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Inledning 

Östhammars kommun ska vara en trygg plats att leva och verka i. Sverigedemokraterna ser 

kommunen från ett konservativt perspektiv, vår vision är att kommuninvånarna ska ha det bra idag, 

och ett bättre imorgon.  

Covid-19 pandemin har en stor påverkan på vårt samhälle både ekonomiskt och socialt, både 

kommun och rike har en oviss ekonomisk framtid tillmötes. Sverigedemokraternas tillägg till budget 

för Östhammar 2021 är ett dokument för att gestalta och tydliggöra vår politik. Dokumentet har inte 

ambitionen att utgöra en fullständig manual för den ekonomiska och driftmässiga styrningen. Det är 

ett dokument skapat för att tydliggöra ekonomiska, ideologiska och visionsmässiga skillnader mellan 

den politiska majoriteten och oss som oppositionsparti. 

   

Östhammars kommun har som mål att växa fort och öka antalet invånare. Det är ett mål som inte 

Sverigedemokraterna i Östhammar delar, vi ska växa långsamt och inte mer än vi behöver. Vi vill 

fokusera på dagens kommuninvånare istället för framtidens invånare. Östhammars kommun ska 

kännetecknas som en liten idyllisk kommun i norra Roslagen, där tryggheten i samhället är vårt 

signum. 

 

Kommunen har en rad problem som måste åtgärdas inom omsorgen och inom skolan. 

Företagandet är grunden till välfärdens finansiering, något som kommunen bör främja och värna. 

Högre skatter leder till att företag omprövar sin lokalisering, ibland leder det till att landet förlorar 

verksamheten under långt tid framöver. Östhammar är inte undantaget detta och har egna exempel 

med företag som överväger att flytta. Skattesatsen bör enbart höjas som en sista utväg och vi ser 

gärna att den på sikt minskar. I årets budget ser vi att skattesatsen bibehålls på 21.69 

 

Vi finner det självklart att invandringen till kommunen ska vara starkt motiverad av 

arbetsmarknadens behov, och inte vara en uppoffring för den tidigare regeringens misslyckade 

invandringspolitik.  

 

Sverigedemokraterna motsätter sig kommunens praxis att låta nyanlända gå före i bostadskön och 

eftersträvar att alla invånare i Östhammars kommun ska behandlas lika, och att kötiden respekteras 

oavsett härkomst. Vi motsätter oss också att nyanlända och ensamkommande barn tilldelas 

förstahandskontrakt på fördelaktigare villkor än det Östhammarshems ordinarie hyresgäster måste 

uppfylla. 

 

 

 

 

Bilaga 4, KF § 126/2020 
Sidan 2 av 9



 
Barn och utbildning 

I skolan läggs grunden för morgondagens arbetskraft till välfärd och företag. Återupprättandet av 

lugn och ro i klassrummen kräver inga större anslag i skattemedel, utan handlar om att utbilda 

lärarna i hur de ska upprätthålla en god studiemiljö. Det är en högst prioriterade åtgärd inom skolan 

då studiero är grundläggande för goda studieresultat. 

 

Eleverna i kommunens skolor ska få en fullgod utbildning för att kunna ta sig vidare och kunna 

konkurrera till gymnasium, högskola, universitet eller arbetsliv. Kommunen ska göra allt i sin makt för 

att undvika att elever går ut skolan med underkänt. Östhammar ska vara en kommun där alla elever 

ska klara kunskapskraven och inte bli bortglömda eller ignorerade för att de har extra behov. Vi 

måste se till att samtliga lärare har en god utbildning och kan vara handlingskraftiga för att få ordning 

på klassrummen.  

 

Trygghet skall upplevas redan från den första tiden av livet. Mobbning i kommunens skolor ska 

motverkas till varje pris. Det är inte bara fysiskt och psykisk lidande som eleven utsätts för utan det 

kan oftast leda till sämre skolresultat. I många fall där en elev har varit utsatt för mobbning så har 

den utsatte i de flesta fall blivit tvingad att byta skola, för att den utsatte ska kunna fokusera på sina 

studier och inte på ens egna välmående och säkerheten på rasterna. Sverigedemokraterna anser att 

det är problemskaparen som ska omplaceras inte den utsatte i Östhammars kommuns skolor.      

 

Det har blivit ett allt vanligare fenomen på svenska skolor med vikarier som knappt pratar förståelig 

svenska. Detta leder till missförstånd mellan elev och vikarie och som hämmar elevernas utveckling i 

skolan. Kommunen måste ha ett krav på tydligt talande svenska på ordinarie lärare och vikarier.  

 

Den skola på landsbygden som finns kvar i kommunen ska bevaras. Orter på landsbygden eller 

mindre samhällen tappar ofta all samhällsservice när skolan lämnar området. Det beror inte minst på 

att arbetstillfällen försvinner, men också på att barnfamiljer i lägre utsträckning inte ser området som 

ett alternativ om det inte finns en skola i närheten.  

 

Tjänsten genuspedagog skall avskaffas. Genuspedagogik är politiska teorier med svagt förankrad 

vetenskap som försöker experimentera med, eller ändra på våra barn och ungdomars 

beteendemönster och könsidentitet. Barn ska få arbeta med sin identitet utifrån sina naturliga 

förutsättningar. Genuspedagogiken missar att könen är realiteter, vilket innebär att det är stora 

skillnader mellan mäns och kvinnors kroppar och psyken. Det är klarlagt av vetenskapen och inget 

som politiskt ideologiserande kan ändra.    
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Omsorg 

En del personer kommer på sikt att behöva hjälp från samhället på ålderns höst. En del drabbas av 

funktionshinder eller demens. Dessa människor ska behandlas med ett värdigt bemötande och god 

omsorg från kommunen. De äldre ska känna sig uppskattade som medmänniskor. För att förbättra 

bemötandet från kommunen behöver personalen få mer tid hos brukarna, så att besöken ska kunna 

vara mer avslappnade och befriade från stress. Maten måste hålla hög kvalitet, och kommunen ska 

aldrig spara på detta.  

 Vi  har uppmärksammat en personalbrist på flera äldreboenden i kommunen. Östhammars äldre 

som har jobbat och byggt upp vårt samhälle ska liksom vi kunna få ta del av välfärden på ett värdigt 

sett, även på äldre dagar.  

 

Att arbeta inom vården betraktas idag som ett enkelt jobb, där nyanlända oftast sätts på 

arbetspraktik. Som undersköterska måste du ha en god kännedom om vårdnadshavaren och kunna 

föra en konversation så att dem känner en lugn trygghet och inte stressas upp. Det ska vara ett 

grundläggande krav att kunna flytande svenska inom alla välfärdsyrken. Barn och äldre är i stort 

behov av att kunna förstås och förstå sina medmänniskor för en fungerande vardag. Trygghet ska 

alltid stå i centrum där språket är en viktig faktor. Därför anser vi att det ska finnas tydliga språkkrav 

för personalen inom äldreomsorgen.    

 

Inom omsorgen önskar Sverigedemokraterna att fler resurser läggs på äldreboenden och att vi även 

ska vara en attraktiv arbetsgivare. Med bättre arbetsvillkor och arbetsmiljö för undersköterskor kan 

vi skapa en bättre verksamhet, både för de som jobbar inom yrket och för dem som ska tas omhand. 

Delade turer 

 

Fysisk planering 

Vi anser att det finns förbättringspotential i underhållet av vägar och nya beläggningar. Här bör den 

stora underhållsskulden kvantifieras och underhållsskulden elimineras för att upprätthålla en god 

standard i kommunen. Många gator inom Östhammars kommuns vägnätverk behöver asfalteras om 

och skötas bättre för att gropar och skador på vägarna inte ska påverka Östhammars trafikanter. Det 

gäller de finmaskiga nätverken inom kommunen.  

 

En god genomströmning av trafik ska gälla alla typer av färdmedel för att minimera miljöpåverkan 

och utöka effektiviseringen och valmöjligheten att färdas med det som varje enskild individ har 

förutsättningar till.  

 

När kommunen planerar att bygga om eller bygga ut gator bör det finnas en god kommunikation och 

rimliga lösningar för alla trafikanter.  
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Idrott 

Kommunen har ett relativt bra utbud av idrottsmöjligheter. Idrotten är viktig för folkhälsan. 

Idrottsplatserna är också en viktig mötespunkt för invånarna och bidrar därmed till att öka tilliten och 

tryggheten i kommunen.  

För att upprätthålla en god folkhälsa vill Sverigedemokraterna stötta idrottsföreningar samt 

kommunala friskvårdscentraler och motionsinstitut.  

Demokrati 

Vi anser att ett val vart fjärde år inte är tillräckligt för att kommunen ska vara en fullgod demokrati. 

Kommunen behöver engagera medborgarna och bör ha folkomröstningar i stora frågor för att få en 

bättre vägledning av väljarna. Genom att inkludera väljarna i större beslut bidrar vi till ett minskat 

politikerförakt och öka graden av folkligt inflytande. Sverigedemokraterna ser gärna att kommunen 

anordnar en folkomröstning för invandringsmottagandet. 

  

Invandring till kommunen 

Så länge kommunens ekonomi är svag och tillgången till bostäder är begränsad ska kommunen säga 

nej till att ta emot fler nyanlända enligt bostadsanvisningslagen. För de nyanlända som kommunen 

tvingas ta emot de kommande åren ska boendet ordnas på ett ekonomiskt försvarbart sätt. Inga 

förturer i bostadsköer eller liknande ska råda. 

 

Kommunen har inte goda förutsättningar att erbjuda arbete eller bostad. Därför ska kommunen säga 

upp samtliga överenskommelser och tvång om invandringsmottagande. Det är lagstadgat att ingen 

kommun kan neka placering av nyanlända. Dessa personer ska dock placeras i familjehem eller 

istället för att belasta Östhammarshems bostadskö. På så vis kan de familjer som vill ta ett ansvar för 

denna invandringspolitik själva ha möjlighet att göra det.  

 

Nyanlända kräver stora resurser, vilket Migrationsverket till viss del erbjuder ersättning för de två 

första åren.  

 

Det underlättar dock inte för situationen på arbets- eller bostadsmarknaden. Kommunen måste söka 

en dialog med länsstyrelsen och verka för att få en förståelse för kommunens behov av ett minskat 

åtagande för nyanlända. Kommunen ska även verka för att invandrarungdomarnas ålder säkerställs 

då det oftast idag inte sker någon grundlig bakgrundskontroll. I det fall kommunen tvingas ta emot 

nyanlända ska kommunen verka för att gruppen som tas emot har en balanserad 

könssammansättning, för att undvika den könsobalans som kommunen har idag växer ytterligare. 

Inga särskilda förmåner, såsom exempelvis gratis körkort, ska utgå till ensamkommande 

invandrarungdomar. Det ska vara samma förutsättningar för alla ungdomar i kommunen. 
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Sverigedemokraterna anser att pengar som satsas på flyktingmottagning hellre ska spenderas på 

välfärd som gynnar kommunens medborgare. 

 

Östhammar tog åren emot ett stort antal personer mellan 2016-2020. Kommande år 2021 kommer 

länsstyrelsen att tilldela Östhammars kommun flest nyanlända av alla kommuner i Uppsala län, sett 

till befolkning, trots att många bostäder saknats. Kommunen löser detta genom att ge de nyanlända 

förtur i Östhammarshems bostadskö. I takt med att anhöriginvandringen ökar till kommunen 

kommer den ansträngda bostadssituationen att ytterligare förvärras. Vi ser redan idag hur personer 

får vänta längre i Östhammarshems bostadskö för att erhålla en bostad. Det är ytterligare ett 

problem för kommunen. Trots försörjningskrav är lagstiftningens undantag omfattande, vilket 

kommer leda till att kostnaderna för försörjningsstödet ökar kraftigt med varje nyanländ som 

placeras i kommunen. 

 

Ur demokratisk synpunkt är det viktigt att analysera vad invandringen till kommunen har inneburit. 

Ett mångkulturellt bokslut ska därför upprättas för att analysera kostnader, intäkter och social 

påverkan av invandringen till kommunen. Om kommunen har en god överblick av 

invandringsmottagandet kan den också göra riktade insatser eller besparingar där det kan behövas. 

Det är vår bestämda uppfattning att de som har kommit till kommunen ska assimileras. Det innebär 

att särkrav från olika grupper inte ska gås till mötes. Föreningsstöd till föreningar baserade på 

etnicitet ska upphöra och vi ska vara uppmärksamma på att inte ge föreningsbidrag till islamistiska 

föreningar. 

Tiggeri 

Tiggeriet har varit utbrett i Östhammars kommun under vissa perioder. Senaste året ser vi att några 

individer har valt att avsluta sin verksamhet, men det finns inga tecken på att det ska minska eller 

avta helt. Ett organiserat tiggeri ska aldrig vara norm att försörja sig på. Sverigedemokraterna har 

motionerat om att införa lokala förbud mot tiggeri. Vilket vi även föreslår i vår tilläggsbudget. 

 

Hela kommunen ska leva 

Östhammar ska vara en levande kommun, både runt större orter men även på landsbygden.                 

Det bör finnas ett större tryck på staten att få i ordning fibernätet för att alla i Östhammars kommun 

ska ha en god internetuppkoppling och för att kunna locka företagare att bedriva sin verksamhet 

även på landsbygden. Som vi nämnt ovan är det mycket viktigt att det befintliga nätverket av skolor 

bevaras. 

 

 

 

 

Bilaga 4, KF § 126/2020 
Sidan 6 av 9



 
 

Sammanfattning 

Sverigedemokraterna har i denna tilläggsbudget utgått från majoritetens budgetramar. Vi förutsätter 

att kommunen kommer kunna spara in på invandringsrelaterade kostnader, inte minst genom att 

minska invandringen till kommunen. Tjänsten genuspedagog ska avskaffas då det inte finns några 

bevis att det ska gynna barnen till att få bättre betyg. Det är ett par av många lösningar som måste 

ske för att kunna återskapa den trygga och hög kvalitativa välfärd som Sverige, och Östhammars 

kommun tidigare har kunnat erbjuda befolkningen och de anställda inom välfärden.  
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Sverigedemokraterna föreslår kommunfullmäktige att besluta: 

 

1. att Socialnämnden får i uppdrag att utreda en utökad bemanningen av undersköterskor på 

äldreboendena 

 

2. att Östhammars kommun upprättar ett mångkulturellt bokslut, där intäkter och kostnader 

för invandringen redovisas årligen 

 

3. att Östhammars kommun inför ett förbud mot tiggeri i de lokala ordningsföreskrifterna  

 

4. att kommunen verkar för mer samarbete med lokala aktörer vid upphandlingar, i synnerhet 

avseende matinköp 

 

5. att Östhammars kommun verkar för att bevara samtliga skolor i kommunen  

 

6. att Östhammars kommun säger upp avtalet om förtur för nyanlända i Östhammarshems 

bostadskö 

 

7. att Östhammars kommun säger upp samtliga överenskommelser om invandringsmottagande 

med Migrationsverket samt säger nej till att ta emot nyanlända enligt anvisningslagen 

8. att verka för fler folkomröstningar, som berör invånarnas intressen. 

9. att verka för en bättre arbetsmiljö och lönebildning för undersköterskor  

10. att skolor i kommunen får större befogenheter för att omplacera elever som mobbar  

11. att avskaffa delade turer för undersköterskor i Östhammars kommun 

12. att kommunen avskaffar tjänsten genuspedagog 
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Sverigedemokraterna Östhammar 

Box 1932 
751 49 Uppsala 

018-44 44 999 • osthammar@sd.se 
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