Sverigedemokraternas budgetförslag
för Östersunds Kommun 2022.
Ett starkt Östersund i mitten av Jämtland.
Förord
Östersund står liksom de flesta andra kommuner i Sverige inför betydande problem i framtiden.
Till stor del är detta ett resultat av en oansvarig migrations- och integrationspolitik vars konsekvenser
påverkar Sveriges kommuner och regioner på nästan alla plan. För att få vår kommun på rätt väg har
vi identifierat ett antal områden som vi vill lägga fokus på för att Östersund skall fortsätta att vara en
framgångsrik och välmående kommun.

Arbetsmarknad
Östersund har en god arbetsmarknad men det finns alltid möjligheter till förbättringar. Det är viktigt
att utlandsfödda kommer in på arbetsmarknaden och vi måste därför vara tydliga med att en
anpassning till svenska förhållanden samt goda kunskaper i svenska språket är förutsättningar för
att komma in på arbetsmarknaden.

Bostäder
Sveriges bostadsmarknad har under en längre tid varit inriktad på kapitalstarka personer som kan
bidra med skatteintäkter till kommunerna. Detta står i strid med officiellt framförd svensk linje där
billiga hyresbostäder utpekats som prioritering. Verkligheten måste anpassas till officiell linje och
billigare bostäder måste nu uppföras för ungdomar och mindre bemedlade som vill flytta till egen
bostad i Östersund.

Invandring och Integration
Sverigedemokraterna ser positivt på att människor med olika bakgrund kan flytta till vår kommun.
Detta skall dock ske utan speciella villkor för vissa grupper av människor. De som flyttar till Östersund
förväntas att anpassa sig till samhället och bidra efter bästa förmåga. Sverigedemokraterna förordar
ett stopp för flyktingmottagande på riksnivå under överskådlig framtid och detta gäller naturligtvis
också i Östersunds kommun.

Kultur och fritid
Sverigedemokraterna värnar om den svenska kulturen och vill att denna skall få en mer framstående
position i samhället. Sverigedemokraterna vill främja kultur som kan tilltala fler i samhället och värnar
den fria kulturen. Dock anser vi att skattemedel i första hand skall tjäna allmännyttan och tilldelas
majoritetskulturen.
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Miljö
Dåtid och framtid hänger ihop, så även i miljöpolitiken. Detta innebär att vi bör förvalta den jord vi
ärvt och lämna efter oss något bättre. Därför skall miljömedvetenhet genomsyra hela kommunen.
Vi vill alla ha en bra miljö både lokalt och globalt. Östersund har en relativt bra miljö men problem
som bilköer och vattenförsörjning är frågor som måste prioriteras.

Trygghet
Samhället har under många år misskött bekämpandet av brottslighet för att uppnå andra mer eller
mindre utopiska mål. I och med detta har organiserad brottslighet fått fäste och infiltrerat vårt
samhälle. Östersunds kommun måste samarbeta med Polisen och andra goda krafter för att kraftfullt
bekämpa droganvändandet, i synnerhet bland ungdomar. Drogerna är ofta en inkörsport till annan
grov brottslighet. Sverigedemokraterna vill anlita ordningsvakter för att göra stadens centrum tryggare
och då särskilt helger och nattetid. Detta för att understödja polisens insatser tills dess att fler poliser
finns tillgängliga eller så länge som behovet kvarstår.

Utbildning
Utbildning: Sverige har tyvärr hamnat på efterkälken när det gäller skola och utbildning. Några av de
stora problem som finns är bristen på behöriga lärare, oförmåga att hålla ordning i klassrummen
samt placeringen av barn med bristande kunskaper i svenska i samma klasser som andra barn.
I klasser med elever som har bristfällig svenska blir undervisningen allt annat än smidig eftersom den
hela tiden måste anpassas för dem som inte förstår vad läraren säger. Det måste finnas alternativa
klasser för dem som ännu inte är rustade för att delta i ordinarie undervisning. Lärarna måste ha
tillräckliga verktyg för att kunna upprätthålla studiero i klassrummet. Mobilförbud i klassrummet,
striktare disciplin, jourklasser samt en statushöjning av läraryrket är några grundläggande
förutsättningar för att skolan skall kunna bli effektiv.

Vård och omsorg
Med ett ökande antal äldre är det viktigare än någonsin att denna verksamhet utförs så effektivt som
möjligt. Samtidigt måste de äldre få en god omsorg och meningsfull tillvaro. Sverigedemokraterna
satsar en del av kommunens nuvarande överskott på att anställa ny personal samt vidareutbilda
befintlig personal i svenska där språkliga brister finns. All personal som arbetar i välfärdsyrken skall
kunna prata svenska motsvarande godkänd kurs i svenska som andraspråk på gymnasienivå.
Vi budgeterar också för att alla ålders-pensionärer skall få gratis halkskydd. Något som samhället
snabbt skulle tjäna på, med tanke på hur kostsamt det är med fallskador.
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Extra prioriteringar i budgeten inför 2022
Sverigedemokraterna har prioriterat ett antal områden där vi anser att extra resurser behövs.
Pengarna till dessa prioriteringar skall tas från kommunens budgeterade överskott samt via
nedskärningar i bidrag till mångkulturprojekt.

Handlingsplan för äldre
Sverigedemokraterna vill ge halkskydd till alla ålderspensionärer. Detta för att minska antalet fallskador
utomhus och därmed undvika mänskligt lidande och sjukvårdskostnader: 1 MSEK
Sverigedemokraterna anser att Östersunds kommun likt flera andra kommuner i Sverige bör anställa
en äldreombudsman. Många äldre saknar kontakt med IT-samhället och får allt svårare att ta vara på
sina rättigheter. Därför behöver vi en äldreombudsman: 1 MSEK
Sverigedemokraterna vill att de äldre som byggt vårt land och välfärd skall vara trygga i sina hem.
Samtidigt har många äldre en begränsad ekonomi och kostnaden för ett trygghetslarm kan därför
kännas betungande. Sverigedemokraterna budgeterar för att kunna sänka ovanstående kostnad för
de som behöver larmet mest: 5 MSEK
Sverigedemokraterna vill att alla som är fast anställda inom omsorgen och saknar tillräckliga
kunskaper i svenska skall få möjlighet att höja sina kunskaper i det svenska språket på betald
arbetstid. Extra resurser tillförs för att detta skall vara möjligt: 5 MSEK
De äldre har påverkats svårt av covid-19 på flera sätt. Ensamhet är ett stort problem för många.
Vi vill därför att fler anställda skall finnas tillgängliga för att kunna spendera mer tid med de äldre
när de behöver det: 15 MSEK

Handlingsplan för hemlösa
Eftersom Östersunds kommun saknar en tydlig plan för de hemlösa (en utsatt grupp som ökar i antal)
så har Sverigedemokraterna budgeterat för att värmestugan skall hållas öppen dygnet runt från
oktober till och med april: 2 MSEK
Inköp av Attefalls-hus att användas som temporärt boende för hemlösa. De budgeterade resurserna
inkluderar driftskostnader för 2022: 15 MSEK

Handlingsplan för trygghetshöjande åtgärder i Centrum
Östersunds kommun skall hyra in ordningsvakter som skall övervaka centrum mellan 20.00 och
07.00. Detta i ett led att försvåra för kriminella att utföra narkotika- och våldsbrott samt stävja andra
ordningsstörningar: 10 MSEK

Handlingsplan för minskat droganvändande
Östersunds kommun måste förstärka arbetet mot droganvändning och förhindra att fler människor
hamnar i ett missbruk. Förutom mänskligt lidande medför missbruket enorma kostnader för samhället.
Därför krävs mer förebyggande åtgärder, vård, avgiftning och polisinsatser: 10 MSEK

Handlingsplan för bättre skolresultat
Sverigedemokraterna förordar ett tillskott till grundskolan då denna har varit eftersatt under lång tid.
Hur pengarna skall fördelas överlåter vi till berörd nämnd: 10 MSEK
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Sammanfattning i siffror
I Sverigedemokraternas budgetförslag för verksamhetsåret 2022 omfördelar vi 64 MSEK
genom ett minskat budgeterat överskott samt minskade satsningar på mångkulturprojekt.

Sverigedemokraternas fullmäktigegrupp
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