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ETT   GOTT   SAMHÄLLE 
Socialdemokraterna i Östhammars kommun vill fortsätta bygga ett tryggt och rättvist samhälle 
för våra invånare. Detta förutsätter en god ekonomi samt ordning och reda för att möjliggöra 
fortsatt utveckling. 

Östhammars kommun är unik med flera olika tätorter samt en stor levande landsbygd.              
Vi vill att alla delar ska utvecklas enligt sina förutsättningar och erbjuda goda villkor för boende. 
Detta ska genomföras i dialog på olika sätt tillsammans med kommunens invånare.

Vi vill ha en bra offentlig verksamhet och privatiserar därför inte skolor, barnomsorg eller       
äldreomsorg. Vi vill att våra gemensamma skattepengar ska gå till verksamhet och inte till       
aktieutdelning.



”Vår kommun ska ge  
möjligheter för alla att  
utvecklas och må bra  
– hela livet!”

Lisa Norén (S)
vår kommunalrådskandidat



GODA OCH  TRYGGA  BOSTÄDER
Bostaden är en social rättighet och en viktig del av vår välfärdspolitik. Vi vill att hemmet ska  
vara en trygghet i varje medborgares liv - inte en marknad som enbart fungerar för fåtalet.

Vi vill därför ha bostäder i trygga och trivsamma miljöer i olika boendeformer i hela Östhammars 
kommun. Det gäller både hyresrätter och blandade bostadsområden med villor, radhus   
och flerfamiljshus som tillsammans motverkar bostadssegregation. Bostäderna ska vara  
miljöanpassade, energieffektiva och tillgängliga. 

Vi behöver nya bostäder så att unga kan flytta hemifrån. Vi ska också underlätta för äldre  
som vill flytta från sina egna hem till en lägenhet. 

Socialdemokraterna i Östhammars kommun vill därför: 
• Fortsätta bygga bostäder.
• Möjliggöra för tomter i trygga och trivsamma miljöer.
• Ha variation i boendeformer som passar under livets olika skeenden.
• Bygga fler bostäder som passar våra äldre invånare.
• Fler trygghetsboenden i hela kommunen.



EN  HÅLLBAR  POLITIK FÖR  FRAMTIDEN
Vår miljö och natur är i många fall unik. Blandningen av bruksbygder, lantbruksbygd, skogsbruk 
och skärgårdsnatur är värd att både skyddas och lyftas fram. Kommunen ska ligga i framkant  
när det gäller åtgärder som värnar och skyddar allt detta. 

Omställningen till förnybar energi i kommunal och annan verksamhet ska prioriteras och         
underlättas. 

Socialdemokraterna i Östhammars kommun vill därför: 
• Fortsätta arbeta för att vattenkvaliteten i vår skärgård förbättras.
• Underlätta för fastighetsägare att ställa om till förnybar energi.
• Att kommunens fordon drivs med el och/eller andra förnybara bränslen.
• Kommunen ska sträva efter närodlad och ekologiskt producerad mat i sina verksamheter.



HELA KOMMUNEN 
SKA  LEVA  OCH  UTVECKLAS
Östhammars kommun står inför ett stort utvecklingssprång i och med utbyggnaden av  
slutförvaret och den möjliga återstarten av gruvverksamhet. Även mindre företag vill etablera 
verksamhet i kommunen. 

Våra fina boendemiljöer och vår närhet till storstadsregioner förstärker möjligheterna till   
nya arbetstillfällen och en växande befolkning. 

Framtidsmöjligheterna ställer också krav på bostäder, service, social omsorg, skola och goda 
kommunikationer såväl inom som utom kommunen. Ett bra samarbete är grunden för en god 
välfärd och därför vill vi samverka kommun, föreningsliv och näringsliv. Vi vill med satsningar   
på infrastruktur och en hållbar utveckling underlätta för fortsatt utveckling. 

En annan förutsättning för fortsatt utveckling är att vatten och avlopp löses för områdena  
Öregrund och Östhammar.

Socialdemokraterna i Östhammars kommun vill därför:
• Färdigställa projekt 288 Gimo-Börstil.
• Förstärka järnvägen mellan Dannemora och Hargshamn.
• Skapa trafiksäkra gång- och cykelvägar till förskolor och skolor.
• Öka bostadsbyggandet.
• Försäkra att alla kommuninvånare har tillgång till bra dricksvatten.
• Bygga ut tillräcklig kapacitet för reningsverken i kommunen.
• Ha god planberedskap för bostads- och industrimark.



Lisa Norén (S)
vår kommunalrådskandidat

Socialdemokraterna i Östhammars kommun  
har både kunskap och erfarenhet att bygga   
ett gott samhälle.

Nu fortsätter vi samhällsbygget för en bättre 
och tryggare tillvaro för alla invånare! 

Sanne Lennström (S)
vår riksdagsledamot

ERFARENHET 
OCH  FÖRNYELSE
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ALLA SKA HA  ARBETE
Östhammars kommun har en mycket låg arbetslöshet. Så ska det vara även i fortsättningen.   
Allas rätt till arbete är för oss en viktig politisk hörnsten. Östhammars kommun växer och  
behovet av både utbildning och fortbildning kommer att öka. 

Vi vill också att kommunen ska vara en lyhörd och god arbetsgivare som lyssnar på våra  
medarbetare och tar till vara deras kompetens.

Nyanlända är en viktig tillgång i vår framtida arbetskraftsresurs. De måste få förutsättningar   
att så fort som möjligt anpassa sina språk- och yrkeskunskaper till den svenska     
arbetsmarknaden. 

Socialdemokraterna i Östhammars kommun vill därför:
• Att de som står utan sysselsättning ska i arbete eller studier så fort som möjligt.
• Att heltid och god arbetsmljö ska vara norm i kommunen.
• Ta bort delade turer inom hemtjänsten.
• Att krav på kollektivavtal ställs vid kommunala upphandlingar.
• Fortsätta arbeta för att kommunen ska vara en inkluderande arbetsgivare.
• Fortsätta att satsa på vuxenutbildning och dess yrkesutbildningar så att människor har 

möjlighet att både fortbilda och utbilda sig senare i livet.
• Fortsätta tillgodose en god SFI-undervisning inklusive samhällsorientering för att förhindra 

utanförskap.
• Att fler ungdomar ska erbjudas sommarjobb.



EN  JÄMLIK  OCH  BRA  SKOLA FÖR ALLA
Barnen är vår framtid. Det är därför av yttersta vikt att alla barn och ungdomar har en skolgång 
präglad av trygghet och kvalitet. 

Vi rustar, bygger om och bygger nya förskolor och skolor. Så skapar vi bästa förutsättningarna 
för trygga studiemiljöer och ett bra studieresultat. 

Socialdemokraterna i Östhammars kommun vill därför:
 • Att alla barn ska ges förutsättningar att klara studierna i skolan.

• Att alla skolor och förskolor ska anställa legitimerade lärare och förskollärare samt att  
därutöver ha välutbildad personal med rätt kompetens.

• Skapa lugn och ro i skolan.
• Styra resurser till de lägre åldrarna för att möjliggöra tidiga insatser.
• Att de elever som behöver ska erbjudas extra studietid, t ex för läxhjälp, för att kunna nå 

sina studiemål.
• Att mer resurser går till skolorna med de tuffaste förutsättningarna.
• Erbjuda bra skolmat så att eleverna orkar med sin skoldag.
• Utveckla elevhälsan.



SOCIAL  TRYGGHET  OCH      
PERSONLIG  OMSORG  HELA LIVET
Vi vill att alla medborgare har social trygghet, en vård och omsorg med värdighet, omtanke och 
respekt – oavsett plånbok – under hela livet. I samverkan med regionen vill vi ha närvården nära. 

Socialdemokraterna i Östhammars kommun vill därför: 
• Anställa fler undersköterskor och sjuksköterskor i äldrevården.
• Förbättra personalkontinuteten i hemtjänsten.
• Ha en fast omsorgsperson för de som behöver.
• Arbeta mer med tidiga och förebyggande insatser.
• Att närvården ska finnas nära våra medborgare, dels i form av närvårdscentraler, dels i 

form av mobila närvårdsteam som åker hem till alla de som behöver.
• Utveckla vårdcentrum i Östhammar.
• Fortsätta bygga ut digitala trygghetssystem som skapar ökad trygghet i hemmet.
• Tillsammans med Region Uppsala säkra en väl fungerande vårdkedja för barn och unga 

med psykisk ohälsa.
• Utveckla mötesplatserna för äldre i alla tätorter. 





FOLKHÄLSA  FÖR ALLA
Aktiva och engagerade människor som håller igång föreningslivet är en förutsättning för att 
många invånare ska kunna få en meningsfull fritid. Det ger också demokratisk fostran,  
integration i samhället och kan dessutom ge en guldkant på vardagen. Socialdemokraterna   
vill säkerställa att kommunen erbjuder möjligheter till ett aktivt liv - hela livet.

Vi vill bygga vidare på vårt starka kulturliv genom att underlätta för aktörer och skapa  
mötesplatser. Närheten till naturen är en av Östhammars kommuns största tillgångar och  
därför ska vi ta tillvara på skärgård, bruksmiljöer och annat som ger invånare och besökare  
minnesvärda upplevelser. 

Tillsammans med kommunens invånare, föreningsliv och näringsliv kan vi förbättra både  
verksamheter och miljöer. 

Socialdemokraterna i Östhammars kommun vill därför: 
• Satsa på en ordentlig temalekpark i varje tätort.
• Att de kultur- och fritidsanläggningar som finns i kommunen kommer fler till del och att  

de kan användas av såväl kommuninvånare, föreningar och besökare.
• Skapa en fritidsbank där barn och unga gratis kan låna utrustning för fritidsaktiviteter. 
• Fortsätta med en avgiftsfri Kulturskola för alla barn och unga.
• Verka för att alla tätorter har bra spontanidrottsplatser för människor i alla åldrar.
• Se till att det finns mötesplatser för kultur/fritidsaktiviteter i varje tätort.
• Bevara biblioteksverksamheten på varje ort.
• Utveckla kommunens lovaktiviteter för barn och unga. 
• Tillsammans med föreningslivet utveckla goda och attraktiva verksamheter för   

medborgarna i alla åldrar.
• Ta tillvara på lokala förmågor och bygga fler broar mellan civilsamhället och kommunen.


