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Hur kan nya jobb 
skapas i 
kommunen?

Genom att göra sig mer attraktiv 
som företagarkommun och 
tydliggöra sitt erbjudande inom 
besöksnäringen.

Målmedvetet arbete i 
kommunens organisation för 
regelförenkling för företagen. 
Samverkan mellan företagen 
skapar bättre företagsklimat.

Underlätta det privata 
företagandet. Samverkan mellan 
skola och företag.

Vi vill satsa på det 
lokalproducerade, på 
lärlingsmodeller och på att 
öka andelen privata initiativ 
inom vården.

Vilka är de 
viktigaste 
förändringarna som 
ni vill genomföra i 
skolan?

Måste börja med en mer 
kompetent BUN-styrelse som tar 
ansvaret, sedan handlar det om 
att ta till sig ny teknik, nya 
metoder och lita på 
pedagogerna.

Förbättrat ledarskap i 
klassrummet och 
skolorganisationen. Tillsammans 
med god medverkan från 
föräldrarna skapar vi högre 
förväntningar på elevernas 
resultat.

Lärare ska vara legitimerade. 
Höjda löner till lärare och 
skolledare. Bristen på 
förskollärare åtgärdas. 
Lektorstjänster till 
gymnasieskolan.

En mer flexibel undervisning, 
större valmöjlighet för elever 
att bestämma skola.

Vad behöver göras 
för att förbättra 
äldrevården i 
kommunen?

Vi tror på småskalighet och 
mindre välfungerande enheter, 
anpassat till Östhammar 
kommuns komplicerade geografi 
som t ex Valöhemmet.

Personalfrämjande insatser med 
ökade sysselsättningsgrader, 
kompetensutveckling och bättre 
arbetsmiljö.

Utökad personaltäthet. 
Uppmuntran till privata 
entreprenörer. Kommunalt stöd till 
frivilliginsatser.

Tillvarata de resurser och 
kunskaper som finns bland 
våra medarbetare. 
Finsktalande avdelning i 
kommunen. 

Vilken är den 
viktigaste 
förändringen ni vill 
genomföra för 
integrationen i 
kommunen?

Först måste man integrera alla 
boende i kommunen idag och få 
alla delaktiga i sammanhanget 
Östhammars kommun.

Bygga fler bostäder för att fler ska 
kunna flytta till vår kommun. 
Yrkesspår från första dagen

Bostäder på alla orter. Höga 
kvalitetskrav på SFI.

Praktik/lärlingsplatser ska 
erbjudas så fort det bara går, 
i kombination med SFI.

Vilken är den 
viktigaste frågan för 
kommunen?

Kommunen har fler äldre än 
barn vilket ger tomma 
skolplatser och byggande av 
mer äldreomsorg. Fokus 
måste därför vara att öka 
inflyttningen.

Högsta kvalitet i leveransen av 
välfärdstjänster till invånarna på ett 
ekonomiskt hållbart sätt.

Väl fungerande barn- och 
äldreomsorg. Ökning av antalet 
innevånare.

Tryggheten är den absolut 
viktigaste frågan. Med allt, 
jobben,skolan, vård och 
omsorg. Det privata 
näringslivet måste ha en trygg 
partner i det kommunala.

Läs mer om valet och Östhammars politik på www.sver igesradio.se/uppland
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Hur kan nya 
jobb skapas i 
kommunen?

Nära samarbete med 
näringsliv och bra 
arbetsmarknadsrelaterad 
utbildning. Ex. 
företagslots samt 
teknikcollege och vård- 
och omsorgscollege. 

Genom goda kontakter 
mellan utbildning och 
näringsliv samt fler 
sommarjobb. Avskaffa 
delade turer och inför 
rätt till heltid.

Billigare att anställa, stötta 
företagande och 
entreprenörskap. 
Förbättra infrastrukturen 
på landsbygden, t ex 
kollektivtrafik och 
bredband.

Klimatsatsningar, 
infrastruktur (kollektivtrafik, 
bredband), underlätta lokal 
upphandling, stötta små 
och medelstora företag.

Nya jobb: inom skola, 
barnomsorg, äldreomsorg, 

fritidsgårdar genom att en ny 
regering ger bidrag till 

kommuner för att satsa på 
dessa jobb.

Vilka är de 
viktigaste 
förändringarna 
som ni vill 
genomföra i 
skolan?

Mindre klasser och 
investera i lärarna genom 
att satsa på löner, 
arbetsvillkor och mindre 
administration. Det ska 
bli mer tid över till eleven.

Bättre skolmat och fler 
lärare.

Satsa på kvalitet. Med 
mindre klasser och 
tidigare stöd får varje elev 
bättre hjälp. Vi vill ge 
lärare mer tid med 
eleverna och höja 
lärarnas löner.

Mer personal i förskola och 
skola, satsa på elevhälsan, 
gynna olika pedagogiker, 
utveckla byskolor, laga 
skolmat från grunden och 
mer ekologiskt. 

Fler vuxna i skolan såväl 
lärare som kringpersonal, 
möjlighet till mindre 
grupper där alla blir 
sedda

Vad behöver 
göras för att 
förbättra 
äldrevården i 
kommunen?

Trygghetsbostäder och 
nytt äldreboende i egen 
regi. Fler heltidstjänster 
för ökad kontinuitet. 
Närvård tillsammans med 
landstinget.

Mer tid för personalen 
till att hjälpa de äldre 
och högre kvalitet på 
maten.

Satsa på kvalitet och öka 
valfriheten. Vi vill 
säkerställa att det finns 
olika typer av boenden 
och utveckla samarbetet 
med föreningslivet.

Större utbud av olika 
boendeformer. Par ska få 
fortsätta att bo tillsammans 
även när den ena behöver 
särskilt boende. Bra mat, 
mer ekologiskt. 

Fler anställda så att den 
hårt arbetande 
personalen får mer tid för 
varje enskild brukare, 
mer aktiviteter för de 
äldre.

Vilken är den 
viktigaste 
förändringen ni 
vill genomföra 
för 
integrationen i 
kommunen?

SFI ska hålla hög kvalité 
och praktikplatser i 
kommunens 
verksamheter ska göra 
att man får en bra 
introduktion till 
arbetsmarknaden.

Vi har redan tagit på 
oss ett stort ansvar och 
behöver därför ett 
invandringsstopp för att 
fokusera på befintliga 
åtaganden.

Vi vill stärka drivkrafterna 
för att arbeta, förbättra 
villkoren för företagande, 
arbeta mot diskriminering 
och hjälpa barn i tidig 
ålder.

Utbildning, praktik och jobb 
är grunden. Fler 
mötesplatser och 
föreningsliv. En blandning 
av olika boendeformer i 
samma kvarter och 
stadsdelar. 

Att skapa fler 
praktikplatser för alla, att 
komma ut på 
arbetsmarknaden är den 
bästa integrationen. Öka 
förståelse för varandra 
redan på förskolenivå.

Vilken är den 
viktigaste 
frågan för 
kommunen?

Att unga snabbt ska få 
arbete genom rätt 
utbildning och 
praktikplatser.

Att verka för goda 
förutsättningar för att 
nya jobb ska skapas 
och för att 
utanförskapet inte ska 
öka.

Att vi värnar jobben. Att 
kraftigt höja skatterna och 
avveckla kärnkraften 
skulle hota jobben i 
Östhammar.

Slutförvaret av använt 
kärnbränsle! Klimatsmart 
stadsplanering. Analys och 
rättvis fördelning av 
kommunens pengar. 
Miljövård.

Att kommunen ska leva 
och få fler invånare som 
vill bo kvar och då 
behövs bostäder, 
särkskilt hyresrätter. 

Läs mer om valet och Östhammars politik på www.sver igesradio.se/uppland


