Paneldebatt nr 3 den 8 april 2014 i Hallstaviks Folkets hus
Partiernas skriftliga svar på frågor som var inskickade i förväg

Svar på frågor ang. Hallstavik Paneldebatt Nr:3
Miljö och Trivsel:
Flera ungdomsverksamheter?
Hallstavik har ett brett föreningsliv. Kommunen har byggt ett nytt utomhusbad och
kommunen driver dessutom fritidsgård i gallerian.
Vattenspeglar och andra åtgärder?
Kommunen har renoverat centrumtorget och bytt belysning samt byggt om vid konsum för
att förbättra trafiksäkerheten. Dessutom renoverat bron samt satt dit blommor. Önskemål
om att tillskapa en vattenspegel under bron har framförts i många år. Detta är komplicerat
dels för att området ägs både av kommunen och Holmen Paper. Detta kräver en Miljödom
och kommer att kräva stora investeringskostnader som kommunen i dagsläget inte
prioriterar.
Flera kulturverksamheter?
Vi har ett brett utbud med bland annat verksamhet i Folkets hus och biblioteket samt
fritidsgården. Kommunen har en god dialog med ungdomarna om vad som efterfrågas.
Medborgarkontor?
Det som efterfrågas är statliga verksamheter. Kommunen har fastigheter som står till
förfogande om myndigheterna vill lokalisera sig i Hallstavik.
Mödravårdscentralen?
Det finns inte några planer på att stänga den. Vårt mål är att den är kvar.
Ungdomsmottagning?
Det finns på vårdcentralen i samråd med skolan

Bostäder:
Det finns bostäder i Hallstavik. Vår bedömning är att det inte finns efterfrågan att bygga flera
i dagsläget. Credentia planerar att bygga om centrumhuset för att tillskapa flera bostäder.

Vård, Omsorg och Skola:
Det finns i dagsläget inte behov att bygga ett nytt Äldreboende i Hallstavik. Borgerliga
majoriteten har inför LOV vårdval. Detta gör att olika vårdgivare som är auktoriserade har
möjlighet att etablera sig på olika orter i kommunen. De ansvarar själva för att bygga
vårdboenden.
Vi kommer att prioriterta skolan när det gäller att fördela resurser i budgeten i hela
kommunen. Hallsta skola är den skolan som under senaste åren höjt resultaten mest i
kommunen.
Småskolornas vara eller inte vara beror helt på hur många elever de har långsiktigt.
Jobb och Företagande:
Näringslivsenheten har i uppdrag att hjälpa företag att hitta lämplig mark eller lokaler att
etablera sig på. Kommunen samarbetar med SBA för att försöka lokalisera ex. ett större
datacenter till Hallstavik. Hallstavik har flera fördelar ex. finns tillgång på el som är
avgörande för att få ett datacenter att etablera sig. Kommunen har tre färdiga byggklara
industritomter i Skärsta industriområde.
Kommunikationer:
Kommunen arbetar ständigt för att flera bussturer till Hallstavik kommer till både till
Norrtälje och Stockholm via Rimbo. Samtidigt försöker kommunen tillsammans med
Östhammar förbättra bussförbindelserna över länsgränsen i första hand med
Uppsalatrafiken.

Rena ungdomsfrågor för Hallsta skola och Carl Wahrens gymnasium:
Kommunen skapar generellt inte meningsfull fritid till ungdomar. Det är på ungdomars
initiativ vi kan hjälpa till med olika lösningar. Kommunen har en Fritidsgård i Gallerian. Det
finns även ett brett föreningsliv i Hallstavik med både Motorsport och övrig idrott.
Jobb skapas av människor och företag. Politiken ska ge förutsättningar genom att ha liberala
regelverk och skäliga skatter. Lokalt ska kommunen hjälpa till att ha byggbar mark för
företag och bostäder.
Kjell Jansson
Gruppledare för Moderaterna

Svar inför paneldebatt den 8 april 2014

Miljö och trivsel
Vi vill att Hallstavik ska vara en attraktiv ort, för det behövs ständig utveckling. Många goda
idéer och förslag finns, det som behövs är en politisk ledning som möter upp dem.
Socialdemokraterna vill satsa på Hallstavik, och hoppas få förtroendet i höstens val att
genomföra en politik för tillväxt i hela kommunen.
Offentlig service på rimligt avstånd är avgörande för ett levande samhälle. Därför står
Socialdemokraterna bakom Häveröbornas önskan om ett medborgarkontor, vilket vi även
haft med i vår (s)kuggbudget. Det är ett av våra löften för kommande mandatperiod om vi
får förtroendet av väljarna. Genom samverkan kan service behållas och utvecklas.
Vi har även föreslagit en ny ”medborgarbudget”, där Häveröborna själva ges delaktighet att
påverka investeringsmedel som rör den egna orten. Vi vill öka investeringarna till
centrumutveckling för ökad trivsel.
Socialdemokraterna vill stärka föreningslivet och civilsamhället i Hallstavik. Då behöver
kommunen aktivt stödja föreningslivet och hjälpa till att samordna och utnyttja de ideella
krafter som finns på bästa vis. Vi prioriterar fler ungdomsaktiviteter, det är den säkraste
framtidsinvesteringen vi kan göra. Det är ungdomarnas behov och önskemål som ska styra
vad kommunen satsar på, vi ser fram emot ungdomskonferensen som vi ser som startskottet
för mer ungdomsverksamhet.

Bostäder
Ett av de största hoten mot Norrtälje kommuns och Hallstaviks tillväxt är bristen på
bostäder. Den akuta bristen på hyresrätter är ett stort problem för de ungdomar som nu är
på väg ut på bostadsmarknaden och utgör ett hinder för de individer och företag som vill
etablera sig här. Äldre människor ska ha möjligheten att finna ett nytt, tryggt, boende på
hemorten.
Socialdemokraternas uppfattning är att bostadsbyggandet måste ta fart, även i Hallstavik,
och för detta krävs politiskt ansvarstagande. Vi ger därför Roslagsbostäder rätt
förutsättningar att producera nya hyresrätter; ex genom att vi har lägre avkastningskrav än
den moderatledda majoriteten, och avskaffar det orättvisa räntepåslaget som drabbar
Roslagsbostäder och dess hyresgäster negativt. Ett nära samarbete med privata byggherrar

och öppenhet för nya lösningar ger möjligheter att stimulera ökad nyproduktion. Genom
aktiv markpolitik och medveten planering för bostadsförsörjningen vill vi ta ansvar för fler
bostäder i Hallstavik.

Vård, omsorg och skola
Norrtälje är en landsbygdskommun i en storstadsregion, som utgör en tredjedel av
Stockholms län till ytan men vi är endast ca 3% av dess befolkning. Vi har alltså helt unika
förutsättningar, och måste därför ha unika lösningar. Det är orimligt att kopiera modeller
från Stockholm, för att utveckla vår kommun. Vi kan inte överlåta till marknaden att lösa
vård- och omsorgsutbudet, det behövs politiskt ansvarstagande för att alla ska ha tillgång till
god vård och omsorg i hela kommunen. Därför prioriterar vi ordning och reda i vård och
omsorg och vill införa en privatiseringspaus. Redan i vår (s)kuggbudget 2014-2015 har vi
satsat mer resurser på vård- och omsorg, utan att höja skatten. Det behövs om även
Hallstaborna ska få ökad tillgänglighet till god vård, mödravård och omsorgsboenden. Vi vill
permanenta Tiohundraprojektet och fortsätta utveckla kvalitet och tillgänglighet. Vi är
övertygade om att det är rätt politik för bättre vård och omsorg.
Tillgången till förskolor och skolor runt om kommunen är avgörande för barnfamiljers
möjligheter att bosätta sig här. Alla barn har rätt till en kvalitativ utbildning, oavsett var i
kommunen man bor. Alla skolor ska vara bra skolor. Efter många år av uteblivna satsningar
under Moderaternas ledning, ser vi hur det minskande elevunderlaget får konsekvenser för
våra mindre skolor. Små skolor måste tillåtas kosta mer än i ”normalfallet”. Valfrihet kräver
att det finns en skola att välja på rimligt avstånd. Därför måste vi också säkerställa mer
långsiktigt hållbara skolregioner inom kommunen.
Vi vill skapa bättre möjligheter att långsiktigt behålla dessa viktiga
skolor, till skillnad från dagens förda politik där de små skolorna helt lämnas åt sitt öde. I
budget 2014-2015 satsar vi 72,2 miljoner mer på skolan än den moderatledda majoriteten –
utan att höja skatten.

Centerpartiet lämnade inga skriftliga svar

Svar Hallstavik Paneldebatt Nr 3
1Miljö och trivsel:
Ungdomsverksamheter bedrivs till stor del av föreningslivet tillsammans med fritidsgården,
Folkpartiet tänker fortsätta att stödja föreningslivet och fritidsgården
Vattenspeglar och andra åtgärder, bron har renoverats samt förskönats med blommor, även
centrumtorget harbyggts om med ny belysning mm, vi anser att det är viktigt att hålla dom offentliga
miljöerna välskötta.
När det gäller kulturen vill vi fortsätta med att det ska finnas möjlighet att söka kulturbidrag för
lokala arrangemang som kultur intresserade kan ordna i bygden, även Folkets Hus har en viktig roll i
kulturutbudet tillsammans med fritidsgården kyrkan mm.
När det gäller medborgarkontor, så tycker vi att kommunen har möjlighet att erbjuda lokaler till
detta.
Mödravårdscentralen anser vi ska vara kvar, när det gäller öppettider ska det vägas mot det behov
som finns.
Ungdomsmottagningen finns i Norrtälje mede de specialkompetenser som behövs, när det gäller
Hallstavik tycker vi att det är viktigt att skolhälsovården samt barnmorska på vårdcentralen har ett
bra samarbete och stödjer och hjälper samt förmedlar kontakt med ungdomsmottagningen när så
behövs.
2 Bostäder
När det gäller bostäder så bostadsbyggande beroende på efterfrågan, det finns flera lokala aktörer
som kan bygga om behov finns, kommunen måste se till att det finns byggklar mark. När det gäller
trygghetsboende så finns det en aktör som planerar för trygghetsboende och undersöker nu
efterfrågan.

Vård, omsorg och skola
Äldre boenden i Hallstavik har en omsorg av hög kvalitet, vi håller på att bygga om till modern
standard för att dom boende och personalen ska få en god miljö .Vi har infört L.O.V. Lagen om
valfrihet inom äldreboenden vilket ökar möjligheten att snabbare få fram boenden om efterfrågan så
finns.
Skolan ska präglas av trygghet och kvalitet, därför är vi beredda att satsa på skolan, Hallstaskolan har
gjort stora framsteg och höjt resultaten väsentligt under de senaste året, det vi anser är viktigt att
satsa på är tidiga insatser för dom som behöver extra stöd för att känna sig trygga och kunna uppnå
målen i skolan.
Det är elevunderlaget som avgör om en skola kan ha möjlighet att vara kvar eller inte, Folkpartiet har
varit med i den 5 partiöverenskommelse om den skolutredning som ska göras för att få ett underlag
hur vi ska utforma framtidens skola i Norrtälje.

Hans Andersson
Gruppledare Folkpartiet

Miljöpartiets svar i Paneldebatt Nr.3
Frågor som ska besvaras skriftligt
Som ett generellt svar på frågorna vill vi initialt säga att det är viktigt att förstå de olika
rollerna. D.v.s. politikens, civilsamhällets och näringslivets roll.
Miljöpartiet kommer verka för en ökad dialog med civilsamhället/lokala utvecklingsgrupper
Målet är att underlätta för det civila samhället att fortsätta vara en viktig del i demokratin –
att göra människor delaktiga och att bidra till samhällsutvecklingen och välfärden.
Folkets hus kan inta en nyckelroll i Hallstaviks utveckling genom ett utvidgat samarbete. Vi
föreslår att medborgarkontoret inrättas där och även att kommunfullmäktige håller 2
sammanträden per år i huset. Medborgarkontoret kan innehålla många funktioner efter de
behov som finns för samhällsservice och andra kontaktcentra. Nu till frågorna:
Miljö och trivsel
Vilka konkreta åtgärder kommer ditt parti att hjälpa till att genomföra i Hallstavik för att förbättra
miljön och trivseln? Kom med egna löften och förhåll dig till följande förslag från allmänheten:
Fler ungdomsverksamheter (vilka? hur? var? när? ansvarig? finansiering?)
Vi tror inte att politiker ska ”hitta på” men däremot tydligt stödja de initiativ som kommer från
medborgarna.
Vattenspeglar och andra åtgärder för att försköna allmänna utrymmen (när, var, vad, hur?)
Vi har lagt in en motion om att skapa ett samhällsbyggnadskontor och stadsarkitekt. Alla våra
tätorter skall finnas under ”försköning” i budgetarbetet. Idag satsas mycket för att försköna Norrtälje
stad och en del görs även i småorterna. Vi tror att det kan finnas många idéer ute bland
medborgarna. Sådana initiativ vill vi ska organiseras så att den omorganisation vi nämnde i början
har en part att diskutera med. Det skall finnas pengar för det i budgeten.
Fler kulturverksamheter för unga och äldre, t.ex. i Folkets Hus
Vi vill stödja Folkets hus. Det krävs att dialogen förbättras och att Folkets Hus blir det Roslagens
kulturhus som det finns möjligheter till. Vi menar att initiativen måste komma från medborgarna och
att kommunen svarar upp med stöd både i form av resurser men också i form engagemang och
intresse.
Medborgarkontor med arbetsförmedling, försäkringskassa m.m. (när, var, vad, hur?)
Ett medborgarkontor är en mycket bra väg att gå för att samla olika myndigheter på en plats. Det är
en prioriterad lösning om vi kan påverka en ny majoritet. Dessutom tycker vi att ett KF ska ligga där.

Att mödravårdscentralen blir kvar med utökade öppettider?
Det finns möjligheter att driva filialer av vårdinrättningar inom vård och hälsoområdet. Här har
landstinget bollen men vi anser att det är rätten till vård som ska styra verksamheten
Att det finns en ungdomsmottagning här i Hallstavik med ett öppethållande som motsvarar behovet?
I ett medborgarkontor finns det möjligheter att samla olika funktioner efter de behov som finns i
bygden.
Bostäder
Det är idag ett års kö för hyreslägenheter i Hallstavik.
Hur agerar ditt parti för att få fram fler bostäder i Hallstavik, särskilt åt ungdomar och äldre?
Till exempel små, billiga lägenheter och trygghetsboende.
Vi ser att RB kan få en nyckelroll att utveckla nya bostadsformer som inte marknaden är intresserad
av. Det gäller att bygga i etapper och känna sig fram för att undvika bakslag pga av vikande
innevånarantal. Det vore roligt att bygga spetsbostäder som kan bli ett alternativ både energimässigt
och socialt och ekonomiskt. Vi vill utveckla RB för att möjliggöra sådana bostäder i hela kommunen.
Vård, omsorg och skola
Kommer ditt parti se till att Hallstavik får ett nytt äldreboende, och ett utbyggt särskilt boende samt
demensboende? När, var, hur?
Vi vill hitta former för att stödja utbyggnaden av äldrevården. Det finns många sätt att organisera de
olika boendena. Kommunen ska vara öppen för olika alternativ te x i kooperativ form.
Vilken förstärkning av resurserna till skolorna i Hallstavik kommer ditt parti att verka för och till vilka
konkreta ändamål?
Vi vill se en differentierad skolpeng, dvs en fördelning enligt andra principer än det vi ser idag. Te x
ska hänsyn tas till bl a socioekonomiska förutsättningar. Det är rektor och lärare som tillsammans ska
bedöma vad skolan behöver utifrån givna förutsättningar, dvs vi tror på ökar självstyre. Vi vill också
att elever i behov av särskilt stöd ska få det stöd som de har rätt till.
Hur ser ditt parti på framtiden för Herrängs och Skebo skolor
Nuvarande utveckling går mot att skolorna kommer slås ihop med intilliggande skolor. Det är viktigt
att vi fokuserar på barnens liv i skolan. Om vi efter en ordentlig analys av befolkningsutveckling och
andra faktorer märker att det är stora fördelar med att låta skolorna vara små under en period men
att det finns möjligheter i framtiden att de kommer att växa ska inte pengar tas ur skolbudgeten utan
från kommunstyrelsens budget och ses som en regionalpolitisk satsning

Paneldebatt Nr 3
Miljö och trivsel:
1 Det är viktigt att stötta de verksamheter som finns och fråga vad ungdomarna önskar för
aktiviteter. Det är också viktigt att de får känna sig som en resurs och att de får ett ansvar för olika
uppgifter. Finansieringen kan lösas på flera sätt t.ex inträde och försäljningar av olika slag.
2 Hur man skall utsmycka samhället tror jag ortsbefolkningen är bäst på. Jag vill ge killen som gjort en
Carl Wahren staty en eloge.
3 Folkets hus är en bra plats för sammankomster och möten av olika slag. Jag tycker det finns mycket
kreativitet i bygden och tror att ni har idéer som kan genomföras till ökad trevnad för unga och äldre.
4 Det beror ju på om det finns underlag som täcker en etablering på orten.
5 Jag är glad att ni har MVC kvar även om det skulle vara önskvärt med mera tider men allt baseras ju
på hur stort antal patienter som finns i upptagningsområdet.
6 För att få kalla sig Ungdomsmottagning behövs Läkare gärna med gynekologspecialitet, Barnmorska
och Kurator som lägsta bemanning. Det kan vara svårt på mindre orter med att få fram rätt
kompetens därför finns ofta UM bara i städer och större orter.

Bostäder:
Vi ser gärna att det byggs mindre billiga hyresrätter till ungdomar och ensamstående.
Trygghetsboende tror vi är en bra form för att slippa bli isolerad i sin bostad.

Vård, omsorg och skola:
Finns det behov av mera äldreboenden så är det viktigt att det tas fram nya platser Så att alla får den
hjälp de behöver.
Kompetenta lärare som frigörs från andra uppgifter så de kan göra ett bra pedagogiskt arbete. Bra
skolmat som är näringsriktig och god. Vilka skolor som skall finns kvar är inte bestämt än men hur
små skolor som helst kan vara svårt att försvara. Sedan är det ju avstånd till andra skolor m.m. som
skall beaktas.

Paneldebatt Nr.3
På den andra Paneldebatten som ägde rum den 19 november skrev mötes besökare när på
de små vita lappar frågor som man var intresserad att få ett svar från er som är
kommunala politiker. Vi, Hallstaviksnätverket, gjorde en sammanställning och
formulerade sex frågor som vi önskar att ni besvarar.
Frågor som ska besvaras skriftligt
Miljö och trivsel
Vilka konkreta åtgärder kommer ditt parti att hjälpa till att genomföra i Hallstavik för att
förbättra miljön och trivseln? Kom med egna löften och förhåll dig till följande förslag från
allmänheten:


fler ungdomsverksamheter (vilka? hur? var? när? ansvarig? finansiering?)



vattenspeglar och andra åtgärder för att försköna allmänna utrymmen (när, var, vad,
hur?)



fler kulturverksamheter för unga och äldre, t.ex. i Folkets Hus



medborgarkontor med arbetsförmedling, försäkringskassa m.m. (när, var, vad, hur?)



att mödravårdscentralen blir kvar med utökade öppettider?



att det finns en ungdomsmottagning här i Hallstavik med ett öppethållande som
motsvarar behovet?

Det är jättesvårt för oss som ett litet oppositionsparti att komma med några egna löften, det
vill vi börja med att klargöra. Därför kommer våra svar kanske att bli mer allmänt hållna i
vissa frågor. Det är klart att det är viktigt att ungdomar (och äldre) har vettiga
fritidssysselsättningar, men att säga vilka, hur, var, när, ansvarig och finansiering är för oss
omöjligt. För de yngre ungdomarna har Vänsterpartiet motionerat om en satsning på
fritidshemmen som innebär mindre grupper och en mer anpassad verksamhet för dem
mellan 10-12 år, som idag ofta väljer att gå hem då de inte upplever att vistelse på fritids ger
dem någonting. Sen är det viktigt att ett samhälle innehåller ickekommersiella mötesplatser
som mycket väl kan kombinera ungdomsverksamhet med annan verksamhet.
För några år sedan hade Vänsterpartiet ett förslag om att snygga upp infarten till Hallstavik
genom att anordna en vattenpark med broar, spänger och roddbåtar under infartsbron.
Finns det möjlighet att leda värme från Bruket till Utomhusbadet och ha det öppet även
vintertid? Det tror vi skulle kunna bli en bra attraktion också.
I Vänsterpartiet diskuterar vi nu ett förslag om kommundelsnämnd med tillhörande kontor,
en nämnd som ansvarar för alla kommundelar utom Norrtälje stad. För oss är det viktigt att

alla kommunens delar integreras i kommunen. I Vänsterpartiet anser vi att Norrtälje
kommun har speciella värden och förutsättningar som bör behandlas som tillgångar och
lyftas fram för en tydligare utveckling av hela kommunen. Det är viktigt att kommunens
landsbygds integrering i kommunens utveckling lyfts i lika stor grad som kommunens
integrering i Stockholmsregionen. Vänsterpartiet anser vidare, att det är av vikt att det finns
en vision om hur en gemensam, långsiktig förvaltning av gemensamma resurser inom
kommunen kommer att ske.
I vår budgettext för 2014 lyfter vi bl a att vi vill att behovet av arenor för kulturell
verksamhet skyndsamt utreds, gratis simskola till alla kommunens barn, maxtaxa i
kulturskolan samt att Kultur och Fritidskontoret redovisar sina kostnader för verksamhet
könsuppdelat.
Att skapa en tillgänglig service i sjukvård och omsorg, även förebyggande som t ex MVC och
ungdomsmottagning ser vi störst möjlighet att göra genom att permanenta
Tiohundraprojektet och fördela ut resurser efter behov. Vi måste avskaffa den fria
etableringsrätten för vårdföretagen och styra pengarna så att alla medborgare kan få ett
gott utbud av samhällsservice. Förebyggande hälsovård är särskilt viktigt i områden med hög
arbetslöshet, låg utbildningsnivå och hög andel äldre befolkning. Det är också viktigt att det
är enkelt och nära att ta sig till den förebyggande vården.
Bostäder
Det är idag ett års kö för hyreslägenheter i Hallstavik.


Hur agerar ditt parti för att få fram fler bostäder i Hallstavik, särskilt åt ungdomar och
äldre? Till exempel små, billiga lägenheter och trygghetsboende.

I Vänsterpartiet vill vi ta ansvar för alla som bor i Norrtälje kommun och vi vill genomföra en
bostadspolitik som:


utgår från medborgarnas och samhällets behov



gör det möjligt att ta sig in på bostadsmarknaden utan att behöva köa i fem år eller
längre



gör att alla har råd med en bostad som motsvarar vars och ens behov



underlättar för barnfamiljer att flytta hit



leder till att det byggs fler hyresrätter – både av Roslagsbostäder och av privata
byggare



leder till en sund bostadsmarknad med balans mellan tillgång och efterfrågan



leder till en bostadsmarknad som kan samspela med dagens rörliga arbetsmarknad –
som gör det lättare för företagen att tillgodose behovet av arbetskraft och för
arbetstagarna att tacka ja till ett erbjudet arbete



försvårar för bostadsproducenterna att ta ut oskäliga vinster och som sätter stopp för
– eller åtminstone dämpar – den förmögenhetsomfördelning som dagens
bostadsmarknad bidrar till



stoppar de skenande boendekostnaderna och ger förutsättningar för att sänka höga
hyror till en nivå som är rimlig

De verktyg vi har till vårt förfogande för att uppnå detta är översiktsplaner, detaljplaner,
markanvisnings- och tomträttsavtal, bostadsförsörjningsprogram och bostadsförmedling.
Dessa verktyg kommer vi att utnyttja för att uppnå lagens krav ”att skapa förutsättningar för
alla i kommunen att leva i goda bostäder …”.
Vård, omsorg och skola


Kommer ditt parti se till att Hallstavik får ett nytt äldreboende, och ett utbyggt
särskilt boende samt demensboende? När, var, hur?



Vilken förstärkning av resurserna till skolorna i Hallstavik kommer ditt parti att verka
för och till vilka konkreta ändamål?



Hur ser ditt parti på framtiden för Herrängs och Skebo skolor?

I Vänsterpartiet vill vi att alla skolor ska vara bra skolor och vi vill eliminera de skillnader i
kvalitet som finns mellan olika skolor och ställa resurser till förfogande för att skolan ska
kunna fullgöra sitt kompensatoriska uppdrag.
Vår uppfattning är att alla skolor i kommunen med rätt stöd och uppmuntran kan utveckla
sitt arbete och förbättra sina resultat. Vi stöder också tanken att någon eller några skolor i
projektform tillåts utveckla sin verksamhet mot mer självstyre.
Skolans kompensatoriska uppdrag måste lyftas fram såväl i budgethanteringen som i
fördelningen av resurser – att ge alla lika goda förutsättningar att lyckas i skolan, ser vi som
ett avgörande kriterium på skolsystemets och enskilda skolors kvalitet.
Vänsterpartiet vill också se fler människor ute på skolor och förskolor, som kan möta och
fånga upp de barn och unga som inte mår bra. Vi efterlyser också nyckeltal för elevvården t
ex elever/skolsköterska, elever/ kurator osv.
Vi vill stoppa vinstuttag ur skolverksamheterna och låta alla tilldelade medel gå till en god
verksamhet för våra elever.
Barn- och skolförvaltningen har identifierat ett antal strategiska utvecklingsområden. Bland
dessa finns att förskolans och fritidshemmens verksamhet ska ge en trygg omsorg och
samtidigt stimulera barns nyfikenhet att lära via leken. Förvaltningen betonar också att en
helhetssyn krävs för att höja utbildningsnivån i kommunen och att däri måste ingå ett
samarbete mellan de olika skolformerna. Vidare beskrivs en strävan mot likvärdighet i
lärartäthet och barngruppsstorlekar som strategiska utvecklingsområden. Vänsterpartiet

ställer sig bakom dessa målsättningar och vill ge Barn- och skolförvaltningen följande
uppdrag.
Uppdrag förskoleverksamheten:


att göra en översyn av barngruppsstorlekarna inom förskolan med syftet att uppnå
större likvärdighet



att arbeta fram en handlingsplan för hur vi inom barnomsorgen ska kunna minska
antalet barn per barngrupp till max 15



att erbjuda barn till arbetslösa och föräldralediga föräldrar plats i förskolan 30
timmar/ vecka



att i erbjuda barnomsorg på kvällar, nätter och helger till alla som har behov

Uppdrag skolan:


att utarbeta samverkansrutiner för grundskolan och gymnasiet respektive för
grundskolan och förskolan för att förenkla övergångar mellan de olika stadierna



att inventera vilka verktyg lärare behöver för att bättre kunna arbeta
kompensatoriskt med de elever som behöver mer stöd



att utreda förutsättningarna för en vikariepool, där de i poolen ingående lärarna, när
de inte behöver gå in som vikarier för ordinarie lärare, används som en extra resurs i
klassrummen



att se över ersättningsmodellen för skolan i syfte att åstadkomma ett rättvisare
system, där de mindre skolorna finansieras på ett mer solidariskt sätt än idag



att grundligt utreda dimensioneringen av skolhälsovården, dess roll och arbetssätt i
skolan och dess betydelse för barnets lärande och utveckling



att ta fram underlag för att kunna arbeta enligt S.M.A.R.T. vid servering av
skolmåltider

S = Större andel vegetabilier
M = Mindre andel "tomma kalorier"
A = Andelen ekologiskt ökar
R = Rätt kött och grönsaker
T = Transportsnålt
Detta kan vara en del av den procent av budgeten, som vi vill ska användas till klimatarbete.
Uppdrag fritidshemsverksamheten:


att genomföra en ambitiös inventering av behovet av fritidsverksamhet för 10-12åringar
– inventeringen ska också innefatta vilken typ av verksamhet barnen har behov av



att, utifrån barnens behov, föreslå ett tak för fritidshemsgruppernas storlek samt en
nedre gräns och en målsättning när det gäller personaltätheten



att utreda hur man i enlighet med skollagens intentioner ska kunna erbjuda barnen hjälp
med läxor och skolarbete på ett organiserat sätt

Vänsterpartiet har också motionerat om att skapa s k Akademiska arbetsplatser på någon
enhet i Norra kommundelen. Det innebär ett samarbete mellan skola/förskola/fritids och
universitet/högskola och skapar vardagsnära forskning samt ett rikt flöde av studenter och
en verksamhet i framkant. Det gör att skolorna får en större bas att stå på, lockar människor
utifrån, utgör attraktiva arbetsplatser osv.

