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Norrtälje är en underbar kommun att bo och arbeta i. Vi har en väl fungerande 
stadsmiljö, rikt kultur- och fritidsliv liksom en inbjudande landsbygd. I kommunen finns 
en härlig natur i såväl inlandet som ute vid kusten. Vi har också närheten till Stockholm 
och Uppsala, dit många av våra invånare pendlar till och från sina arbeten. Norrtäljes 
attraktionskraft märks framförallt i en ökad inflyttning med ett intensifierat 
bostadsbyggande. Vår framtid ser ljus ut, men naturligtvis kräver det beslut som 
motsvarar medborgarnas ändamål, behov och personliga önskemål. 

Kristdemokraterna vill förbättra Norrtälje kommun. Vårt kommunpolitiska program 
handlar om landsbygden, tryggheten och infrastrukturen. Målet är samhällsgemenskap 
för att hela kommunen ska leva.  

I den sedan länge pågående omvandlingen till permanent bebodda, behöver även f.d. fritidshus-
områden och tätorter på landsbygden få del av kommunens planeringsomsorg. Genom att ta 
fram nya eller ändrade detaljplaner kan orter på landsbygden ges möjlighet till att bli 
lokalsamhällen med barnomsorg, arbets-, fritids- och samlingslokaler samt bostäder. Vi vill att 
samhällsservicen på landsbygden generellt förbättras och att det ska bli enklare att bo och verka i 
hela kommunen. 

Det ska alltid finnas ett familjefrämjande tänk i samhällsplaneringen och byggas fler lägenheter 
och villor så att växande familjer kan bo kvar. Vi vill utöka antalet hyresrätter i hela kommunen 
för ensamstående, unga och seniorer. Vi vill att kommunen skall påverka bostadsbyggare att 
erbjuda hyrköp av bostäder för förstagångsköpare. 

Kommunen bör påverka en ut- eller ombyggnad av de allmänna vägarna 77, 76, 276, Vätövägen, 
samt väg 280. En översyn och inventering av BK2-vägar i kommunen bör göras för att underlätta 
för skogs- och jordbruk och övriga näringar som behöver använda vägarna. 

Trygghet är en frihetsfråga. Vi vill verka för att hela kommunen fortsatt ska vara trygg att bo i. 
Här ska alla våga röra sig fritt, vart som helst och när som helst. För att garantera trygghet vill vi 
ta fram ett trygghetspaket som omfattar trygghetsfokus i vår samhällsplanering, som motverkar 
kriminalitet genom ökad polisnärvaro och grannsamverkan. Vi vill införa fler fältassistenter och 
stödja initiativ som nattvandrare och vuxna på stan. 

Ungas psykiska ohälsa är ett samhällsproblem. Vi vill ge ökat stöd till behövande elever som ska 
få hjälp av specialpedagog, kurator, skolsköterska, skolpsykolog eller skolläkare. Social omsorg 
bör som utgångspunkt leda till att de mest utsatta ska vara de prioriterade oavsett ålder. Det kan 
gälla människor som har drabbats av psykisk ohälsa, långvarig arbetslöshet och som saknar 
bostad, möter mobbning i skola eller på arbetsplatser. 

Hur våra gamla medmänniskor behandlas säger mycket om ett samhälle. Vi vill verka för att 
kommunens seniorer åldras med värdighet, trygghet och självbestämmande. Vi värnar 
valfriheten för att alla människors olika behov. 

Vi jobbar för att de yngsta barnen ska ha små barngrupper i förskolan. Samtidigt vill vi utveckla 
kommunen med alternativa barnomsorgsformer, alla barn har olika behov. 

Delar du våra värderingar? Engagera dig i Kristdemokraterna i Norrtälje! 
Lägg din röst på KD i valet den 11 september 2022! 
 

Följ oss på sociala medier: 
 

kdinorrtalje 
 
kd_norrtalje  

Besök oss på webben: https://wp.kristdemokraterna.se/norrtalje   
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Vår politik vill skapa förutsättningar för alla som lever inom Sveriges gränser att kunna 
förverkliga grundläggande värden. Det gäller själva livet med friskvård och sjukvård, kunskap med 
skola och högre utbildning, trygghet med polis och rättsväsende, frihet med kommunikationer 
och drivmedel till rimliga priser, miljö med hållbar och livskraftig natur. Jordbruk, skogsbruk, 
fiske, jakt, handel, entreprenörskap, kommunal service, äganderätt, allemansrätt, boende, 
infrastruktur, energiförsörjning, allt måste värnas och utvecklas för att hjärtlandet ska kunna vara 
det hjärta som syresätter och ger liv till hela Norrtälje kommun. 

Norrtälje kommun består till ytan av ca 1/3 av hela Stockholms län, huvuddelen av kommunens 
yta består av lands- och skärgårdsbygd. Vi anser att det är mycket viktigt att hela kommunen 
utvecklas och inte bara de stadsmiljöer vi har. Vi vill satsa på lands- och skärgårdsbygden för att 
dessa även i kris- och orostider är mer stryktåliga än samhällen. 
 

Kristdemokraterna ska verka för att: 

 Revidera Lagen om vattentjänster i syfte att underlätta byggande på landsbygden. 

 Utöka samhällsservicen till landsbygden genom fler postombud, paketboxar, 
systembolagsombud och tätare godsleveranser. 

 Öka tillgängligheten och förbättra möjligheterna för dem som vill bedriva 
näringsverksamhet på landsbygden. 

 Förbättra kommunikationer och stödja samordning av transporter till och från 
skärgårdsöarna. 

 Förbättra busskommunikationer mellan orter i landsbygden.   

 Förenkla förutsättningarna för att skapa industrimark och arbetsplatser för små och 
medelstora företag. 

 Upprätta fler återvinningsstationer. 

 Utveckla småskolorna på landsbygden, upprusta lokaler och den fysiska lär- och 
arbetsmiljön.  

 Göra det lättare att få dispens från strandskydd och att få strandnära bygglov. 

 Bevaka vilt-, jakt-, fiske- och havsvården. 

 Se över skarv- och sälpopulationen utanför Norrtälje, så fiske-, sjö- och havsvården 
säkras. 
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Norrtälje kommun växer och infrastrukturen har inte följt med. Ett problem är att vi har för få 
reningsverk. Vi behöver en god framförhållning för ny- eller utbyggnad av kommunalt VA. 
Förstärkning av elnätet är nödvändigt för att möta det ökade behovet av energi. Vägarna in till- 
och ut från Norrtälje behöver utökas och förstärkas för att klara ökande trafikvolymer.  

Kristdemokraterna skall verka för att: 

 Tillgodose familjernas vardagsliv genom att det skall vara lätt att ta sig fram på vårt 
vägnät, kunna parkera till rimliga priser vid bostäder och handelsplatser. 

 Kommunen skall påverka bostadsbyggare att erbjuda hyrköp av bostäder för 
förstagångsköpare. 

 Kommunen bör påverka en ut- eller ombyggnad av vägarna 77 (Rösa-Gottröra), 76 
(Norrtälje – Hallstavik), 276 (Norrtälje – Vettershaga), Vätövägen (Norrtälje- Nysättra), 
samt väg 280 (Edsbro – Söderhall). 

 Genomföra en översyn och inventering av BK2-vägar för att underlätta för skogs- och 
jordbruk och övriga näringar som behöver använda vägarna. 

 Förskolor, skolor, äldreboende och LSS bostäder ska finnas med tidigt i planarbetet. 

 Kommunen snarast börjar projektera för ett nytt reningsverk söder om Norrtälje för 
att kunna fortsätta bebyggelseutvecklingen i kommunen. 

 Norrtälje kommun skall påverka elnätsägarna som är verksamma i kommunen att 
stärka upp elnätet och bygga fler laddstationer runt om i kommunen. 

 Utöka antal hyresrätter i hela kommunen för ensamstående, unga och seniorer. 

 Bygga estetiskt och öka medborgarnas delaktighet genom nya sätt att engageras i 
planprocessen och t.ex. i markanvisningstävlingar i utvalda projekt. 

 Det alltid ska finnas ett familjefrämjande tänkande i stadsplaneringen och byggas fler 
stora lägenheter och stadsradhus så att växande familjer kan bo kvar. 

 Utveckla tillgång till miljövänliga transportslag, cykel- och gångbanor. 

 Planera för hållbarhet, energieffektivitet och långsiktig kvalitet. 

 Förenkla bygglovsprocesserna för Norrtälje kommuns småhus- och villaägare. 

 Förenkla vatten- och avloppsregler för att kunna tillåta gemensamhetsanläggningar. 
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Människor utvecklas, mognar och mår bäst i små grupper. Barnen och familjens behov är 
utgångspunkten för vår politik. Samhället ska framhålla en medveten vilja till stabil familje-
gemenskap. Vi vill verka för att hela kommunen fortsatt ska vara trygg att bo i. Här ska alla våga 
röra sig fritt, vart som helst och när som helst. 

Vi vill att alla människor ska kunna växa upp och leva utan risk att skadas på grund av eget eller 
andras bruk av alkohol, narkotika, doping och tobak eller spel om pengar (ANDTS). För oss är det 
därför viktigt att stå upp för en solidarisk och restriktiv drogpolitik. Detta ska kombineras med en 
god missbruks- och beroendevård.  

”Bostad först” är något som förespråkas av Kristdemokraterna på riksnivå och något vi borde 
eftersträva i kommunen. Konceptet har visat sig fungera väl där man infört detta och det är ett 
sätt att på riktigt hjälpa människor bort från hemlösheten, inte bara en kortsiktig lösning som 
t.ex. ett härbärge skulle vara. I tillägg till det egna boendet erbjuds behandling och stöd. 

Kristdemokraterna skall verka för att: 

 Förbättra barn och ungdomars uppväxtvillkor med familjen i centrum. 

 Varje familj ska få stöd från en familjecentral. 

 Familjerådgivning ska vara tillgänglig för alla med samtal inom fyra veckor. 

 Föräldrastödsprogram ska erbjudas för föräldrar och blivande föräldrar under barnets 
uppväxttid genom en naturlig kontakt med barn– och ungdomspsykiatrin, kurator och 
psykolog. 

 Kommunen ska utveckla arbetet med att upptäcka och förebygga våld i nära relationer 
liksom hedersrelaterat våld och förtryck.  

 Förtroendevalda och personal inom kommunen ska utbildas och vara medvetna om hur 
FNs barnkonvention ska beaktas och tillämpas. 

 Utöka och förbättra samverkan mellan Polis, skola, socialtjänst och kommunpolitiker för 
att förebygga risken att unga dras in i brottslighet och drogmissbruk. 

 Kommunen ska bedriva ett aktivt arbete för att motverka missbruk och beroende-
problematik vad gäller ANDTS (alkohol, narkotika, doping, tobak och spel). Särskilt fokus 
ska läggas på barn och unga.  

 Stärka polisens lokala förankring genom ett närmare samarbete mellan polis och 
kommun. 

 Bekämpa brottsligheten, inte minst de internationella stöldligorna, på landsbygden 
genom en större polisnärvaro. 

 Anställa fler fältassistenter. 

 Bryta segregationen genom att stärka våra socioekonomiskt svaga områden, göra 
konkreta satsningar på ett rikt föreningsliv där särskild vikt skall läggas på att ge 
ungdomar möjlighet till bra fritidssysselsättningar. 

 Utveckla arbetet mot hemlöshet. Genom en satsning från kommunen kan vi lösa “Bostad 
först”. 
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Kompetensutveckling inom vård- och äldreomsorg är avgörande för att vi ska kunna fortsätta 
leverera bra vård och omsorg. Vi vill fortsätta arbeta för att öka medarbetarnas språkfärdigheter 
och kulturella förståelse, vilket är viktigt för att äldre ska känna tillit till personalen. 

Vi strävar ständigt efter att minska äldres ofrivilliga ensamhet. Genom WiFi för privat bruk på alla 
äldreboenden kan seniorerna hålla kontakt med nära och kära, läsa bloggar eller titta på 
streamingtjänster. Tekniken möjliggör nya förebyggande arbetssätt i form av videosamtal och 
digitala mötesplatser. Kommunens utbud av seniorträffar, hälsoaktiviteter, 
generationsöverskridande möten och väntjänst är andra pusselbitar för att bryta ensamheten. 

Idag vill allt fler bo hemma självständigt med stödinsatser från en modern hemtjänst. Exempelvis 
kan digitala lås installerats och digital nattlig tillsyn införas. Det är exempel på moderna och 
smarta lösningar som kan bidra till mer självständighet, integritet och privat sfär för de äldre, och 
samtidigt vara kostnadseffektiva för kommunen. 

Personal inom hemtjänsten arbetar mycket självständigt och möter många olika situationer. 
Därför bör hemtjänstpersonal erbjudas regelbunden reflektionstid under arbetstid. 
Som anhörig kan man vilja få en inblick i hur äldre anhöriga har det på boendet eller med 
hemtjänsten. Det kan man få genom att göra det möjligt för anhöriga att ta del av social 
dokumentation. 

Vi vill även börja planering för att äldreboenden ska vara moderna, anpassade och fräscha. Flera 
äldreboenden är i behov av upprustning. För att trygga elförsörjningen i händelse av strömavbrott 
ska reservkraft finnas på alla äldreboenden i Norrtälje kommun. 

Kristdemokraterna ska verka för att: 

 All personal inom omsorgen som arbetar vårdnära bör kunna kommunicera på god 
svenska. 

 Hemtjänstpersonal i såväl kommunal som privat regi ska erbjudas regelbunden 
reflektionstid under arbetstid. 

 Personalen har goda arbetsförhållanden och en god arbetsmiljö. 

 Införa en certifierad lokal värdighetsgaranti inom äldreomsorgen för personer över 65 år. 

 Vård- och servicegaranti ska inrättas. 

 Seniorer skall erbjudas alternativt boende. 

 Personer över 85 år som vill, ska garanteras plats i anpassat boende och detta ska ske 
utan biståndsbedömning. 

 Det ska finnas tillgång till trygghetsboende. 

 Ge ideellt driven vård och omsorg ska ges förutsättningar att driva verksamhet. 

 Rehabcenter upprättas som kan interagera med äldreboenden och hemsjukvården. 

 Det ska finnas reservkraft på alla Norrtälje kommuns alla äldreboenden. 

 

Vården har, förutom våra egna kommuninvånare, många människor som har sitt fritidsboende i 
kommunen. Alla vill ha vård nära till hands när det händer något. När vi alla vill ha sjukhusvård 
räcker inte kapaciteten på Norrtälje sjukhus. Vi vill därför att Norrtäljes sjukhus byggs ut samt att 
ett antal tjänster anpassas som idag saknas på sjukhuset. 

Kommunen bör tillsammans med extern konsult och Vårdgymnasieutbildning skapa en 
vidareutbildning av undersköterskor till rehabiliteringsassistenter. 
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Med inspiration och erfarenheter från positivt uppmärksammade verksamheter i kommunen, kan 
vi skapa en egen modell eller organisation avsedd för att den äldre befolkningen ska kunna ges 
kostnadsfri tillgång till en stimulerande poliklinisk verksamhet i gränslandet mellan friskvård, 
förebyggande insatser och mer avancerade hälso- och sjukvårdsinsatser. 

Det är viktigt att tidigt upptäcka och förebygga psykisk ohälsa. Genom att utöka personal i 
skolorna med skolkurator, skolsköterska eller annan kunnig personal som regelbundet informerar 
elever och övrig personal om vad, och hur man upptäcker psykisk ohälsa, kan insatser snabbt 
sättas in. 

Krisrutinen EMMA är en rutin för Sveriges kommuner som ska aktiveras vid närståendes suicid. 
Rutinen bygger på att Polisen efter dödsbud kopplar in antingen vårdcentralen eller 
socialtjänsten som sedan skyndsamt kontaktar den drabbade familjen för vidare stöd. 
Socialtjänsten anlitas om kontakt redan finns där och om det finns minderåriga barn, annars är 
det vårdcentralen som anlitas. Andra resurser att koppla in kan vara skola, förskola och 
trossamfund. 

Kristdemokraterna ska verka för att: 

 Öka tillgängligheten till vård för barn och unga med psykisk ohälsa. 

 Minska kötiden till barn- och ungdomspsykiatrin. 

 Införa krisrutinen EMMA i kommunen. 

 Bygga ut akutmottagningen på Norrtälje sjukhus. 

 Införa en garanti för att snabbt få tid på en vårdcentral och att utöka närakuten. 

 Ge behövande möjlighet till innovativa hjälpmedel utanför ordinarie centralt upphandlade 
hjälpmedel. 

 Ge permanent möjlighet till mammografi i kommunen. 

 Införa regelbunden prostatakontroll. 

 Utöka sjukhusets provtagningscentral för att höja provtagningskapaciteten. 

 Öka tillgängligheten till vård på landsbygden genom exempelvis ambulerande 
vårdcentraler och korta kötider. 

 Öka tryggheten vid behov av akutsjukvård på landsbygden genom förstärkt 
ambulansverksamhet både i luften och på marken. 
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I Kristdemokraternas skola hålls ingen elev tillbaka och ingen lämnas efter. I Norrtälje kommun 
ska inga elever behöva bli hemmasittare. Barn har olika behov och förutsättningar. De behöver 
därför olika stöd och stimulans beroende av ålder, mognad och social bakgrund. 

Särskolans verksamhet har stor betydelse för att hjälpa personer med intellektuell 
funktionsnedsättning till ett självständigt liv och möjlighet att delta i samhället på likvärdiga 
villkor. Kristdemokraterna tycker att skolan ska möjliggöra för varje enskild elev att förverkliga 
sin fulla potential. Eleverna förväntas anstränga sig, göra sitt bästa och ta ansvar för sitt 
skolarbete. 

Vår målsättning är att samtliga elever ska få gymnasiebehörighet. Studiero ska prioriteras medan 
stök, skolk och otrygghet ska förebyggas. Förstör man sin skolmiljö genom exempelvis klotter så 
ska man medverka till att återställa skadan. 

Kränkningar och mobbning på sociala medier ökar. Det kan pågå under skoldagen och sedan 
fortsätta när eleven kommit hem. De flesta elever får goda värderingar hemifrån, vilket är ett 
motgift mot kränkande beteende. De som inte får det ska få värderingar förmedlade av skolan. 
Gymnasieskolan ska i hög grad utgå från elevers behov och intressen och därför präglas av 
mångfald. Ett brett utbud av teoretiska och praktiska utbildningar ska erbjudas elever. 
Lärlingsprogram där undervisningen växelvis bedrivs på skola och arbetsplats ska finnas. 

Kristdemokraterna skall verka för att: 

 Minska barngruppernas storlek i förskolan. Vi vill att barn som är tre år eller yngre 
inte ska behöva tillhöra grupper som är större än 12 barn. 

 Införa kommunala dagmammor, precis som det finns kommunala förskolor, för att 
säkerställa återväxten. Det ska även finnas kommunala lokaler där kommunala och 
fristående dagmammor kan träffas och samverka. 

 Familjen ska kunna välja mellan olika omsorgsformer. 

 Syskon ges förtur i val till förskola och skola för att underlätta familjers vardagsliv. 

 Kommunen ska stödja alternativa former som familjedaghem och öppna förskolor. 

 Utöka samverkan mellan förskola, skola, socialtjänst och barn- och 
ungdomspsykiatrin. 

 Samarbetet mellan skola och polis utökas för att tidigt informera om risker med 
alkohol och droger för att förebygga missbruk och psykisk ohälsa.  

 En platsgaranti ska inrättas som garanterar en förskoleplats inom tre månader. Om 
inte ska ekonomisk kompensation utgå till sökande. 

 Det ska finnas ett samarbetsråd mellan föräldrar, lärare och personal. 

 Närheten till en bra förskola och skola, oavsett var man bor i kommunen ska 
prioriteras. 

 Lärarnas arbetstid i första hand ska ägnas åt undervisning. 

 Varje elev ska få möjlighet att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar. 

 Kommunens skolor ska erbjuda särskilda undervisningsgrupper för elever med behov 
av särskilt stöd och resursklasser ska finnas för barn med neuropsykiatriska diagnoser 
(NPF). 

 Införa daglig motion i skolan enligt Ängelholmsmodellen. 

 Fler lärarassistenter ska finnas för att stötta elever med särskilda behov. 

 Erbjuda anpassad skolgång för barn och ungdomar som har behov av detta. 

 Öka tillsättningen av vaktmästare, skolkuratorer och skolsköterskor i våra skolor. 
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En kommun med ett välfungerande näringsliv har lägre arbetslöshet och bättre möjligheter att 
finansiera välfärden. Det är till stor del skatteintäkter från näringslivet som finansierar 
kommunens kärnverksamhet. Vi behöver ett dynamiskt småföretagande, där enskilda människors 
idéer, kreativitet och entreprenörskap stimuleras och uppmuntras. Små och medelstora företag 
ska stå i centrum för vår utveckling av näringslivet i kommunen. 

Många unga har svårt att etablera sig på arbetsmarknaden. Att få en god start i arbetslivet och en 
första jobbreferens är oerhört viktigt. Därför vill vi satsa ännu mer på att erbjuda kvalitativa 
sommarjobb till Norrtälje kommuns unga i samarbete med det lokala näringslivet. Samhället är så 
mycket mer än det offentliga. Vi behöver ta vara på alla ideella organisationer och föreningar 
inom civilsamhället. Sociala företag ger människor möjlighet att jobba hundra procent av sin egen 
förmåga. För att uppmuntra detta vill vi ta fram regler för hur samverkan med ideella 
organisationer och sociala företag kan utformas genom idéburet offentligt partnerskap, IOP.  

Kristdemokraterna ska verka för att: 

 Utveckla och bidra till entreprenörskap. 

 Skapa fördelaktiga villkor för företagsetablering och sociala företag enligt policy för 
arbetsintegrerade sociala företag. 

 Samverkan för handel och näringsliv i kommunen förbättras. 

 En satsning på turism och besöksnäring med paketerade reseupplevelser med 
aktivitetscentrum som får turister att stanna: ”Fem dagar att minnas”. 

 Förbättra kommunikationer inom kommunen. 

 Aktivt marknadsföra kommunen. 

 Utveckla besöksnäring, kunskap och utbildning. 

 Erbjuda ungdomar kvalitativa sommarjobb i kommunen. 

 Utarbeta ett regelverk som möjliggör samverkan med ideella organisationer och sociala 
företag genom IOP. 

 

 

Utgångspunkten för integration är att ge människor förutsättningar att ta ansvar för sin egen 
situation. Ett mångkulturellt samhälle innebär att många kulturer, religioner, livsstilar, språk och 
erfarenheter lever sida vid sida och berikar varandra. 

Kristdemokraterna ska verka för att: 

 Upprätta ett program för värdig integration i kommunen. En lyckad integration kräver 
anpassning till de värderingar som präglar vårt samhälle. Såväl rättigheter som 
skyldigheter skall kommuniceras under integrationsprocessen. 

 Integration sker med satsning på entreprenörskap, arbete, utbildning och mentorskap 
samt som en resurs för landsbygdsutveckling. 

 Medverkan av ideella organisationer och studieförbund. 

 Försörjningskrav kombineras med aktivitetskrav. 

 Utforma ett kommunalt lärlingssystem för nyanlända. 

 Kommunen ska uppmuntra och stödja föreningar som arbetar aktivt med att få nyanlända 
in sina verksamheter. 
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Kultur, turism och fritid hjälper oss att bli hela som människor. Det har ett unikt egenvärde och 
måste genomsyra hela samhället. Ett rikt kulturutbud ska garanteras, fritid och turism ska 
prioriteras. 

Norrtälje kommuns barn och ungdomar förtjänar bättre möjligheter till kultur- och fritids-
aktiviteter. Därför vill vi ha ett system med fritids- och kulturcheck, som barn kan använda för att 
delta i en ansluten förenings aktivitet. Det kommer att stödja fler privata initiativ vid sidan om 
den kommunala kulturskolan vilket bidrar till starkare självkänsla samt bättre inkludering och 
integration. Musik- och kulturskolor ska fortsätta sitt arbete med att tillgängliggöra sitt utbud 
runt om i kommunen genom att möta eleverna i sina skolor. 

Med Vitsippspriset vill Kristdemokraterna uppmuntra och uppmärksamma positiva företeelser i 
vårt närsamhälle. Priset skall i första hand ses som en uppmuntran och ett erkännande till någon 
eller några som uträttat något behjärtansvärt, för ett varmare och mänskligare Sverige. 

Kristdemokraterna ska verka för att: 

 Filialbiblioteken och skolbibliotek ska bevaras. 

 Biblioteksservice utökas för möjlighet till ökade läsinsatser för barn och ungdomar. 

 Musik- och kulturskolor ska vara en viktig del av kommunens barn och 
ungdomsverksamhet och ska bedrivas på lika villkor. 

 Musik- och kulturutbud ska erbjudas till förskola och skola. 

 Personer med funktionsnedsättning ska få tillgång till ett rikt idrotts-, kultur- och 
fritidsutbud. 

 Kompiskort ska införas till personer med funktionsnedsättningar så att de kostnadsfritt 
kan ta med en valfri vän på idrotts-, kultur- och fritidsaktiviteter. 

 Idrotts-, kultur- och fritidsaktiviteter ska bidra till integration mellan människor. 

 Ordinera kultur på ”recept”. 

 Vitsippspriset ska införas och delas ut årligen. 

 Kultur i äldrevården ska tillgodoses. 

 Se över möjligheterna till ett aktivitetshus för ungdomar upp till 17 år och seniorer. 

 En satsning och undersökning till en rimlig kostnad för att utöva kultur- och 
fritidsaktivitet framför allt för familjen. 
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En framgångsrik säkerhets- och försvarspolitik bygger på tidiga varningssystem som hindrar och 
förebygger att konflikter leder till våldshandlingar, förmår lindra dess konsekvenser och skyddar 
människors liv, frihet och egendom. Självständiga stater har ett stort värde, som ansvariga för det 
gemensammas bästa inom sina gränser. Då stater misslyckas med att skydda människors 
säkerhet, eller systematiskt bryter mot mänskliga rättigheter finns det en förpliktelse att ställa 
upp för utsatta medmänniskor. Aggression får aldrig löna sig och ingen har rätt, i en attityd av 
passiv neutralitet, att överge människor som utsätts för krigshandlingar.  

Sverige har sedan 1990 sänkt sin militära och civila beredskap och saknar beredskap och försvar 
även mot effekten av de accelererande klimatförändringarna. Dessa förändringar och de kriser 
som följer av dem måste vi ta på allvar genom att anpassa samhällsplanering, vår beredskap och 
vårt sätt att leva och nyttja naturgivna resurser. Att ha en beredskap hemma för att klara långa 
bortfall av el, vatten, värme, mat- och varubrist var en självklarhet för ett halvsekel sedan i vårt 
boende, mathållning, värme, klädsel och hygien och bör nu komma tillbaka så att varje hushåll har 
en rimlig stryktålighet. 

Kristdemokraterna ska verka för att: 

 Skyndsamt öka beredskapslagringen av insatsvaror för att kunna hålla igång 
livsmedelsproduktionen även i en händelse av stängda gränser eller kraftigt störd 
utrikeshandel.   

 Hushålls- och hemberedskap stimuleras och gynnas i alla hushåll i kommunen. 

 Kartlägga behovet av skyddsrum för Norrtäljes invånare. 

 

 

Vår miljöpolitik utgår från förvaltarskapstanken, den genomsyrar alla våra ställningstaganden. 
Vårt mål är att världen ska kunna lämnas till kommande generationer i ett bättre skick än vi själva 
fick ta emot den. Det är viktigt att satsa resurser på forskning och utveckling av förnybara 
drivmedel och energikällor. Det är också viktigt att bevara och främja den biologiska mångfalden 
så att våra ekosystem stärks.  

Hänsyn ska tas till en god arbetsmiljö, vi vill ställa krav på miljövänlig företagsetablering, verka för 
att lindra effekterna av trafikgenomfarten och ställa krav på miljövänligt bostadsbyggande. 

Kristdemokraterna ska verka för att: 

 Undersöka möjligheterna att certifiera Norrtälje som ekokommun 

 Öka lokal produktion och självförsörjning av livsmedel. 

 Kommunen ska arbeta för en ökad andel närproducerade och ekologiska livsmedel i 
måltidsverksamheten inom förskola, skola och äldreomsorg alt. på sjukhusens 
vårdavdelningar.  

 Ta fram program för att minska matsvinnet inom skola, äldreomsorg, livsmedel och 
restaurangnäringen.  

 Ställa krav på miljövänlig företagsetablering. 

 Återställa våtmarker och sjöar i kommunen för ökat koldioxidupptag. 


