel 
på vad åstadkommit under mandatperioden. 
 
Ska vi fortsätta uppnå våra löften behövs ordning och reda i kommunens finanser. Vi har idag 
större överskott än tidigare och sitter inte längre fast i samma lånefälla som tidigare. Vi har rensat 
ut oegentligheter och strävar efter transparens, öppenhet samt ordning och reda i kommunens 
verksamheter.

Den här resan har vi bara börjat och nu behöver vi minst fyra år till för att lyckas fullt ut. Med din röst 
kan vi fortsätta säkerställa att kommunens satsningar finansieras ansvarsfullt och att vi kan möta 
oförutsedda kriser utan att belåna nästkommande generation.   

Detta är att visa ledarskap och din röst gör skillnad.
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Trygghet och säkerhet
I grunden är det statens uppgift att upprätthålla lag 
och ordning. Vi är mycket oroade över den utveckling 
som sker i Sverige där polisen får svårare att klara sitt 
uppdrag och många brott förblir ouppklarade.

Brott innebär en kränkning av människors fri- och rättigheter. Våldsbrott i alla dess 
former och förtryck är samhällsproblem som aldrig får accepteras och måste bekämpas.

Rektorer och lärare måste få ett större möjligheter – och ta ett större ansvar – när det gäller att stävja 
alla tendenser till destruktiv gängbildning och kriminalitet och kommunen måste aktivt använda alla 
tillgängliga medel för att i tid stävja våldsbejakande kriminalitet.

Brottsförebyggande åtgärder

Fler poliser, ordningsvakter och fältassistenter för att förebygga brott på kort sikt – kombinerat med 
satsningar på skola och socialtjänst för att förbygga brott på lång sikt.

Moderaterna har flera konkreta förslag på brottsförebyggande insatser. Det räcker inte att tala om vikten 
av att förebygga brott. Det handlar också om att presentera och genomföra konkreta förslag som kan 
leda dit. Här och nu handlar det om skärpta straff och att sätta fler gängkriminella i fängelse. Vi vill även 
långsiktigt förebygga brott genom att satsa på skolan och socialtjänsten så att alla barn och unga får en 
bra start i livet.

Gängkriminaliteten är ett större hot mot Sverige än vad någon generation medborgare och dess 
politiker tidigare har upplevt. Norrtälje kommun är tyvärr inte isolerat från detta. Den viktigaste 
politiska uppgiften just nu är att bekämpa gängkriminaliteten. Moderaterna har därför föreslagit flera 
mönsterbrytande åtgärder för att återta kontrollen från de kriminella. Vi föreslår bland annat fördubblade 
straff för gängkriminella, kraftigt ökade resurser till rättsväsendet samt att polisen och åklagare ska få 
fler verktyg i brottsbekämpningen. Det är därför positivt att Norrtälje-anstalten nu byggs ut. 

Moderaterna vill dessutom göra det lättare för kommuner att bestämma om så kallade LOV3 områden, 
vilket är de områden ordningsvakter får vara arbeta. Men vi behöver även förebyggande insatser mot 
kriminalitet för att förhindra att unga söker sig till gängen.

Vad kan man göra för att minska brottsligheten?

När Moderaterna tog initiativ till ”Trygg i Norrtälje kommun” gjorde vi det eftersom vi såg behovet av att 
ha en central funktion för trygghetsfrågor i kommunen. Trygghetsfrågor måste alltid vara en integrerad 
del av alla förvaltningars arbete. 

Under mandatperioden har vi till exempel har vi under mandatperioden inrättat ett ekonomiskt stöd för 
föreningar som nattvandrar i våra tätorter. Lokala föreningar med anknytning till den ort de nattvandrar 
i har generellt sätt bättre koll än kommunpolitikerna beträffande var otrygga områden finns och var 
människor rör sig på kvällarna. 

Norrtälje kommun är den tryggaste kommunen i Stockholms län. Ändå vi ser till exempel att bilar på 
kommunens pendlarparkeringar utsätts för skadegörelse och bränder med jämna mellanrum. För 
att motverka den här typen av brott har vi bland annat satt upp övervakningskameror vid flertalet 
parkeringar och planerar att sätta upp fler. Det är en allmän rättighet att få kunna känna sig trygg i 
Norrtälje kommun – och att skapa goda förutsättningar för tryggheten är en grundläggande uppgift för 
samhället. 

Vi vill ta tillvara engagemang från civilsamhället, genom att stödja och uppmuntra förebyggande och 
stödjande insatser för barn och unga. Bland annat genom att införa en ”grannstödsbil” som kan röra 
sig i våra samhällen för att observera och rapportera om exempelvis skadegörelse och övergivna bilar. 
Grannstödsbilen kan även göra nytta genom att störa destruktiv verksamhet som inbrott och klotter.

Hur kan man förebygga kriminalitet hos unga?

Just nu identifieras allt fler barn och ungdomar med uttalade behov av kontakt med den psykiatriska 
vården. Vi moderater vill därför utveckla och stärka vårdgarantin för barn och unga inom denna. Ju 
tidigare upptäckt, desto tidigare kan lämplig behandling sättas in och därmed kan individen besparas 
personligt lidande.

De viktigaste åtgärderna för att förebygga kriminalitet hos unga är att satsa på skolan och 
socialtjänsten. Idag blir många ungdomar indragna i kriminalitet och blir springpojkar till äldre kriminella. 
Det är extremt viktigt att se till att alla barn i Norrtälje kommun får en god skolgång. Godkända 
skolbetyg är en av de allra bästa skyddsfaktorerna mot kriminalitet. 

Vi menar även att staten ska betala kostnaden för unga som tvångsomhändertas. Många av Sveriges 
kommuner har redan idag en ansträngd ekonomi och genom att flytta kostnaden till staten kan 
kommunerna i högre grad besluta om att tvångsomhänderta unga som är på väg in i kriminalitet. Det är 
en konkret insats som kan förebygga brott.

Moderaternas förslag:

• Ungdomar som är på väg in i kriminalitet ska omhändertas i högre grad.

Verka för:

• Att staten ska stå för kostnaden för tvångsomhändertaganden av unga.   

Krisledning 
 
Under mandatperioden har vi fått hantera stormen Alfrida, Covid-19 pandemin och kommer även 
få hantera allt fler effekter av kriget i Ukraina. Dessa kriser har blottlagt var i den kommunala 
organisationen det finns brister när stora negativa saker händer. 

Exempelvis blottlade pandemin brister i landets beredskap mot verkligt farliga smittoämnen. Kommunen 
måste fortsättningsvis hålla ett tillräckligt lager av skyddsutrustning för i första hand äldreboenden och 
vårdpersonalen.

Många av kommunens IT-system är samhällsviktiga och hanterar stora mängder av känslig information. 
Dessa måste inte bara fungera i kris utan även skyddas. Därför vill Moderaterna stärka kommunens IT-
säkerhet med regelbundna tester och ökad säkerhet i centrala digitala system.
 
Vi jobbar även aktivt med MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap), FOS (Frivilliga 
Försvarsorganisationernas Samarbetskommitté), försvaret och länsstyrelsen för att öka beredskapen 
och självförsörjningsgraden vilket kan komma att vara avgörande när nästa kris kommer.

Vi vill: 

• att kommunens lager av skyddsutrustning och annat material i händelse av pandemi ska bestå 

• se över och prioritera IT-säkerheten i kommunens centrala system 

• fortsätta verka för att öka beredskapen för självförsörjningsgraden
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Förskola och  
förskoleklass 

Svensk förskola är ett internationellt föregångsexempel. 
Förskolan lägger grunden för barns möjligheter att lyckas i 
grundskolan och därför är den viktig för att Sverige ska hålla 
ihop. 

I Norrtälje kommun väljer föräldrar den förskola som bäst passar barnet och familjen. Vi anser inte att 
politiken ska avgöra vilken förskola barnet ska gå på. Nyfikenheten på kunskap ska väckas och glädjen 
i att lära sig nya saker ska vara central. Förskolan i Norrtälje kommun ska upplevas som en trygg och 
bra plats av föräldrar, barn och personal.

Förskolan ska ha ett tydligt kunskapsuppdrag för att barn redan från början ska få en stark grund att 
stå på. PISA-undersökningen visar att elever som har gått i förskola presterar bättre under sin fortsatta 
skolgång och föräldrar med barn i förskolan är mycket nöjda. Intresset för förskollärarutbildningen ökar 
stadigt. Vi har en förskola att vara stolta över, men det finns utmaningar som vi inte kan blunda för. För 
att ge våra barn bästa möjliga start i livet behöver vi förbättra kvaliteten och säkra tillgången på lärare i 
förskolan.

Små barn som i tidig ålder visar tecken på särskilda behov som kan påverka barnets skolgång och 
fortsätta utveckling måste tas på särskilt allvar. Insatser ska vara tidiga och kommunen har ett särskilt 
ansvar för att tillse att det finns tillräckliga resurser för att motarbeta ett potentiellt utanförskap och 
sociala problem.

Språkutveckling är central. Utan förmåga att kommunicera på svenska skapas grogrund för 
utanförskap. Det säger sig självt att en förskolas tillgång till talpedagog och logoped är av särskilt 
betydelse.

Förskolans lokaler ska vara ändamålsenliga och väl underhållna. Detta gäller allt från att NPF-säkra 
lokalerna till att säkerställa att luftkvalitén är bra. Kommunen äger i allmänhet förskolans lokaler och har 
därför ett särskilt ansvar för underhållet.

Moderaternas förslag:

• En kvalitetspeng ska införas som utgår från föräldranöjdhet, t ex avseende barngruppens storlek 
och personalens kompetens. 

• Kommunen ska utveckla, koordinera och underlätta insatser för barn som utvecklat ett negativt 
beteende som kan påverka barnets skolgång och fortsatta utveckling. Barn som inte följer sin 
språkutveckling ska ges tidigt och effektivt stöd. 

• Förskolans personal ska fullt ut behärska svenska. 

• Kommunens tillsynsenhet ska se till att förskolor aktivt arbetar med barn som uppvisar avvikande 
beteende eller har negativ språkutveckling. 

• Underhållet av förskolelokaler ska särskilt prioriteras. Förskolelokaler som äga av kommunen ska 
vara i gott skick. 

• Förskolan ska omfattas av mätbara kunskapsmål. 

• Obligatorisk språkförskola för barn till nyanlända. 

• Skolinspektionen ska ansvara för tillsyn av alla friskolor, både kommunala och fristående. 

• ”Nattförskola” ska finnas i kommunen.

Grundskolan
Moderaterna vill att skolan ska möjliggöra att alla 
barn lyckas i livet. Om fler barn ska lyckas krävs det 
mer fokus på kunskap i skolan och ökad studiero. 
En bra skolgång är också avgörande för hela landets 
välstånd.

Utbildning är vägen in i det svenska samhället. Det ska inte spela någon roll varifrån 
du kommer eller vem du är – alla har rätt till en bra utbildning. Därför ska svensk skola fylla 
sitt uppdrag att ge alla möjligheten att nå så långt de själva vill. Det ställer krav på att alla skolor håller 
kvalitet, att lärare har höga förväntningar på sina elever och att eleverna tar sitt ansvar. Kunskap kräver 
ansträngning.

Tyvärr ser vi att resultaten i den svenska skolan har sjunkit under 20 års tid. I dagsläget lämnar hela 
15 procent av eleverna årskurs nio utan behörighet till gymnasiet. Så kan vi inte ha det. I stället 
för att ta ansvar för utvecklingen försöker regeringen dölja den genom att exkludera elever från 
Pisaundersökningen. Moderaterna vill på allvar vända utvecklingen i skolan. 

 

Moderaterna vill utöka undervisningstiden i skolan och fokusera 
på kunskap

Forskning pekar på att tidiga insatser är avgörande för att höja kunskapsresultaten. Och att det 
finns en ett samband mellan utökad undervisningstid och bättre skolresultat. Sverige har betydligt 
mindre undervisningstid i skolan jämfört med andra länder. Moderaterna menar att vi måste utöka 
undervisningstiden i skolan. Det är särskilt viktigt med mer undervisningstid i matematik och svenska 
som är två viktiga kärnämnen.

Forskningen kring fysisk aktivitet och inlärning är tydlig. Vi vill därför även öka den fysiska aktiviteten 
i skolan med bland annat ökad tid för gymnastik samt ordentliga skolgårdar med goda möjligheter till 
olika fysiska aktiviteter.

Betygsinflation ska aktivt bekämpas. Därför arbetar vi moderater aktivt för att ha flera nationella prov 
som dessutom anonymt rättas centralt och anonymt för att undvika alla risker för favorisering.

Moderaternas förslag:

• Utöka undervisningstiden i skolan. 

• Tydliggör kurs- och läroplaner med ett tydligt och mätbart fokus.

• Ha flera nationella prov och se till att proven rättas centralt.

• Utöka andelen behöriga lärare.

• Stärk elevernas hälsa bland annat genom att öka den fysiska aktiviteten i skolan.

• Stärk studievägledningen i grundskolan. 



Moderaterna vill ha tidiga insatser för att barn ska lära sig 
svenska

I dag börjar många barn skolan utan att kunna tala svenska. Barn som inte lär sig svenska kommer inte 
klara av skolgången. Vi föreslår därför omfattande satsningar på svenska språket. Det börjar redan i 
förskolan där vi föreslår obligatorisk språkförskola för barn som inte har svenska som modersmål och 
som visar en bristande språkutveckling. 

Vi satsar på utökad lovskola för barn som halkar efter och vill göra det obligatorisk för både kommunala 
och fristående skolor att erbjuda läxhjälp och lovskola till alla elever redan från lågstadiet.

Moderaterna vill återställa ordningen i svenska skolor

Moderaterna vill återställa ordningen i skolorna. I klassrummen ska det vara läraren som bestämmer och 
det måste både föräldrar och elever respektera. Lärarens auktoritet behöver stärkas. Hälften av lärarna i 
grundskolan och gymnasiet har undvikit att ingripa i stökiga situationer på grund av oro för repressalier. 
Skollagen måste ändras och förtydligas så att lärare och rektor får mandat att ingripa när det behövs. 

Studiero 

Studiero är en förutsättning för lärande. Utan lugn och ro i klassrummet kan inte lärarna bedriva bra 
undervisning för alla elever. Därför vill Moderaterna se ett värderingsskifte i skolan. Moderaterna 
kommer att återställa ordningen i svenska skolor.

I nuläget är många skolor präglade av oordning och otrygghet för elever och lärare. Var tredje 
niondeklassare upplever att han eller hon saknar studiero i skolan. Dessutom har nästan hälften av 
eleverna blivit utsatta för brott. Samtidigt uppger en fjärdedel av lärarna att de på jobbet har blivit 
utsatta för hot, våld, sexuella trakasserier eller kränkningar.  

Alla elever drabbas negativt av en stökig skolmiljö, men det är särskilt elever som redan har det svårt 
som halkar efter ännu mer. För att förbättra studieresultaten och likvärdigheten i svensk skola måste det 
vara ordning i klassrummen och på skolgårdarna.

Ge lärare och rektorer rätt att ingripa mot stök och bråk

Hälften av lärarna i grundskolan och gymnasiet har undvikit att ingripa i stökiga situationer 
zpå grund av oro för repressalier. Lärare upplever inte att de har rätten på sin sida i arbetet med att 
upprätthålla studiero. Därför måste vi göra skollagen tydligare och ge lärare och rektorer mandat att 
ingripa mot stök och bråk. Vi vill skriva in ordning och studiero i skollagens portalparagraf och ge 
rektorn en tydlig rätt och skyldighet att upprätthålla ordning i skolan.

Moderaternas förslag:

• Skriv in skolans skyldighet att arbeta med ordning och studiero i första paragrafen i skollagen. 

• Stärk lärare och rektorers möjligheter att ingripa i stökiga och bråkiga situationer i skolan. 

• Fortsatt nolltolerans mot våld, mobbning och annan kränkande behandling. 
Tydliggöra regler för hur man förväntas bete sig i skolan och ge lärarna det stöd de behöver för att 
upprätthålla trygghet och studiero.

Gör det enklare att stänga av elever

Vi vill även ge rektorer ansvar för att flytta en elev vid behov. Omplaceringar och permanenta 
avstängningar måste genomföras om en elev har begått allvarliga brott eller kränker sina skolkamrater. 
Det ska inte råda någon tvekan om att det undantagslöst är förövaren – och inte förövarens offer – som 
ska byta skola.

Moderaternas förslag:
 
Rektorn ska få ansvar att stänga av en elev när så krävs. Det ska bli enklare att omplacera och 
permanent stänga av elever som begår allvarliga brott eller trakasserar andra elever. 

Inför ordningsomdömen – elever har ett ansvar att bidra till 
studiero

Det yttersta ansvaret för att skolan är en trygg miljö för elever och lärare vilar på rektor. Men varje 
elev har också ett ansvar att bidra till studiero och en god studiemiljö. Moderaterna vill därför införa 
ordningsomdömen, som en skriftlig kommentar och en bilaga till terminsbetygen, i grundskolan och 
gymnasiet.

Moderaternas förslag:

• Inför ordningsomdömen i grundskolan.

Moderaterna värnar både friskolorna och de kommunala skolorna

Över 16.000 elever i Sverige går varje år ut grundskolan utan att ha uppnått gymnasiebehörighet. Det är 
ett enormt misslyckande som måste åtgärdas omedelbart. Samtidigt fokuserar regeringen på att sänka 
skolpengen för elever som väljer fristående skolor. Därmed drar man undan mattan för välfungerande 
skolor som kan tvingas lägga ned. Sverige behöver fler bra skolor, inte färre.

Enbart i Norrtälje kommun finns det sex fristående skolor och över 30 fristående förskolor som med 
regeringens förslag nu riskerar att få mindre pengar till sin verksamhet.

Fokus måste ligga på att alla elever ska klara skolan. Bra såväl kommunala som fristående skolor ska 
uppmuntras och finnas kvar – skolor som inte håller måttet ska stängas eller byta huvudman.

Moderaterna vill:

• att skolor som drivs som aktiebolag måste leva upp till högt ställda kvalitetskriterier för att få göra 
vinstutdelning. Skolor som allvarligt brister i kvalitet ska få sitt tillstånd indraget 

• att Skolinspektionen ska få ett särskilt uppdrag att granska samtliga verksamheter som bedöms ha 
konfessionella inslag, inklusive förskolor, skolor och övrig pedagogisk verksamhet 

• se ett aktivt och obligatoriskt skolval i alla kommuner med ett enhetligt kösystem, såväl för 
kommunala som fristående skolor. Alla ska veta att det finns möjlighet att välja 

• att det inte ska vara möjligt att lista sina barn på populära skolor tidigare än tre år före skolstart
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Gymnasieskolan
Gymnasiet ska förbereda för vidare studier eller 
arbete. Gymnasiet lägger förutsättningarna för 
unga människors möjligheter att nå sina livsmål. 

Gymnasiet är en frivillig skolform där ansvar och skyldigheter ska vara tydliga för 
elever, föräldrar och skolpersonal. Lugn och arbetsro ska råda. Vi vill se en mer flexibel 
utbildningstid med möjlighet till en snabbare övergång till högskola och arbetsliv. 

Gymnasieprogram som formas efter kommunens förutsättningar 
Norrtälje kommun har en stark entreprenörsanda. Alla elever på gymnasiet ska erbjudas möjlighet att 
starta företag via Ung Företagsamhet. Det gör vi genom ett gott samarbete mellan skola och näringsliv. 
För att erbjuda det som efterfrågas av arbetsmarknad och ungdomar är det viktigt att ständigt se 
över programutbud, inriktningar och profiler som finns på Rodengymnasiet. Vår ambition är alltid att 
kommunens ungdomar ska erbjudas spetsutbildningar i toppkvalitet.

Vi vill: 

• värna det fria skolvalet 

• öka möjligheterna för fristående utförare att etablera sig i kommunen 

• att programutbudet på Rodengymnasiet kontinuerligt ses över i samverkan med studievägledningen 
för att erbjuda utbildningar som faktiskt efterfrågas 

• att högpresterande elever ska stimuleras till nya utmaningar genom samarbete med högskola och 
forskningscentra 

• erbjuda Ung Företagsamhet till samtliga elever 

• öka andelen behöriga lärare.
 
 

Moderaterna värnar det fria skolvalet

Det fria skolvalet är under hot av den nuvarande regeringen. I ett nytt lagförslag föreslår regeringen att 
alla skolor från och med den 1 juli 2023 ska uppnå en “allsidig social sammansättning”. Detta betyder 
att barn kommer att behöva bedömas utifrån socioekonomisk bakgrund samt föräldrars utbildningsnivå 
och inkomst. 

Syftet med det fria skolvalet är först och främst valfriheten att välja vilken skola du ska gå i. Det kan 
handla om var skolan är belägen, vilken profil skolan har eller helt enkelt möjligheten att välja en skola 
som har bättre resultat än en annan.

Vi tror att föräldrar är mer kompetenta än politiker när det gäller att göra kloka val av förskola och skola 
för sina barn.  Därför värnar vi moderater rätten till ett fritt val av skola och förskola i Norrtälje kommun. 
Vi vill både öka möjligheterna att välja skola och underlätta informerade val. Till exempel handlar det om 
att samla information om både kommunala skolor och friskolor på en och samma plats. 

Vi vill att skolornas resultat och utvärderingar finns tillgängliga och att informationen hålls uppdaterad. 
Genom det egna valet vill vi engagera vårdnadshavare till att ta en naturlig och aktiv del i barnens 
utbildningsresa.

Vi vill:

• värna det fria skolvalet genom att säkerställa en mångfald av skolor som är verksamma i kommunen 

• ha en välfungerande jämförelseportal där alla skolor i kommunen kan rapportera exempelvis betyg, 
andel behöriga lärare och andel elever per lärare
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Ekonomi, jobb och 
företagande 
Alla som kan och vill arbeta ska ha ett jobb att 
gå till. Den ekonomiska utvecklingen ska vara 
stark – för att möjliggöra ett mer välmående samhälle 
och en bättre välfärd för alla.

För att det ska ske behöver vi fler som jobbar och betalar skatt. Då har vi råd att anställa fler lärare och 
sjuksköterskor i välfärden. En ansvarsfull ekonomisk politik som uppmuntrar till arbete genom att bättre 
belöna ansträngning är kärnan i Moderaternas politik. 

De absolut flesta jobben kommer från företagen 

Det är framför allt företag som skapar jobb och tillväxt och Norrtälje kommun är på många sätt 
en bra kommun för företagare. Men att driva företag i Norrtälje kan alltid bli enklare. Vi har under 
mandatperioden tillsatt en regelförenklingkommission och satsat på kontaktcenter för att underlätta 
företagens kontakt med kommunen. Detta tillsammans med flera andra åtgärder har gjort att vi klättrat i 
företagsrankningarna, vilket är mycket positivt. 

För att säkerställa en god kommunal service behöver vi stärka tillväxtförutsättningarna. Företagande 
är både Norrtäljes och Sveriges jobbmotor – fyra av fem jobb skapas i småföretag. Företagande och 
entreprenörskap ska ha goda villkor. För Moderaterna är det viktigt att undvika regelkrångel, byråkrati 
och onödig administration i största möjligaste mån, eftersom vi vet hur viktigt det är för företag och 
företagare.

En förutsättning för företag är att det ska finnas områden som är planlagda specifikt för företag. 
Kommunen måste arbeta aktivt med att skapa möjligheter till nya områden för företag – både för att 
nya förtag ska vilja etablera sig och redan etablerade företag ska vilja stanna kvar. De företagsområden 
som idag finns ska också bevaras och utvecklas för att fortsätta vara attraktiva platser att bedriva 
verksamhet på.

Norrtälje kommun ska:

• fortsätta utveckla tjänstegarantierna 

• vara ledande i arbetet med att ta tillvara digitaliseringens möjligheter 

• prioritera insatser där kommunen är relevant, såsom i markfrågor 
från högsta ledningsnivå prioritera befintliga företag med behov av mark eller företag som önskar  
 
etablera sig i kommunen och uttryckt intresse för nybyggnation 

• arbeta proaktivt med att utveckla befintliga och nya detaljplaner för att möta behovet av 
verksamhetslokaler för företag. Företag ska ges förutsättningar att växa eller etablera sig i 
kommunen 

• bevara och utveckla befintliga företagsområden

Vi vill:

• Att Norrtälje kommun år 2026 ska vara bland de tio mest företagsvänliga kommunerna i landet. 

• Ge mindre företag möjlighet att delta i kommunens upphandlingar. 

• Säkra bredbandsutbyggnaden i hela kommunen för att möjliggöra företagande i hela kommunen. 

• Jobba för att företag ska kunna lämna uppgifter till alla myndigheter genom en och samma portal. 
En uppgift ska bara behöva lämnas in en gång. 

• Säkerställa arbetslinjen med fler lärlings- och praktikplatser. 

• Erbjuda studenter högkvalificerade praktikplatser i kommunen genom att kommunen utvecklar 
samarbete med universitet och högskolor i Mälardalsregionen. 

• Främja levande tätorter med fler bostäder, mer företagande och ett rikt restaurang- och krogliv.

Regelförenklingar för företag

Det ska vara enkelt att driva företag i Norrtälje. Moderaterna vill ta bort onödig byråkrati och 
regelkrångel för kommunens företagare.

Företagare lägger i genomsnitt tio timmar i veckan på administration. En stor del av denna tid ägnas åt 
att säkerställa att myndigheternas regler följs. Många av reglerna är viktiga, men i dag finns det alltför 
många regler som företagare behöver förhålla sig till. De regler som kommunen har ska inte skapa mer 
administration än vad som är absolut nödvändigt. 
Moderaterna har alltid varit ett företagarvänligt parti som värnar om företagsverksamhet, 
entreprenörskap och innovationer. Vi vet att det är företag och företagare som skapar en mycket stor del 
av det välstånd som välfärden vilar på. Det är vårt mål att Norrtälje kommun till år 2026 ska vara bland 
de tio mest företagsvänliga kommunerna i landet. 

Moderaterna vill därför fortsätta se över vilka regler vi kan förenkla och vilka vi helt kan ta bort. 
Moderaterna vill även också sätta upp konkreta och mätbara mål som syftar till en minskad 
administrativ börda för företagen. På så sätt kan vi säkerställa att politikens åtgärder får effekt i 
företagarnas vardag.

Kommunen ska arbeta systematiskt med att utvärdera och förbättra både service och förståelse för 
företagares villkor. En del i det arbetet är att offentliga upphandlingar framöver ska utformas på sådant 
sätt att det blir enklare än idag för lokala företag att lägga anbud. 

Moderaternas förslag: 

• Genomför regelförenklingar så att det blir lättare att starta och driva företag. Arbetet för 
regelförenklingar ska även prioriteras på statlig och EU-nivå. 

• Sätt upp ett konkret mål om att företagare inte ska behöva lägga mer tid och pengar på att följa 
lagar och regler. 

• Inför ett mätbart mål om att företagarnas regelbörda ska minska betydligt. 

• Arbeta systematiskt med att utvärdera och förbättra både servicen till och förståelse för företagares 
villkor.
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Kommunens ekonomi

Ordning och reda i kommunens ekonomi är en förutsättning för att hålla god service till låga kostnader. 
Skattepengar ska användas effektivt och till på rätt saker. Att ta ansvar för ekonomin är grunden i 
Moderaternas politik. Det är en förutsättning för att kunna hålla hög kvalitet inom skola och omsorg. Det 
är också genom vår ansvarsfulla ekonomiska politik som vi kan hålla det vi lovar. 

Under mandatperioden har vi aktivt jobbat med att minska lånetrycket som kraftigt begränsar 
kommunens möjligheter att i framtiden kunna finansiera nödvändiga investeringar i kärnverksamheten, 
till exempel när det behövs byggas nya lokaler till förskolor. Norrtälje kommun står inför utmaningar 
som exempelvis återhämtningen efter Covid-19 och kriget i Ukraina som kommer att kräva ett starkt 
ledarskap, en ekonomi i balans och ett tydligt fokus på styrning och uppföljning.

Norrtälje kommun utvecklas och det är bra. Det innebär mer service och ett större utbud för invånarna. 
För att utvecklingen ska ske ansvarsfullt krävs investeringar i bland annat vägar och kollektivtrafik. Ny 
infrastruktur ska finansieras av markförsäljning på nybyggnadsområden. Vi vill fortsätta att utveckla 
tjänstegarantier inom samtliga områden som rör den kommunala myndighetsutövningen gentemot 
enskilda.

På sikt står Sverige som helhet – men även landets alla kommuner – inför stora demografiska 
förändringar. När allt fler blir äldre kommer fler behöva försörjas av färre. Det är därför av största vikt att 
Norrtälje kommun har en ordnad ekonomi och en effektiv struktur.
Vi säger nej till höjd kommunalskatt och kommer att sänka den om utrymme finns – utan att tumma på 
våra höga kvalitetskrav. Vår utgångspunkt är att alltid att ur varje skattekrona få ut maximalt värde för 
kommuninvånarna. 

Vi vill

• säkerställa en kommunal ekonomi i balans som når årliga överskott och balanskrav 

• minska kommunens lånetryck 

• sänka skatten när utrymme finns – utan att tumma på kvalitetskraven 

• att alla kommunala investeringar finansieras ansvarsfullt 

• fortsätta utveckla kommunens kontaktcenter för bättre, snabbare och mer kvalitativt bemötande av 
våra invånare och företag 

• se ständiga effektivitetsförbättringar i all kommunal verksamhet 

• se över både antal och struktur vad gäller kommunens nämnder och bolag

Vi säger:

• Nej till höjd kommunalskatt. 

• Nej till en ny fastighetsskatt.
 

Miljö och klimat
Människan och naturen samt dess tillgångar är 
Moderaternas utgångspunkt i miljöpolitiken. 

Vi tar hand om naturen och förvaltar våra naturtillgångar väl. Vi värnar 
äganderätten så att skogen kan brukas hållbart till nytta för klimatet och miljön 
samt för framtida generationer. Moderaterna vill verka för en levande vattenmiljö och 
fokuserar på insatser för rena hav och vattendrag, med en minskad miljöbelastning och ökad 
biologisk mångfald.

Den svenska naturen skänker oss möjligheter till rekreation och avkoppling. Vi vill vårda och utveckla 
områden med värdefull natur. I Norrtälje kommun ska alla kunna njuta av naturen – i dag och i morgon.
Under mandatperioden har vi bland annat tagit bort oljepannor från kommunens lokaler och 
successivt bytt ut delar av kommunens fordonsflotta mot elbilar. Vi har dessutom som krav att all frukt 
och mat kommunen köper in ska vara så lokalt producerad som möjligt. 

Vi har även infört en miljö- och klimatstrategi som bland annat minskat beroendet av fossila bränslen i 
den kommunala verksamheten.

Vi vill:

• att energiförsörjningen i nyproducerade kommunala fastigheter ska väljas utifrån dess 
miljöpåverkan i ett livscykelperspektiv

• att returstationer ska hållas i god ordning och finnas i alla delar av kommun

• utveckla miljörådgivningen till privatpersoner och företag

• fortsätta energieffektivisera kommunens fastigheter

Moderaterna vill åtgärda dagens miljöskuld

Idag saknar vi systematiska och återkommande uppföljningar på nationell nivå av förorenade områden 
som riskerar att skada eller skapa olägenhet för miljön eller människors hälsa. I praktiken handlar detta 
om miljöskulder som har byggts upp i Sverige under lång tid.

Hur kan vi åtgärda dagens miljöskulder? Först och främst måste det bli tydligt vem som har ansvaret 
för att vidta åtgärder. Dessutom måste man avsätta medel för att kunna genomföra åtgärderna. 
Ansvaret behöver inte minst bli tydligare för de områden där förorenaren i dag är okänd eller inte 
kan åtgärda föroreningen och för statens egna områden. Vi måste sanera förorenade områden på 
mark och i hav, helst med ny teknik som kan minska kostnaderna. Ett exempel att utforska närmare 
är sanering med hjälp av växter såsom sälg som har stor kapacitet att under tillväxten ta upp 
tungmetaller och PFAS (poly- och perflourerade alkylsubstanser). Dessa kan sedan avgifta kretsloppet 
då det går att elda grödan för energi i kraftvärmeverk.

Vi vet att man historiskt har dumpat mycket miljöfarligt avfall i haven och insjöar, bland annat till följd 
av otillräcklig miljölagstiftning. Staten bör därför ta ett större ansvar för att bärga miljöfarligt avfall i 
haven och insjöarna där det är lämpligt för att undvika större skador på den marina miljön.

Moderaternas förslag:’

• Ta fram en samlad strategi för ansvarsfördelning och resurstilldelning för att åtgärda befintliga 
miljöskulder på land och i vattnet.
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Moderaterna vill få bukt med miljöbrotten och nedskräpningen

Antalet anmälda miljöbrott ökar. Samtidigt minskar uppklarandegraden. Till skillnad från många andra 
brott drabbar miljöbrott oftast inte en enskild individ, utan det är allas vår miljö som påverkas negativt, 
till exempel markområden, vatten eller ekosystem.

De flesta miljöbrott blir aldrig upptäckta. När miljöbrott upptäcks är det oftast vid tillsyn av företag och 
anläggningar genomförda av kommunen och länsstyrelsen. Ett vanligt miljöbrott är dumpning av avfall i 
naturen. 

Även om de flesta allvarliga miljöbrott uppstår i näringsverksamhet orsakar ibland enskilda människor 
miljöförstöring i mindre skala genom till exempel nedskräpning eller tippning. Det förfular vår miljö, 
påverkar djurlivet, förgiftar mark och vattendrag samt bidrar till otrygghet i stadsmiljön. Moderaterna vill 
göra Norrtälje kommun skräpfritt och se en nolltolerans mot nedskräpning.
Det ska vara lätt att göra rätt med sitt avfall och vi vill underlätta för kommunborna att sortera sitt avfall i 
nära anslutning till sin bostad.

Moderaterna vill skärpa straffen för nedskräpning

All nedskräpning är i dag förbjuden, men all nedskräpning får inte påföljder. Moderaterna anser att även 
den som slänger småskräp som till exempel fimpar, snus, förpackningar och tuggummi ska kunna få en 
påföljd. Denna typ av småskräp står för en stor andel av all nedskräpning och bidrar till att mikroplaster 
och kemikalier sprider sig till hav och natur. Djur som får i sig skräpet kan bli skadade. Den som skräpar 
ned ska kunna få en sanktionsavgift i stället för det som straffrättsligt utgör böter. Det går att jämföra 
med systemet för felparkeringsavgifter och skulle ge både ordningsvakter och polisen möjlighet 
att utfärda avgiften för att komma åt nedskräpningen. Moderaterna vill även höja dagens böter för 
nedskräpning.

Moderaternas förslag:

• Ge ordningsvakter befogenheten att dela ut böter för småskräp.
 

Vi vill utveckla friluftslivet 

Fler och fler upptäcker Sveriges fantastiska natur. År 2020 ökade antalet besökare i nationalparkerna 
med över 300 000 jämfört med året innan. Denna ökning syns även i Norrtälje och är en utveckling som 
politiken bör bejaka. Det ökade intresset för friluftsliv innebär en större belastning på naturen.
Allemansrätten är en unik grund för det svenska friluftslivet. Många markägare är positivt inställda 
till friluftsliv på deras mark. Samtidigt innebär det ökade naturintresset utmaningar. Förståelsen 
för de rättigheter och skyldigheter som följer med allemansrätten behöver bli bredare och djupare. 
Verksamheter som orsakar skador på privat egendom använder ibland allemansrätten som en 
förevändning. Missbruk riskerar att minska legitimiteten för allemansrätten på lång sikt och leda till 
att markägare vidtar åtgärder för att försvåra för friluftslivet. Det är viktigt att stävja missbruk så att 
friluftslivet och det privata markägandet kan fortsätta att gå hand i hand.

Moderaterna vill satsa mer på åtgärder som värnar och utvecklar friluftslivet, så att naturen blir 
tillgänglig för alla. Ansvarsfördelningen för friluftsfrågor mellan olika myndigheter behöver bli tydligare. Vi 
vill se mer statliga resurser för att sköta och förvalta områden med värdefull natur, samt för att rusta upp 
befintliga och vid behov skapa nya leder i statliga naturreservat.

Vi vill även se en utbyggnad av friluftsanordningar såsom rastplatser, toaletter och eldstäder, för att 
göra naturen tillgänglig för fler. I det sammanhanget finns dessutom utrymme att förbättra information 
och vägledning till besökare, tillsammans med möjligheten till parkering i framför allt tätortsnära och 
lättillgängliga områden. Det behöver bli tydligare för privata aktörer vilket ansvar de har för områden
som tjänar som arenor för friluftsliv. Det handlar till exempel om ansvar för avfallshantering och 
renhållning i naturreservat. Frivilliga krafter tar ofta ett stort ansvar, trots att det egentligen inte ligger på 

Moderaterna vill värna allemansrätten med rättigheter och 
skyldigheter

Moderaterna vill stärka både allemansrätten och äganderätten. Många markägare ser positivt på 
friluftsliv på sin mark om det sker med respekt för de rättigheter och skyldigheter som följer med 
allemansrätten. Det offentliga bör stötta privata markägare som vill tillgängliggöra sin mark för friluftsliv, 
genom att till exempel hjälp till med skyltning och leder. På så sätt kan det privata ägandet kombineras 
med ett rikt friluftsliv.
 
Det är angeläget att förhindra missbruk av allemansrätten för att upprätthålla dess legitimitet på lång 
sikt. Moderaterna vill att markägare ska få utökat stöd att begränsa överträdelser av allemansrätten. Till 
exempel måste regelverket tillämpas i högre grad, exempelvis mot aktörer som bedriver kommersiell 
verksamhet på privat mark. Det är dock viktigt att markägare inte begränsar sådana aktiviteter som 
är tillåtna inom ramen allemansrätten, genom att till exempel sätta upp stängsel eller förbudsskyltar. 
När fler rör sig ut i naturen behöver kunskapen om allemansrätten öka. Moderaterna vill därför se mer 
information och en utbildningssatsning om allemansrätten i grundskolan.

Moderaternas förslag:

• Stötta privata markägare som vill tillgängliggöra sin mark för friluftslivet genom till exempel hjälp 
med skyltning och leder. 

• Stärk kunskapen om och tillämpningen av allemansrätten och äganderätten genom utökad 
information.
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Hav och vatten 

Moderaterna arbetar för att minska 
miljögifter, övergödning och överfiske. Hav- och 
vattenmiljöerna måste återställas.

Havet runt Norrtälje, våra sjöar och vattendrag är utsatta för stora påfrestningar. Mänsklig 
aktivitet har genom åren orsakat övergödning, utsläpp av miljögifter, nedskräpning och överfiske. 
Östersjöområdet är till följd av långsam vattenomsättning mycket känsligt för övergödning. Men det 
finns också problem med förhöjda värden av farliga ämnen, nedskräpning och utarmade fiskbestånd.

Moderaterna vill bedriva en uthållig och målmedveten politik för att återställa havs- och vattenmiljöerna 
och den biologiska mångfalden. 

Moderaterna vill ha åtgärder för att minska övergödning, nedskräpning och gifter i havet
Vi vill minska övergödning, nedskräpning och utsläppen av miljögifter i havet. Moderaterna satsar på 
avancerad vattenrening och åtgärder för att minska utsläppen av kväve och fosfor från jordbruket. Vi 
har i Norrtälje kommun infört nya mätmetoder för att ta reda på dessa utsläpp och bättre förstå vad vi 
har för påverkan på miljön.

Vi har även under året låtit en golfklubb bevattna sin golfbana med renat avloppsvatten som annars 
hade släppts ut i havet. Detta är både bra för havet – genom minskad övergödning – och för banan som 
får gödning via det renade avloppsvattnet samtidigt som behovet av andra gödningsmedel minskar.

Moderaterna föreslår:

Investera i avancerad reningsteknik i fler reningsverk för att minska spridningen av bland annat 
läkemedelsrester och mikroplaster.
• Fortsätt med kreativa lösningar för hantering av avlopp.
• Fortsätt spåra och aktivt motverka de utsläpp som de kommunala reningsverken medför.

En hållbar fiskepolitik
Moderaterna vill värna det småskaliga fisket och våra unika skärgårdsmiljöer. Samtidigt måste 
fiskeripolitiken se till att vi inte fångar mer fisk än vad som är långsiktigt hållbart. Situationen för torsken, 
strömmingen och andra arter i Östersjön är bekymmersam. Moderaterna vill se över reglerna som 
styr vem som får fiska var och hur mycket fisk som vi fiskar. Dessutom ska vi öka jakten på säl- och 
skarvstammarna, som har vuxit alltför kraftigt och äter stora mängder fisk.

Moderaterna vill:

• se över vem som får fiska var och hur mycket som får tas upp 

• utöka jakten på sälar och skarvar som äter stora mängder fisk. 

• jobba för att minska beståndet av kanadagäss.

Vi jobbar för: 

• Att stoppa den storskaliga bottentrålningen.

Båtliv 
 
Moderaterna värnar Sveriges och Norrtäljes båtliv. Därför fortsätter vi att göra båtlivet mer tillgängligt – 
så att det kan komma fler till del.

I Norrtälje är båten en nödvändighet för många skärgårdsboende. De behöver en båt för att kunna ta 
sig till och från fastlandet. Att i onödan göra det svårare att äga och använda båt slår därför särskilt hårt 
mot de som valt att bo i Norrtälje skärgård.

Moderaterna verkar för:

• att trösklarna till båtlivet inte höjs. Vi säger nej till båtregister, båtkörkort och båtskatt 

• ett nej till förbud mot att använda tvåtaktsmotorer. Vi vill istället satsa på miljövänliga bränslen  

• fler båtplatser vid tätorterna för allmänheten 

dem. Det måste vidare bli tydligt hur privata aktörer kan få ersättning för sitt arbete.

Moderaternas förslag:

• Gör naturupplevelser och friluftsliv i naturreservat och nationalparker tillgängligt för fler genom 
satsningar på leder och friluftsanordningar. 

• Tydliggör det offentligas ansvar för friluftslivet. 
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Vård och omsorg
Moderaternas utgångspunkt är att varje 
människa är unik, med egna önskemål och 
intressen. 

Rätten till självbestämmande är lika viktig oavsett ålder. Stor valfrihet, hög kvalitet, 
ett värdigt bemötande ska känneteckna den välfärd som vi betalar med gemensamma 
resurser. Det gäller inte minst äldreomsorgen.

Ökad tillgänglighet i sjukvården och omsorgen

Två helt avgörande kriterier för att uppnå och säkerställa god kvalitet i mötet mellan vårdtagare och 
vårdande personal är kontinuitet och tid.

Moderaterna vill därför utveckla husläkarsystemet till ett system värt namnet och säkerställa en 
patientansvarig läkarkontakt/vårdkontakt för individen. Detta är viktigt oavsett åldern för den enskilda 
patienten, men kan vara livsavgörande för en äldre människa.

En stor andel av Norrtälje kommuns yrkesverksamma invånare pendlar. För att uppnå godtagbar 
nivå av samhällsservice bör därför vårdcentraler och annan offentlig service vara mer tillgänglig för 
kommuninvånare utanför ”kontorstid” 9.00-17.00. Tillgängligheten kan ytterligare ökas genom införande 
av fler smarta digitala lösningar som frigör tid för vårdpersonal att i ökad utsträckning möta patienter. 
Vi vill pröva fler mobila lösningar inom vård och omsorg för att öka tillgängligheten. Vi arbetar 
exempelvis för att möjliggöra mobil mammografi för Norrtäljeborna, som därigenom skulle slippa ta sig 
in till Karolinska Solna för att genomgå denna viktiga hälsokontroll.

Norrtälje sjukhus renoverades senast för 25 år sedan. Mycket har hänt sedan dess, och det är nu 
dags för en upprustning av sjukhuset. Särskilt angeläget är att rusta upp akutmottagningen så att det 
är möjligt att arbeta på ett modernt sätt som minimerar riskerna för smittspridning. På initiativ av oss 
moderater har en utredning om renovering och ombyggnad av Norrtälje sjukhus genomförts. Vi vill nu 
gå vidare med en åtgärdsplan.

Den s.k. Norrtäljemodellen bygger på samverkan för en mer individanpassad vård och omsorg. Vi 
vill fortsätta detta arbete, bland annat genom att vidareutveckla det sjukhusanslutna mobila teamet 
(SAMS). SAMS uppgift är att undvika att sköra äldre åker in och ut på sjukhuset genom att istället 
erbjuda både vård och omsorg i den egna bostaden.

Moderaterna vill:

• värna och fortsätta att utveckla Norrtälje akutsjukhus 

• stärka och vidareutveckla Norrtäljemodellen med sammanhållna vårdkedjor och stor valfrihet 

• verka för högre tillgänglighet genom utökade öppettider på vårdcentraler 

• säkerställa en patientansvarig läkare/vårdkontakt 

• ta fram ersättningsmodeller som uppmuntrar och underlättar en mångfald av utförare inom 
sjukvården och omsorgen 

• öka hälsobefrämjande insatser riktade till äldre seniorer i Norrtälje kommun 

• värna och utveckla stöd till frivilligorganisationer och anhöriga (anhörigstödjare) 

• öka kännedomen om och nyttjandet av vårdguiden 1177 

Äldreomsorg

Moderaterna vill stärka äldre personers rätt till ett gott liv när behov av 
omsorg uppstår. Äldreomsorgen ska hålla en hög kvalitet och vara trygg 
och säker. Vi vill öka personalkontinuiteten inom omsorgen och ser det som 
centralt att det går att förstå och bli förstådd av omsorgspersonalen.

Äldre i kommunen ska erbjudas en äldreomsorg som kännetecknas av hög kvalitet. 
Som närstående ska man kunna vara trygg med att föräldern eller den närstående 
alltid får ett gott omhändertagande. I grunden handlar det om värdighet.

Andelen äldre i Norrtälje kommun ökar i snabb takt. Samtidigt bor äldre kvar i sitt eget boende allt 
längre upp i åldrarna tills vårdbehovet kräver insatser utöver vad anhöriga och andra frivilliga kan bistå 
med. Genom tidigare eller ökat stöd till vårdtagare minskar risken för att anhöriga utsätts för psykisk 
och fysisk utmattning som kan leda till ytterligare vårdbehov.

När antalet äldre ökar, ökar även behovet av att ge hjälp och stöd i vardagen till allt fler personer.  En 
stor utmaning är att säkerställa god kvalitet, hög tillgänglighet samt ett bra och värdigt bemötande 
överallt i den sammanhållna vårdkedjan mellan sjukvården och omsorgen. Inom samtliga vårdenheter 
som vänder sig till äldre – såsom boenden för äldre, särskilda boenden, vårdcentraler, sjukhus och 
hemtjänsten – bör ha tillgång till geriatrisk kompetens.

Nya boenden för seniorer att trivas och åldras i 

Vi moderater konstaterar att det behövs fler – inte färre – nya och framför allt olika former av boenden 
för äldre i Norrtälje kommun. För oss moderater är det viktigt att dessa nya boenden motsvarar olika 
önskemål vad gäller såväl upplåtelse- som driftsform. 

Vi välkomnar initiativ till nya sorters boenden som redan från början är anpassade för äldre att kunna bo, 
trivas och åldras i. Dit individen själv med ålderns rätt och utan en kommunal biståndsbedömning kan 
besluta sig för att flytta, innan vårdbehovet blir så stort att endast det traditionella så kallade särskilda 
äldreboendet återstår. Vi ser framför oss ett stort mått av valfrihet gällande såväl tilläggstjänster i 
boendet som upplåtelse- och driftsformer.

Norrtälje behöver boenden som möjliggör för äldre att ”växa in i” omvårdnadsbehovet. Vi moderater 
vill därför öronmärka mark för byggande av fler alternativa boenden för äldre. Vi kommer särskilt att 
prioritera och välkomna entreprenörer med innovativa idéer till nya boendeformer för äldre att trivas och 
åldras i. 

Moderaternas förslag:

• uppmuntra till och ta fram mark för fler alternativa boendeformer för äldre; till exempel seniorvillor, 
seniorlägenheter och trygghetslägenheter 

• effektivisera bedömningsprocessen vid ansökan om hemtjänst för äldre seniorer 

• införa en kvalitetspeng för boenden och hemtjänst som ska öka i förhållande till den fasta 
ersättningen. Kvalitetspengen ska i huvudsak grundas på brukares och anhörigas uppfattning av 
omsorgen 

• en god samverkan mellan privata utförare är av särskild vikt. Myndighetsutövning och drift av 
kommunala boenden ska vara separerade i kommunens organisation 

• bejaka utnyttjandet av digitaliseringen inom vård och omsorg, mobila team och effektivare 
schemaläggning
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Moderaterna vill minska personalomsättningen i äldreomsorgen

Äldreomsorgen ska skapa trygghet och tilltro. Här är nyckeln att den enskilde kan känna sig trygg med 
personalen som sköter omsorgen. En hög personalomsättning är inte bra för någon – varken de äldre 
eller personalen. Därför vill Moderaterna öka personalkontinuiteten både inom hemtjänsten och på 
äldreboenden. 

En viktig åtgärd för att minska personalomsättningen i äldrevården är att locka fler att jobba inom 
äldrevården. I takt med att befolkningen blir äldre och vårdbehoven ökar bedömer Statiska Centralbyrån 
(SCB) att Sverige år 2035 kommer ha en kraftig brist på utbildad personal inom vård- och omsorg år. 
Moderaterna vill därför göra konkreta satsningar på vård- och omsorgspersonalens lön och arbetsmiljö. 
På så sätt kan vi locka fler till yrket och förbättra anställningsvillkoren för denna viktiga yrkesgrupp.
Ökande vårdbehov kräver även mer kunskap och kompetens. Moderaterna vill öka vårdkompetensen 
inom äldreomsorgen, med fler sjuksköterskor och fler läkare på plats. Vi vill även ta vara på de 
välfärdstekniska lösningarna inom vård och omsorg, såsom aktivitetslarm och medicinpåminnelser. På 
så sätt minskar samtidigt belastningen på våra sjukhus. 

Moderaternas förslag:

• Prioritera personalkontinuitet inom hemtjänsten och på äldreboenden.

• Fler läkare och sjuksköterskor ska arbeta i hemtjänsten och på äldreboenden.

• Ta vara på de digitala möjligheter som finns inom äldreomsorgen.

Moderaterna vill att de som arbetar i äldreomsorgen ska kunna tala svenska och i vissa fall finska
En annan viktig aspekt för att skapa tilltro och trygghet i äldreomsorgen är språket. Att förstå och bli 
förstådd är viktigt inom all vård och omsorg. Det är svårt att bygga upp en relation människor emellan 
när kommunikationen brister. Moderaterna vill därför införa krav på att den personal som arbetar inom 
äldreomsorgen talar svenska.

Som bekant är Norrtälje kommun ett finskt förvaltningsområde vilket betyder att finsktalande personer 
i Norrtälje kommun har särskilda rättigheter gällande tillgänglighet av utbildning och kommunalservice 
på finska. Detta är också viktigt i äldreomsorgen där vi vill se över Norrtäljes äldreomsorgspersonals 
kunskaper i det finska språket.

Moderaternas förslag:

• Inför ett krav på att den som ska arbeta i äldreomsorgen kan svenska.  

• Utred möjligheten att antingen ha finskspråkig personal eller resurs på äldreboenden.

 

Psykisk ohälsa
Moderaterna vill fortsätta arbetet med 
att förebygga psykisk ohälsa och förbättra 
tillgängligheten till vården.

Psykisk ohälsa ökar kraftigt i samhället. För att vända den utvecklingen vill Moderaterna 
satsa på förbyggande hälsofrämjande åtgärder och långsiktiga, systematiska insatser för den 
som mår dåligt. Moderaterna har under den innevarande mandatperioden satsat på det förbyggande 
hälsofrämjande arbetet, bland annat genom att Norrtälje kommun genom KSON (Kommunalförbundet 
Sjukvård och omsorg i Norrtälje) deltagit i arbetet ”Agenda: välbefinnande” – en strategi för att erbjuda 
alla människor i Stockholmsregionen bästa möjliga förutsättningar för psykisk hälsa och välbefinnande. 
Vi vill fortsätta arbetet för att förverkliga strategin.

Kommunen måste sträva efter att skapa bättre långsiktiga förutsättningar för en god hälsa hos hela 
befolkningen, oavsett vilken bakgrund man har och var i landet man bor. Här är det egna ansvaret vad 
gäller hälsan är avgörande. Exempelvis handlar det om att äta bra, att motionera och att hitta tillräckligt 
med tid för återhämtning. Det är nämligen helt centralt för att må bra. 

Vi vill genomföra satsningar på barn- och ungdomspsykiatrin för att minska psykisk ohälsa
Coronapandemin har påverkat barns psykiska hälsa negativt. En studie från Socialstyrelsen visar 
att orosanmälningar om barn som far illa har ökat under pandemin. BRIS (Barnens rätt i samhället) 
bekräftar den bilden. Samtal från barn med ångest och nedstämdhet har ökat med över 60 procent 
jämfört med året innan. Samtidigt uppgår ökningen för samtal från barn som är utsatta fysiskt och 
psykiskt, till över 40 procent.

Vi vill även återinföra den förstärkta vårdgarantin för barn och unga med psykisk ohälsa. Idag behöver 
cirka 35 procent av de som söker sig till barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) vänta i mer än 30 dagar för 
att få en tid. Det är inte acceptabelt. Nu behövs krafttag för att barn och unga som mår dåligt ska få den 
hjälp de behöver.

Vidare vill Moderaterna öka insatserna mot psykisk ohälsa bland barn och ungdom genom ökad 
samverkan mellan olika aktörer som exempelvis BUP, KSON, elevhälsan och primärvården.

Moderaternas förslag:

• Verka för att korta köerna inom den psykiatriska vården för barn och unga. 

• Anställa samtalsterapeuter i kommunens regi som ska vara särskilt tillgängliga för unga.
 



Socialtjänst

Socialtjänsten har en grundläggande roll i vårt 
välfärdssamhälle. Socialtjänsten ska bidra till 
att förebygga, förhindra och bryta utanförskap. 

Det handlar om att ge stöd till barn och unga som far illa samt till vuxna som behöver 
hjälp, men också om att ställa krav för att var och en ska ta ansvar för sitt eget liv och 
sin egen försörjning. Men det räcker inte. Därför vill Moderaterna stärka skyddet för de mest utsatta i 
samhället, framför allt barnen.

Socialtjänsten är en central del av det allra yttersta skyddsnätet. Socialtjänsten ska särskilt förebygga, 
förhindra och bryta utanförskap. Det allra viktigaste och mest prioriterade uppdraget handlar om att 
skydda, stödja och hjälpa de socialt mest utsatta barnen. För att kunna åstadkomma detta behöver vi 
genomföra viktiga socialpolitiska reformer som bygger på att barnets bästa alltid ska väga tyngst.

Sverige behöver en ny socialtjänstlag
Sverige har många olika lagar som reglerar socialtjänstens arbete. Det är en mängd olika regler som kan 
vara svåra för såväl privatpersoner som de som arbetar i socialtjänsten att överblicka. Moderaterna vill 
därför att Sverige får en ny och modern socialtjänstlag. Den ska bli tydligare än dagens lagstiftning och 
vara mer anpassad till dagens sociala problem. Den nya lagen måste även minska den administrativa 
bördan för socialsekreterarna i deras beslutsfattande.

Verka för

• Ta fram en ny socialtjänstlag som är anpassad utifrån dagens sociala problem. Lagen ska underlätta 
för socialtjänstens arbete och minska den administrativa bördan.

Funktionsvariation – LSS

För den som av olika anledningar inte klarar sig själv, ekonomiskt eller socialt, och behöver stöd från 
samhället ska det finnas en kompetent och professionell socialtjänst.

Moderaterna införde det särskilda kommunala bostadstillägget (KBH) för personer som ges insatser 
enligt lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS). KBH har möjliggjort att personer 
som är helt beroende av offentligt stöd har fått en ekonomi i balans. Syftet med bidraget var att 
förhindra att personer med insatser enligt LSS skulle tvingas söka försörjningsstöd eller vara hänvisade 
till anhöriga för sin försörjning.

Under mandatperioden kommer frågan om nya boenden för personer med insatser enligt LSS vara i 
fokus. Det är särskilt angeläget att unga personer i gruppen ges möjlighet att flytta till ett eget boende 
med särskilda stödinsatser.

Vi vill:

• ha kvar det särskilda kommunala bostadstillägget för vissa funktionshindrade och säkerställa att 
syftet med bidraget uppnås över tid 

• att personer med insats enligt LSS ska efter beslut erbjudas boende i kommunen eller i 
angränsande kommun 

• sätta särskilt fokus på ska sättas på kvaliteten inom LSS-området. En kvalitetspeng ska utredas 
och övervägas 

• fokusera på möjligheterna och inte på hindren när det gäller att få in unga med 
funktionsnedsättning på arbetsmarknaden 

Hemlöshet

Vi ska inte acceptera att människor tvingas övernatta i det fria eller fastnar i utanförskap och 
bidragsberoende. Det är angeläget att befintliga program som syftar till att lyfta människor till 
delaktiga samhällsmedborgare ges tillräckliga resurser. Det är mycket positivt att stadsmissionen nu 
är verksamma i kommunen. Moderaterna vill ge det stöd som behövs för att de ska kunna driva en 
effektiv verksamhet.
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Integration
Integration är vår tids ödesfråga. För att 
integrationen ska lyckas krävs mer än små 
förändringar på marginalen. 

Integrationen går hand i hand med nästan alla andra politiska områden. Det 
handlar om att den som är ny i Sverige och Norrtälje kommun ska få ett första 
jobb, att alla barn ska få möjlighet att lyckas i skolan och forma sin framtid, och att 
alla i Sverige ska ha kunskaper i svenska språket och om svenska värderingar. Här är Moderaternas 
linje tydlig. Sverige ska möta nyanlända med tydliga krav som ger goda förutsättningar för den som är 
ny i landet att på allvar bli en del av samhällsgemenskapen. Norrtälje kommun ska vara den kommun i 
landet som har lägst andel bidragsberoende nyanlända. 

Moderaterna vill se till att ingen som kan jobba lever på bidrag

Att arbetslösheten idag är fem gånger så hög bland utrikes födda som bland inrikes födda, är ett stort 
integrationspolitiskt misslyckande. Likaså att det tar 18 år innan hälften av de nyanlända som saknar 
gymnasieutbildning har ett arbete.

När människor som hade kunnat jobba inte jobbar, går skattepengar till bidrag i stället för till vården och 
skolan. Moderaterna vill se till att ingen som kan jobba lever på bidrag.

Vägen till etablering i kommunen och landet handlar ytterst om att få människor i arbete. För att 
nyanlända med låg utbildningsnivå ska lyckas etablera sig i kommunen eller i landet krävs särskilda 
insatser. Vi måste därför vara tydliga med att från dag ett så är nyckelfaktorerna språk och utbildning. 

Moderaterna vill:

• införa kvalificering till välfärden för nyanlända. Full tillgång till bidrag och förmåner ska gå genom 
eget arbete, eller genom permanent och laglig bosättning i landet 

• införa krav på heltidsaktiviteter som exempelvis SFI (Svenska för invandrare) för att få bidrag 

• att Norrtälje kommun blir den kommun i Sverige som har lägst andel bidragsberoende nyanlända

Moderaterna vill införa skarpare språkkrav

Svenska språket är nyckeln till integration och gemenskap, och var persons möjlighet att skapa ett 
bättre liv för sig själv. Ändå finns det idag inga krav på att den som läser SFI ska klara utbildningen. 
Vi vill driva en välkomnande och tydlig politik. En framgångsrik etablering i kommunen och landet 
handlar till stor del om att ge människor möjlighet till arbete samt att lagar och regler respekteras. Utan 
en fungerande svenska och utan en relevant utbildning så är den svenska arbetsmarknaden extremt 
svårtillgänglig. Fungerar inte den initiala etableringsfasen är risken stor för att individen hamnar i ett 
långvarigt bidragsberoende och utanförskap. 

Moderaternas förslag:

• Ställ krav på alla som deltar i SFI-undervisning. Den som inte uppnår individuella kunskapsmål ska 
få minskade bidrag. 

• Inför obligatorisk språkscreening på BVC och språkskola för nyanlända barn så att alla lär sig 
svenska tidigt. 

• Erbjud språkträning via praktik inom kommunens gränser.

Vi verkar för att:

• tidsbegränsa rätten till betald tolk 

• inför krav på grundläggande kunskaper i svenska för att få full tillgång till den kommunala servicen

Moderaterna ser samhällskunskap som central för integrationen
Integrationen går för långsamt. Fler måste komma in i samhället snabbare. Utanförskapet riskerar att gå 
i arv till de barn som aldrig får se sina föräldrar ha ett arbete eller bli en del av det svenska samhället. 
Förutom språket, är kunskaper om samhället avgörande för integrationen.
Moderaterna vill:

• införa högre krav på samhällsorienteringen för nyanlända och ett avslutande kunskapsprov – ett 
examinerande samhällstest 

• införa nationella kursplaner för samhällsorienteringen, med ett särskilt fokus på svenska värderingar 
och jämställdhet 
 
göra godkänt prov i samhällsorienteringen till ett krav för medborgarskap 

• inrätta en tvåårig yrkeshögskola med fokus på yrkesämnena och svenska 

• inrätta en obligatorisk introduktion till Sveriges kultur och samhällsstruktur
 

Moderaterna vill skärpa kraven på motprestation på den som har 
försörjningsstöd

Sist men inte minst vill Moderaterna ställa krav på motprestation på den som söker bidrag. Huvudregeln 
ska vara att en person som har försörjningsstöd ska delta i aktiviteter på heltid. Och den som inte 
deltar i dessa aktiviteter eller som inte kan redovisa vad försörjningsstödet används till ska kunna få sitt 
socialbidrag minskat. 

Norrtälje är en kommun full av möjligheter, men samtidigt ingen kravlös gemenskap. Målet är att 
nyanlända snabbt ska lära sig svenska och bli självförsörjande. Därför måste kommunens insatser 
alltid vara villkorade med krav på motprestationer. Såsom att faktiskt delta i språkundervisning och 
sysselsättning för att få bidrag. Kravlöshet leder till bidragsberoende och utanförskap. Hela kedjan av 
insatser måste fungera. I slutändan är det dock den enskildes ansvar att ordna bostad och arbete.
Den anvisningslag som har beslutats av riksdagen gör att många kommuner har svårt att ordna 
bostäder för nyanlända på ett rimligt sätt. Vi vill att anvisningslagen reformeras med en botten-upp 
struktur och att kommuner i stället blir anvisade i den takt de klarar av att ordna boende och integration 
på ett bra sätt. 

Moderaternas förslag:

• Inför krav på motprestation på heltid för den som har försörjningsstöd. 

• Minska försörjningsstödet för den som inte deltar i aktiviteter på heltid eller som inte redovisar vad 
pengarna har gått till. 
 
Kommunens insatser för nyanlända ska alltid vara kopplade till tydliga krav. 

• Erbjuda nyanlända bostad under de inledande två åren, som lagen föreskriver. Därefter gäller 
individens ansvar att ordna bostad. 

• Reformera anvisningslagen till en botten-upp struktur.



Ta vara på de ideella krafterna

Norrtälje kommun har ett starkt lokal- och civilsamhälle. Detta visar sig inte minst genom de insatser 
som kommunbor utför med olika slags frivilliginsatser. Moderaterna i Norrtälje kommun välkomnar 
volontärernas arbete och de nätverk som byggts upp mellan invånare och nyanlända.  Dessa nätverk 
påskyndar svenskinlärningen, ger kunskap om hur det svenska samhället fungerar och underlättar för 
framtida praktikplatser och jobb. Frivilliga krafter spelar en stor och viktig roll i hur väl integrationen och 
etableringen i samhället fungera
 
Vi vill: 

• ha partnerskap med företag och ideella organisationer för att hitta praktikplatser och jobb 

• verka för att anvisningslagen reformeras mot en mer botten-upp struktur 

• införa mentorskapsprogram där nyanlända kan få etablerade svenskar som mentorer

Bostäder och byggande
En fungerande bostadsmarknad bidrar till ett 
samhälle som gör det enklare för människor att 
forma sina liv. 

Ungdomar kan flytta hemifrån, föräldrar kan köpa ett småhus med varsitt rum till 
barnen och fler kan tacka ja till sin plats på universitet eller till sitt nya jobb i en helt 
annan del av kommunen. Vi vill att bostadsmarknaden ska fungera i livets olika faser och för 
olika grupper. 

Bygga och bo i Norrtälje kommun

Norrtälje kommun har en tillgång som de flesta andra kommuner i vår närhet saknar vilket är byggbar 
mark. Vår kommun utgör till ytan en tredjedel av hela Stockholms län och det är några av de mest 
attraktiva markområdena i hela länet. Det finns skärgård, landsbygd, stad och tätorter. För att ta tillvara 
denna potential välkomnar Moderaterna initiativ för fler villor. På så sätt kan vi bli ett konkurrenskraftigt 
alternativ i takt med att Stockholmsregionen växer. 

För att bli ännu mer attraktivt att bygga i kommunen så behöver vi vara kreativa. Vatten och avlopp 
går att ordna med småskaliga lösningar. Generella begränsningar av husstorlek måste upphöra och 
strandskyddet behöver bli en kommunal fråga. Det är också viktigt att vi säkerställer att utbyggnaden av 
bredband når hela vägen ut till landsbygden, så att det även i framtiden är attraktivt att bo, leva och driva 
företag i hela vår kommun.

Vi vill även att trygghetsaspekten ska tas i beaktande i alla stadsplaneringar och översiktsplaner. Levande 
tätorter med folk i rörelse skapar trivsel och minskar risken att utsättas för brott. 
Moderaterna anser också att många gamla detaljplaner bör slopas, så att fler människor får möjligheten 
att bosätta sig permanent på landsbygden eller i skärgården.

Moderaternas förslag:

• Ta fler initiativ till villabebyggelse. 

• Möjliggör fler småskaliga VA-lösningar för att undvika onödig expandering av det kommunala VA-
systemet. 

• Minska begränsningarna gällande husbyggnation, exempelvis beträffande husstorlek. 

• Gör strandskyddet till en kommunal ansvarsfråga. 

• Ta trygghetsaspekten i större beaktande vid all planering av bostadsbebyggelse. 

• Slopa fler gamla detaljplaner på landsbygden.
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Leva i Norrtälje under livets alla skeden

Moderaterna vill att Norrtälje kommun ska vara attraktiv att leva i under livets alla skeden. Därför vill vi 
fortsätta uppmuntra till och ta fram mark till nya sorters boenden som redan från början är anpassade 
för äldre att kunna bo, trivas och åldras i, såsom seniorvillor, senior- och trygghetslägenheter. Vi vill 
dessutom ta vara på välfärdsteknologiska lösningar så att äldre tryggt kan bo hemma längre med hjälp 
av digitala verktyg.

Moderaternas förslag:

• Uppmuntra till nya typer av boenden som är anpassade för äldre att bo i redan från början. 

• Använda välfärdsteknologiska lösningar så äldre tryggt kan bo i sitt hem längre.

Byggtakten i kommunens tätorter

I takt med att tätorterna i kommunen expander har behovet av den kommunala servicen ökat, 
exempelvis vad gäller skolor, VA-nät och annan infrastruktur. Därför har vi under mandatperioden saktat 
ner byggtakten något för att säkerställa den kommunala servicen i samtliga tätorter.

Civilsamhälle
Civilsamhället består av föreningar och privatpersoner som arbetar 
för att göra samhället bättre. Moderaterna vill förbättra möjligheterna 
för det civila samhället och se till att politiken inte begränsar eller 
detaljstyr.

Civilsamhället gör Norrtälje kommuns lokala demokrati starkare. Ideella föreningar, frivilliga grupperingar 
och näringslivet gör stora insatser för vår demokrati och för sammanhållningen i samhället. Den som 
engagerar sig i en ideell förening lär sig att samarbeta med andra och hur demokratiska spelregler 
fungerar.

I Norrtälje kommun finns många föreningar som gör stora insatser för integrationen, exempelvis genom 
att lära ut svenska, erbjuda läxhjälp eller lära ut den lokal historia. Vi har många idrottsföreningar som 
aktiverar såväl unga som vuxna i fysisk aktivitet och föreningsdemokrati. Föräldrar och föreningar 
engagerar sig i nattvandringar och trygghetsvandringar. Kyrkor, trossamfund och andra organisationer 
erbjuder mat och sängplatser. Det här är viktiga verksamheter som politiken behöver stötta. Men det är 
inte, och ska inte vara, politikens uppgift att styra deras verksamhet. 

Moderaterna vill:

• fortsätta stödja Norrtäljes föreningar ekonomiskt, men skärpa kontrollen av vad pengarna används 
till 

• förebygga slöseri med skattepengar i ideella organisationer

Kontrollen över kommunala bidrag till civilsamhället måste öka

Civilsamhället fungerar på grund av privatpersoners frivilliga engagemang. Ideella föreningar och andra 
delar av civilsamhället är ofta beroende av bidrag för att kunna finansiera sina verksamheter. Det kan 
handla om finansiering av lokalhyra, hyra av idrottshallar och kostnader för föreningars administration. 
De kommunala bidragen till ideella föreningar är viktiga. Men kommunen behöver ha bättre koll på vad 
pengarna används till. Moderaterna vill göra kraven för att få bidrag tydligare.

På senare år har det kommit allvarliga uppgifter om att skattepengar betalas ut till organisationer som 
är odemokratiska. Moderaterna vill säkerställa att offentliga bidrag inte delas ut till verksamheter som 
riskerar att främja eller stödja radikalisering, hedersförtryck eller våldsbejakande extremism. För att 
säkerställa att det aldrig händer i Norrtälje kommun vill vi öka kontrollerna av var och till vad bidragen 
används.

Moderaternas förslag:

• Kommunen ska fortsatt stödja det civila samhället genom offentliga bidrag. 

• Ideella organisationer måste noggrannare redovisa vad pengarna går till för att förebygga slöseri 
med skattepengar. 
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Landsbygd
Moderaterna vill att landsbygden ska ha bättre villkor 
och mer frihet.

Alla som bor i Norrtälje kommun ska vara med och bygga kommunens tillväxt. 
Det kräver att det finns goda förutsättningar att bo och verka i både stad och 
landsbygd. Oavsett var man bor ska barnen ha en skola att gå i, snöröjningen 
måste fungera och det ska finnas ett servicecenter som svarar när man ringer. Det 
måste även finnas bra förutsättningar att driva företag inom jordbruk och skogsbruk.  
För Moderaterna är det helt centralt att Norrtälje kommuns utvecklingskraft, tillväxtpotential och 
sysselsättningsmöjligheter ska tas tillvara i hela kommunen – att människor och företag ges möjligheter 
att växa och utvecklas oavsett var de bor eller verkar. Därför behöver vi satsa på att göra det enklare att 
bo och verka i landsbygd.

Säkra förutsättningar för hemarbete i hela kommunen

Många yrkesgrupper har tidigare närmast varit tvingade till att leva i storstad för att jobben bara finns 
där. Men nu när arbetsmarknaden förändras efter pandemin öppnas nya möjligheter. Moderaterna vill 
göra det möjliggöra hemarbete i hela kommunen. Här behöver politiken säkra att förutsättningarna 
finns, exempelvis vad gäller bredbandsutbyggnad, tillgången till el och bättre mobiltäckning. 

Vi vill:

• säkerställa bredbandsutbyggnaden i hela kommunen 

• säkerställa tillgängligheten av den kommunala servicen i kommunens samtliga delar 

• inrätta ett särskilt landsbygdsstöd

Skogs- och jordbruk

Skogs- och jordbruket är två av de största näringarna i Norrtälje kommun. 

Dessa är idag på många sätt utsatta, framför allt genom lagar och i vissa fall av sabotörer. Vi vill värna 
dessa företagare genom att verka för bland annat regelförenklingar och höjda straff för sabotörer. Vi vill 
också göra det svårare att nyckelbiotopmärka skog. 

Hästnäring 

Moderaterna värnar både hästnäringen och hästsporten som bidrar med allt från jobb till positiva 
hälsoeffekter och en givande fritidssysselsättning för såväl vuxna som barn.

Vi jobbar för:

• att göra det enkelt att starta och driva företag – det förbättrar villkoren för företagande även inom 
hästnäringen 

• att fortsätt satsningen på Idrottslyftet som stärker barn- och ungdomsidrott, där hästsporten är av 
stor vikt

Vi vill:

• ta tillvara hästsektorn och verka för en jämställd tilldelning av resurser till både flickors och pojkars 
idrottsverksamhet 

• värna ridningens viktiga roll som Sveriges största handikappidrott 

• se till att hästsektorn förblir en naturlig del av utvecklingen av landsbygden 

• att Norrtälje kommun ska vara en stark röst för ett bra djurskydd i hela landet 

• färdigställa planerna för ett ridhus på Björnö
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Jakt och viltvård

Låt jägare sälja vildsvinskött direkt till konsumenter

Vildsvinsstammen har vuxit explosionsartat de senaste 20 åren. Det orsakar problem för många 
lantbrukare som får sina jordbruksgrödor förstörda när vildsvinen bökar efter föda. Även på privata 
tomter är det ett problem där trädgårdar helt förstörs av vildsvin. För att öka incitamenten att jaga 
vildsvin vill vi göra det möjligt för jägare att sälja vildsvinskött direkt till konsument, förutsättsatt att ett 
trikinprov tas först.

Moderaternas förslag:

• Låt jägare sälja vildsvinskött direkt till konsumenter, efter avklarat trikinprov.
• Fortsätta med vildsvinshelgen i samarbete med ideella krafter. 

Höjd lön till eftersöksjägare

Viltolyckorna i Sverige ökar. Tack vare jägarnas insatser vid trafikeftersök förkortas många djurs lidande. 
Det här är en samhällsuppgift som jägarna skött på ett bra sätt under lång tid. Jägarna ställer upp 
dygnet runt årets alla dagar. Vi anser att de ersättningar som kommer jägarna tillgodo för detta är för 
låga och bör höjas.

Moderaternas förslag

• Höj ersättningen till eftersöksjägare. 
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Infrastruktur och 
kommunikationer
Moderaterna vill satsa på bredare och 
säkrare vägar och möjliggöra en omställning av 
transportnätet i hållbar riktning så att jobben kan 
bli fler och tillväxten starkare.

En god infrastruktur är avgörande för jobb och tillväxt i hela Norrtälje kommun. Moderaterna vill rusta 
upp vägnätet, förbättra möjligheten till pendling och möjliggöra en omställning av transportsektorn i 
hållbar riktning, exempelvis genom att bygga fler laddstolpar för både bilar och båtar så jobben kan bli 
fler och tillväxten starkare.

Vi ska ha ett tillgängligt och välfungerande trafiksystem som ger människor smidig tillgång till arbete, 
skola, fritidsaktiviteter och service. Olika grupper har olika behov som behöver tillgodoses. För arbete 
och näringsliv är en mycket viktig faktor att det finns effektiva kommunikationer. Det ska vara enkelt att 
åka kollektivt eller med bil till och från arbetsplatsen.

De vägar som kommunen råder över ska vara hela, rena och väl underhållna. Vi vill förbättra kontakten 
med Trafikverket i deras hantering av de vägar i kommunen som kommunen inte råder över.

Moderaternas förslag:

• De vägar som kommunen har rådighet över ska göras bli bredare och säkrare – vi vill underhålla 
vägarna mer effektivt.

• Det ska alltid vara en självklarhet att snöröjningen fungerar väl.
• Gällande de vägar som kommunen inte äger vill vi utreda ifall vi kan få betalt av Trafikverket för att 

ta över hanteringen av dessa väger. Exempelvis bygget av väg 76 som nu är flera år försenad.

Vi vill satsa på elektrifiering

Elbilar är just nu det bästa alternativet till bensin och dieselbilar. De ökar mer och mer i popularitet vilket 
är positivt. Familjer och företag ska känna tryggheten att när de köper en eldriven bil ska det gå att 
ladda den i hela kommunen. 

Moderaternas förslag: 

• Förbättra möjligheterna att ladda elbilar i flera delar av kommunen. 
• Verka för fortsatt utbyggnad av laddinfrastrukturen kring pendlarparkeringar i kommunen.

Vi vill stärka Norrtäljes sjöfart – den är avgörande för vår 
infrastruktur

Sjöfarten är viktig för Norrtäljes näringsliv och klimatomställningen. Kapellskärs hamn avlastar 
tillsammans med inre vattenvägar vägnätet och minskar utsläppen. Sjöfarten spelar en avgörande roll 
för infrastrukturen. 

Utvecklingen av motorer som drivs på fossilfritt bränsle går just nu mycket snabbt. Detta gäller även 
sjöfarten. Vi måste därför rusta Norrtäljes gästhamnar för en ny, modern, grön, hållbar och lättillgänglig 
sjöfart.

 

Moderaternas förslag:

• Satsa på vägar till och från Norrtäljes hamnar för att förbättra godsflöden i kommunen och vidare in 
i landet. 

• Bygg ut laddinfrastrukturen i våra hamnar.

Vi vill ha en modern politik för cykling

Cykelns betydelse i samhället ökar. En ökad cykling till och från jobb och pendlingsstationer året om 
bidrar till förbättrad folkhälsa, minskad trängsel och färre skadliga avgasutsläpp. Att barn och ungdomar 
cyklar till skola och aktiviteter är viktigt, inte minst då forskningen tydligt visar att den fysiska aktiviteten 
hos vissa grupper barn och ungdomar kontinuerligt minskar.  

Moderaterna prioriterar frågor om cyklandets förutsättningar i vår politik om infrastruktur. Vi vill se en 
modern politik som främjar ett tryggt och säkert cyklande i alla åldrar. Under mandatperioden har vi givit 
bidrag till olika vägföreningar som sedan byggt cykelvägar. Eftersom detta varit en lyckad satsning vill vi 
fortsätta med det.

Moderaternas förslag:

• Utforma en modern cykelpolitik med minskat regelkrångel och bättre nyttjande av digital teknik.
• Fortsätt ge stöd till vägföreningar för att bygga cykelvägar.

Kommunikationer 

Norrtälje är till ytan den största kommunen i Stockholms län och dessutom en skärgårdskommun. 

Många av invånarna pendlar till angränsande kommuner och till Stockholm, Uppsala och Arlanda för 
att arbeta eller studera. Att verka för bättre kollektivtrafik är en viktig del för att underlätta vardagen för 
invånarna och göra kommunen attraktiv för fler. För att det ska vara lätt att bo i Norrtälje kommun och 
arbeta i till exempel Stockholm eller Arlanda krävs att vi stärker tillgången till pendlarparkeringar och 
kollektivtrafiken. 

Den stora delen av kommunens befolkning bor utanför Norrtälje stad och många är beroende av 
bilen för sina resor och för att klara sin vardag. Tillräckligt med parkeringsplatser inne i Norrtälje stad 
är nödvändigt för att alla ska kunna ta del av det utbud av företag, butiker och service som staden 
erbjuder. Att staden är tillgänglig för alla är viktigt för att hålla samman kommunen. 
Genom att samverka med närliggande kommuner ökar våra möjligheter till större gemensamma 
satsningar på infrastruktur. E18 borde på sikt breddas och i närtid ta bort växelfilerna. 

Vi jobbar för:

• direktbussar Norrtälje-Rimbo-Arlanda en snabbare resväg för 676x (färre på- och avstigningar)
• pendlarparkeringar längs landsbygdsbusslinjer
• att bättre koordinera tidtabellerna mellan stadens bussar
• utökad helg- och nattrafik för skärgårdsfärjor och landsbygdsbussar, exempelvis på lördagskvällar
• anropsstyrd busstrafik i glesbygd
• att buss- och parkeringsmöjligheter vid skärgårdens replipunkter ses över
• att ta bort växelfilerna på E18
• utökad busstrafik på Rådmansölandet
• förbättrad koordinering mellan buss och skärgårdens båttrafik

Vi vill:

• skapa fler båtplatser i hamnområdet i Norrtälje för både kortare besök och för dem som önskar en 
fast båtplats

• uppmuntra till privatägda parkeringshus.
• detaljplanera parkeringsmark samt skapa ett helhetstänk för parkeringar i Norrtälje stad.
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Kultur
Om minnet av de som var före oss går förlorat,  
förlorar vi också en bit av oss själva. 

Norrtälje kommun har en lång historia från de första bosättarna, till 
vikingatiden, stormaktstiden och långt senare vår nutid. Norrtäljes 
kommundelar har alla en unik historia. Exempelvis bygdegårdar och 
fornlämningar är en del av historiken och tas om hand av civilsamhället med visst 
ekonomiskt stöd av kommunen eller staten. 

Detta ska givetvis fortsätta.

Fler platser för kultur

Moderaterna vill se ett levande kulturliv i hela kommunen. Alla som bor i Norrtälje ska ha tillgång till 
kultur oavsett ålder eller bakgrund. Kulturen är en viktig del av samhället och har ett stort egenvärde. 
Den bidrar till förståelse, bildning och utveckling. Vår uppgift är att förbättra förutsättningarna för det 
konstnärliga skapandet och för den enskildes bildning.

Biblioteken är en viktig del i att tillgängliggöra kulturen. Därför vill vi att de ska användas ännu mer 
för olika litteraturträffar, konstutställningar, barnteater och andra kulturella aktiviteter. Vi tycker att 
kulturutbudet i kommunen hela tiden ska utvecklas och vi vill se en stor variation och bredd av det som 
erbjuds på kulturscener och kulturhus.

Prioritera barn och unga

Barn och ungdomar ska prioriteras. Det är av stor vikt att både pojkars och flickors fritidsintressen 
tillvaratas, inte minst inom idrotten. Det ska finnas goda förutsättningar för såväl organiserad idrott som 
spontanidrott. Vi vill utnyttja potentialen i Norrtälje sportcentrum genom utveckling i nära samarbete 
med idrottsföreningarna. Det är viktigt att anläggning och planer är ändamålsenliga, att avgifter för 
juniorer är skäliga och att föreningarna tillåts nyttja anläggningen efter sina behov.

Vi vill även i samråd med föreningar se till att deras generella behov är mötta. Exempelvis finns det 
en växande skatekultur. Den är dock sovande under vinterhalvåret eftersom alla skateområden i 
kommunen och närområdet är utomhus. Vi vill skapa möjligheter att åka inomhus.

Vi vill fånga upp barn och unga som i viss ålder slutar med aktiviteter inom sport och kultur med bland 
annat hjälp av kultur- och fritidschecken. Vi vill i tidig ålder uppmuntra barn att utforska kultur och 
aktiviteter.

Företagsamhet inom kultur och fritid

De flesta kultur- och fritidsarbetare fungerar ofta som enmans- och fåmansföretag. Tyvärr finns det 
många regler och restriktioner för företagare som sätter käppar i hjulet. Här vill vi från kommunens håll 
fortsätta minska regelkrånglet så att kulturarbetarna kan ägna sig mer åt just kultur och fritid och mindre 
åt administration.

Moderaterna vill:

• säkerställa likabehandling för föreningar och utövare, oavsett om det är pojk- eller flickidrott/-kultur
• utveckla Norrtälje Sportcentrum i nära samarbete med idrottsföreningarna för att maximera nyttan 

av anläggningen 

• att föreningsstöd i första hand ska gå till barn och ungdomar 

• att torgen ska utvecklas till mer levande torg, exempelvis genom fler kaféer och marknader 

• att föreläsningar som ges på bibliotek eller andra lokaler som kommunen delvis äger ska kunna ses 
på äldreboenden och andra boenden där de boende har svårt att ta sig till föreläsningarna 

• att föreningar som levandegör vårt kulturarv och kommunens kulturhus ska ges särskild prioritet 

• bygga en skatehall för att uppmuntra skateåkande även under vinterhalvåret 

• värna kulturarbetarna genom att fortsätta minska kommunens regler och restriktioner.
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Norrtälje – en skärgårdskommun
Norrtälje är en kommun med drygt 11 500 öar och skärgården 
ger möjlighet till många fina naturupplevelser både för våra 
kommuninvånare, fritidsboende och besökare. Flera av de största 
öarna har antingen broförbindelse eller bilfärja men det finns 
också bebodda öar utan biltrafik, till vissa av de sistnämnde går 
passbåtar.

För att göra det enklare att bo i skärgården vill Moderaterna att SL-bussarna och båtarnas tidscheman 
synkas på ett bättre sätt för att undvika onödiga väntetider.
En av realiteterna med att bo på en ö utan en fast landförbindelse är att det måste finnas fungerande 
färjor som gör det möjligt att transportera sig till och från ön när det behövs. Idag går trafiken en gång i 
halvtimmen som oftast och på natten går den inte alls. 

På en ö är det inte alltid lika enkelt som på fastlandet att hantera sitt avfall med största möjliga 
miljöhänsyn. Att behöva lämna ön och åka ända till Norrtälje för att kunna slänga grovsopor eller ens 
miljösortera är inte särskilt effektivt ur vare sig miljö- eller tidsperspektiv. Vi vill därför verka för att den 
årliga hämtningen av grovsopor återinförs samt att en miljöstation upprättas på Blidö.

Vi vill verka för:

• bättre samordning av bussars och båtars turlistor 

• utökad service vid kommunens replipunkter med vänthus, tillgång till toaletter samt 
parkeringsmöjligheter 

• att underlätta för skärgårdsföretag att förlänga sommarsäsongen genom en kommunövergripande 
turistinformation och samarbete med besöksnäringen när det gäller exempelvis gästhamnar och 
skärgårdskroga 

• att den årliga grovsopshämtningen med båt från öar utan landförbindelse återinförs 

• att värna fiskebeståndet med utökad jakt på sälar och skarvar 

• ett stopp för den storskaliga bottentrålningen samt att se över var och hur mycket som får fiskas 
särskilt under fiskens lekperiod
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Blidö och Yxlan
Blidö och Yxlan är två av de viktigaste öarna i vår kommun. Tack vare 
ö-invånarnas starka entreprenörsanda finns här en stor utvecklingspotential 
som vi vill ta vara på.

En av realiteterna med att bo på en ö utan en fast landförbindelse är att det måste finnas fungerande 
färjor som gör det möjligt att ta sig till och från ön när det behövs. Idag går färjorna som oftast en gång i 
halvtimmen och på natten går de inte alls.

Vi vill därför att det ska bli möjligt att mellan 02.30 och 04.00 ska gå att via kallelse åka till och från 
fastlandet. Vi vill även utöka bussturerna så att det blir lättare att på kvällen ta sig till och från öarna – 
särskilt för de som inte har bil. 

Vi vill verka för: 

• extra färjeturer till och från Yxlan-Blidö genom kallelse mellan kl. 02.30-04.00 

• utökade bussturer kvällar och helger till Yxlan-Blidö så att det bli lättare att välja buss framför bil 

• båtturer även kvällstid under helger så att öborna får bättre möjligheter att komma hem 

• att det på Blidö/Furusund ska finnas tillgång till miljöstation

Norra delarna av kommunen 
 
Moderaterna ser en stor potential för utveckling av Grisslehamn. 
Kommunalt vatten och avlopp, bredbandsutbyggnad, utbyggnad 
av Havsbaden och satsningar på båttrafiken finns det behov 
av att titta närmare på. Detsamma gäller markanvändning och 
vägdragningar. 

En fördjupad översiktsplan för Grisslehamn är på väg. Målet var att detta skulle genomföras under 
denna mandatperiod men på grund av brist på planarkitekter har lett till förseningar. Fördjupade 
översiktsplaner är viktiga och detsamma gäller detaljplaner, vilket också utföras av planarkitekter. Vår 
förhoppning är att först kunna ändra detaljplanerna för kortsiktiga lösningar och därefter ta fram en ny 
fördjupad översiktsplan.

Väg 76 och 263 är på vissa platser i behov av akut renovering. Här vill vi i samråd och samfinansiering 
med vägagaren Trafikverket se till att dessa vägar når en modern trafikstandard.

När det gäller Hallstavik är det viktigt att ta ett helhetsgrepp om utvecklingen. Detta kan ske genom 
att tillsätta en projektgrupp som kan samla alla lokala aktörer och intressenter. Vi vill även stödja lokala 
grupper som jobbar i Hallstavik med utveckling av lokalsamhället. 

För att de norra delarna av kommunen ska utvecklas i en positiv riktning är det oerhört viktigt med 
kommunikationerna. Därför vill vi här verka för en förbättrad kollektivtrafik, även över länsgränsen.
Generella principer för Moderaterna är alltid att utgå från individen. Detta gäller inte minst äganderätten. 
Vi anser att det strandskydd som finns idag är alldeles för inskränkande och behöver bli mycket bättre 
lokalt anpassat. På vissa platser är det inte lämpligt att bygga strandnära medan på vissa platser är det 
fullt möjligt och dessutom lämpligt. Att blankt säga nej till strandnära bygge gynnar inte någon.

Vid Campus Roslagen finns det en parkeringsplats som fritt får användas av motorintresserad ungdom. 
Vi ser gärna att en liknande plats skapas i den norra delen av Norrtälje kommun, bland annat eftersom 
platsen vid Campus är både välanvänd och välskött.

Vi vill:

• satsa i Grisslehamn på bättre trafiksäkerhet, fler gång- och cykelvägar samt ökat antal 
parkeringsplatser 

• ta fram en fördjupad översiktsplan för Grisslehamn och ändra i relevanta detaljplaner 

• byta ut äldre gatubelysning – särskilt vid idrottsanläggningar 

• stödja lokala grupper för utveckling av lokalsamhället 

• ta ett helhetsgrepp kring Hallstaviks infrastruktur 

• verka för en förbättrad kollektivtrafik i de norra delarna av kommunen, även över länsgränsen 

• prioritera gång- och cykelväg till skolor och fritidsaktiviteter

Verka för:

• ett lokalt anpassat strandskydd 

• höjd trafikstandard på väg 76 och 283 

• skydd av det lokala fisket 

• att en plats för motorintresserad ungdom tas fram även i norra delen av kommunen
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Bino Drummond
Kommunstyrelsens ordförande

Hej!  
Det är jag som är Bino Drummond och jag  
är kommunstyrelsens ordförande i Norrtälje 
kommun. Moderaterna är partiet för dig som 
vill se att dina skattepengar används effektivt!

Skanna för att träffa  
mig i mstugan.se

Rimbo med omnejd

En av de viktigare frågorna under mandatperioden har varit att få fram en 
fördjupad översiktsplan över Rimbo tätort. Den har varit ute på samråd 
under 2021 och förhoppningsvis hinner den tas innan året innan slutet på 
2022.

Tyvärr är det brist på stadsarkitekter i hela Sverige vilket har varit en flaskhals för att fram fördjupade 
översiktsplaner för andra områden som till exempel Edsbro där vi väldigt gärna vill få fram en ny 
översiktsplan.

Moderaterna vill:

• bygga om Rimbo centrum; förtäta och försköna – viktigt här med ett samlat grepp 

• planera för fler villaområden, exempelvis mellan Tomta och Asplund. Samverka med lokala aktörer 
för att kunna planlägga på både kommunens och privat mark 

• planera infrastruktur för ökat företagande i syfte att underlätta företagsetableringar 

• förbättra trafiksituationen, exempelvis genom att öppna upp Västertorpsvägen, Ekdalsvägen och 
Ekebyvägen 

• anlägga häst/cykel/gångbanor på de gamla banvallarna

Vi vill verka för:

• fler områdespoliser  

• utökad ambulansservice med dygnet runt-ambulans i Rimbo 

• omdragning av riksväg 280 så den går utanför tätorten 

• byggnation av cirkulationsplatser i korsningarna vid Vallby kvarn och badhuset
• snabbuss Norrtälje-Rimbo-Arlanda 

• att utveckla busstrafiken Rimbo-Edsbro med omnejd 

• att bevara och utveckla landsbygdsskolor 

• trygghet – förbättrad belysning i Rimbo 

• att förbättra strandpromenaden (Sandbanken-Arkadien) 

• söndagsöppet på Salmunge återvinningsstation
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3 skäl att rösta på Moderaterna i 
Norrtälje

DET HÄR ÄR 
EN VALSTUGA

1 Skola 
 
Vi vill se till att alla barn får den grund de behöver resten av livet.  
För att det ska ske kommer vi behöva bl a utöka undervisnings-
tiden i skolan, stärka studievägledningen och införa nolltolerans 
mot våld och mobbning.

Trygghet 
 
Det bästa kommunen kan göra är att arbeta förebyggande.  
Satsningar på skolan, kultur och fritid samt socialtjänsten är det 
bästa vi kan göra. Att dessutom se till att det finns en stark  
arbetsmarknad så alla har ett jobb att gå till är också viktigt.

Klimat och miljö 
 
Kärnan i Moderaternas klimat- och miljöpolitik är att minska  
utsläppen så mycket som möjligt för så små kostnader som 
möjligt. Med andra ord ska politiken vara så effektiv som möjligt. 
Det uppnår vi inte med plastpåseskatter utan med reformer som 
faktiskt gör skillnad.

2

3


