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Tryggare och bättre välfärd - Östersund är starkare när vi håller 
ihop 

 
Barnen och familjerna trivs i en tryggare kommun  
I Östersund ska det vara tryggt, spännande och utvecklande att vara barn, från bebis och genom 10 
hela uppväxten. Vi socialdemokrater vill att Östersund ska vara en barn- och familjekommun. I 
familjekommunen Östersund ska servicen vara god, de roliga aktiviteterna många och naturen 
som finns inpå knuten tillgänglig. 

För oss är förskolan en hörnsten i samhällsbygget. Förskolan ska vara lärorik, giftfri och 
tillgänglig för alla barn. Barngrupperna får inte bli för stora och behörig och kunnig personal ger 15 
varje barn bästa tänkbara start i livet och utbildningsgången.  

I kommunen ska det finnas familjecentraler med öppna förskolor. Familjecentraler betyder 
mycket för de minsta och deras nära. Öppna förskolor är både viktiga mötesplatser och ger 
trygghet för föräldrar, inte minst för förstagångsföräldrar eller för den som saknar familj eller 
annat skyddsnät omkring sig. 20 

I Östersunds kommun erbjuds också omsorg på obekväm tid (nattis), detta kommer vi utöka om 
behovet finns. 

Socialdemokraterna i Östersund vill:  

ü Att förskolor ska kunna ta in en extra resurs de dagar det är full barngrupp. 
ü Att förskolepersonal ska erbjudas fria arbetskläder för inomhusbruk. 25 
ü Bygga nya förskolor där det behövs och fortsätta uppfräschningen av befintliga förskolor.  
ü Att kommunen arbetar målinriktat för mindre barngrupper. 

Fokus på kunskap, studiero och trygghet i varje klassrum 

Vi Socialdemokrater vill att Östersunds skolor ska vara bäst i klassen, bäst i landet. För oss är det 
självklart att alla skolor ska vara bra och likvärdiga kunskapsskolor och att alla elever ska  få en 30 
ärlig chans att nå sina drömmars mål. Att skolan fungerar är det bästa receptet för att skapa både 
fria individer och ett gott samhälle. 

Vi ska se till att trygghet, studiero och fokus på kunskap råder i skolan. Nationellt 
går Socialdemokraterna nu till val på att införa mobilförbud på lektionstid i grundskolan 
tillsammans med flera andra förslag för att förstärka rektorers möjlighet att säkerställa en bra 35 
skolmiljö. I Östersund vill vi se fler vuxna i skolan och anställa kamratstödjare (”kisar”) på 
grundskolans högstadier som både kan motivera eleverna, vara ett stöd och samtidigt bidra till 
ökad trygghet. Skolan ska vara en plats för kunskap och bildning.  

I Östersund ska alla elever oavsett bakgrund eller vilket bostadsområde man bor i ges samma 
möjligheter att nå sin fulla potential och detta är i alla lägen varje skolas uppgift. Mest resurser ska 40 
läggas på de skolor som har de största utmaningarna. Riktade insatser göras för att förbättra 
likvärdigheten bland annat vill vi se ett tvålärarsystem som innebär att två lärare jobbar i par i 
klassrummet vilket är tryggt, effektivt och ökar kunskaperna hos eleverna. 
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I Östersunds kommun ska skolorna vara moderna, med en bra arbetsmiljö för elever och 
personal. Vi socialdemokrater vill fortsätta miljardsatsningen och närmast på tur för 45 
helrenovering står Orrvikenskolan, Storsjöskolan, Lugnviksskolan och gamla PC-skolan.    

Bra skolgårdar är viktiga för att barnen ska vilja vara ute på rasterna och röra sig. Vi vill satsa på 
upprustning och förnyelse av alla skolgårdar och att eleverna får vara med och bestämma 
utformningen.  

Fokus behövs också på elevernas mående och deras sociala situation. I detta är Elevhälsan  50 
jätteviktig och vi vill fortsätta utveckla arbetet för att förebygga psykisk ohälsa bland barn och 
unga samt att elever ska få tidigt stöd. Vi socialdemokrater vill utveckla fler möjligheter för 
eleverna att klara skolan, så som den lovskola och läxhjälp som finns redan idag.  

Skolforskning visar att den viktigaste faktorn för den enskilde elevens kunskapsutveckling är 
läraren i klassrummet. Vi vill att kommunen ska ha en tydlig strategi för att behålla och rekrytera 55 
behöriga lärare.  

Socialdemokraterna i Östersund vill:  

ü Fortsätta miljardsatsningen på moderna och ändamålsenliga skolor för bra resultat och 
arbetsmiljö. 

ü Skolgårdarna ska förnyas utifrån elevernas önskemål så att fler vill vara ute och röra på sig 60 
ü Införa ett två-lärarsystem i de skolor där behoven är som störst. 
ü Införa ”kisar” i alla högstadieskolor. 

 

Bättre och aktivare fritidshem, fritidsklubb och fritidsgård för barn 
och unga i en tryggare kommun 65 

 
För eleverna i låg- och mellanstadiet ska fritidshemmen och fritidsklubbarna vara en självklar del 
av en sammanhållen skoldag. Detta är en trygg plats för kunskap, hjälp med läxor, musik och 
idrott. Fritidshemmens och klubbarnas lekfulla lärande ska göra varje elevs skoldag komplett. 

I Östersund har den socialdemokratiskt ledda majoriteten satsat rejält på fritidsgårdarna. Detta 70 
har skett utifrån en vetskap om hur viktiga gårdarna är för att både skapa en rolig och meningsfull 
fritid för våra tonåringar men också för att de är otroligt viktiga ut ett socialt och förebyggande 
perspektiv. 

 
Socialdemokraterna i Östersund vill: 75 

ü Utveckla fritidshemmen och fritidsklubbarna som del av den sammanhållna skoldagen. 
ü Att det ska finnas gott om utrustning för fritidsaktiviteter så att alla kan delta, testa och 

kanske upptäcka ett intresse. 
ü Möjligöra att fler fritidsgårdar drivs i föreningsregi. 
ü Att fritidsgårdarna ska vara tillgängliga och ha generösa öppettider. 80 
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Fler möjligheter och större framtidstro för ungdomar, unga vuxna 
och studenter 

 85 
Östersund har lägre ungdomsarbetslöshet än riket. Ingen ung människa ska vara utan arbete eller 
sysselsättning. Vi vill att kommunen fortsätter med ungdomsanställningar och arbetet med 
Navigatorcentrum som leder till att fler unga får en erfarenhet av arbetslivet.  

Vi vet att slutförd gymnasieutbildning är en vattendelare på arbetsmarknaden och därför ska så 
många som möjligt ges rätt förutsättningar att nå gymnasieexamen.  90 

Efter gymnasietiden, tidigt i arbets- eller studentlivet så ska Östersund ha mycket att erbjuda.  

Förutom bostad, jobb och utbildning – som är nödvändiga delar  – så är Östersund en stad med 
internationell känsla. Det är tätt med restauranger och caféer. I Östersund möter det urbana 
friluftsliv på fjäll, till skogs och på vatten. Vi vill se satsningar på att utveckla stadskärnan till att 
vara Sveriges bästa.  95 

Vare sig man bor i staden eller på en ort utanför, är transporter och kollektivtrafik, cykelvägar, 
bilvägar och promenadstråk viktiga. Man ska kunna ta sig till jobb, studier, kompisar och 
aktiviteter oavsett var man bor.  

Östersund som studieort är bra och 2018 är vi utnämnd till Årets Studenstad! 

Mittuniversitet behöver också hela tiden utvecklas med nya utbildningar och Östersund fortsätta 100 
vara en eftertraktad studieort för studenter från Sverige och länet. Genom förstärkt samarbetet 
mellan grundskola, gymnasieskola och universitet vill vi se att fler går från gymnasiet till högre 
studier och vi vill att fler unga från studieovana hem studerar vidare.  

 
Socialdemokraterna i Östersund vill: 105 

ü Se en fortsatt satsning på ungdomsanställningar i kommunen. 
ü Behålla de fria busskorten för dem mellan 6 och 19 år. 
ü Utveckla mötesplatser för ungdomar. 
ü Att Östersunds centrum ska vara en trygg och samtidigt intressant plats för 

ungdomar och unga vuxna. 110 
 

Tryggare och fler möjligheter för äldre i hela kommunen 
 
Äldre har samma behov som yngre av att få umgås, vara aktiva, röra på sig, äta och sova gott. Det 
kommer att bli många fler äldre med behov av vård och omsorg kommande år. Det ska vara 115 
enklare för äldre att själva bestämma över när och med vad de behöver hjälp från kommunen 
med. Det är valfrihet på riktigt. Det är viktigt med sociala aktiviteter och därför vill vi att 
pensionärsföreningarna ska få mer stöd för att göra öppna aktiviteter för alla äldre.  

Äldre ska ha tillgång till bra och tillgängliga bostäder. Vi vill stimulera byggandet av 
trygghetsboenden, bland annat i Brunflo. Det ska byggas så många äldreboenden att det finns 120 
plats för alla medborgare som har behov. Äldreboendet ska förutom att leverera god vård och 
omsorg också ge möjligheter till social samvaro och ett aktivt liv utifrån de enskildas 
förutsättningar.  
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Vi socialdemokrater vill att kommunen särskilt ska besluta om någon annan än kommunen ska 
driva ett äldreboende. Nya upphandlingar kommer att göras först när det finns bättre, tydligare 125 
och tryggare upphandlingskrav som minimerar risken för dålig vård och omsorg av äldre. Vi ska 
inte ha fri etablering av privata äldreboenden utan vill att kommunen ska ha kontroll och besluta 
om drift genom upphandling. Vi socialdemokrater vill att kommunen ska vara ansvarig för alla 
äldreboenden och att upphandlingar görs först när det finns bättre, tydligare och tryggare 
upphandlingskrav som minimerar risken för dålig vård och omsorg av äldre.  130 

 
Vi vill att ytterligare äldreboenden i kommunen har öppna lunchserveringar för alla äldre i 
området  så att fler kan få äta näringsrik och god mat i sällskap av andra. Vi vill att 
måltidsupplevelsen på äldreboenden ska vara positiv, något att se fram emot varje dag.   

Många anhöriga tar hand om sjuka äldre. Vi vill att stödet till dem utökas bland annat genom fler 135 
tillfällen till avlastning, utbildning och samvaro samt bättre information om den hjälp och det 
stöd som finns att få.   

I Östersunds kommun sker det alltför många fallskador. Vi vill att alla som är 67 år och äldre ska 
erbjudas ett hembesök för att se över vad som kan göras för att minska fallen. 

Internet gör det lätt att hålla kontakt med anhöriga, ta del av nyheter, sköta bankärenden och 140 
använda välfärdsteknologi. Vissa äldre riskerar dock att hamna i ett digitalt utanförskap. Vi 
socialdemokrater vill att kommunen ska erbjuda äldre möjlighet att få lära sig använda internet. 
Det kan vara att via internet boka tider, använda vård- och omsorgstjänster och hålla kontakt 
med anhöriga och föreningar. Välfärdsteknik ska användas mer och vi vill att trygghetslarm och 
andra trygghetstekniker ska ingå i maxtaxan så att alla äldre har råd med en tryggare tillvaro.   145 

Socialdemokraterna i Östersund vill: 

ü Förbättra öppettiderna på mötesplatser för äldre runt om i kommunen. 
ü Pensionärsföreningarnas öppna aktiviteter ska ges förutsättningar för att fler äldre kan 

delta.   
ü Äldre ska själva bestämma om och när de vill ha hemtjänst - från 67 år 150 

om matdistribution, från 80 år om mathandling och städning med mera.   
ü Erbjuda äldre möjlighet att få lära sig använda internet för att boka tider, använda vård- 

och omsorgstjänster och hålla kontakt med anhöriga och föreningar. 
ü Minska fallskadorna genom ett förebyggande hembesök för alla äldre över 67 som önskar 

det. 155 

Trygga Östersund ska bli ännu tryggare 
 
Östersund är en trygg plats att leva på, här håller vi ihop och tror på framtiden. Det ska inte 
finnas någon tvekan om att den ordningen ska bestå. Vi socialdemokrater kommer aldrig 
acceptera att brottslighet eller otrygghet slår rot. Det hör inte hemma i Östersund. 160 

 
Polisen, kommunen och civilsamhället behöver samverka och tillsammans bli starka. Vi 
socialdemokrater kommer ta vårt ansvar. Med beaktande av medborgarnas integritet vill vi att 
kommunen i dialog med polisen identifierar de mest utsatta platserna och de mest otrygga 
miljöerna för att där sätta upp övervakningskameror. Vi vill ha trygghetsvandringar i 165 
bostadsområdena och vi vill att kommunen ska arbeta för att skapa utomhusmiljöer som är väl 
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upplysta, inbjudande och planerade för att skapa trygghet och tillgänglighet. Vi är beredda att låta 
kommunen använda ordningsvakter som kan skapa trygghet på utsatta platser. 

Vi vill att kommunen ska ta krafttag i arbetet med att göra Busstorget tryggt för alla. Busstorget 
är till för resenärer och handel, inte för stök och bråk.  170 

 
Vi socialdemokrater vill också slå mot brottslighetens orsaker. I Östersund ska kriminalitet alltid 
sättas på undantag för en bra utbildning, meningsfull fritid, arbete och bostad. Vi vill bygga 
Östersunds kommun tryggare med en stark välfärd som motverkar segregation och kriminalitet. 

Försvarsberedningen har pekat ut delar av Jämtlands län som strategiskt viktiga geografiska 175 
områden i händelse av en kris eller krig. Vi socialdemokrater i Östersund kommer att medverka 
till och engagera oss i Försvarsmaktens etablering och utveckling av verksamhet i Östersund. 
Den kommunala uppdraget i beredskapsplanering tar vi på största allvar 

 
Socialdemokraterna i Östersund vill: 180 

ü Att övervakningskameror sätts upp på utsatta platser i kommunen. 
ü Genomföra trygghetsvandringar och skapa säkrare miljöer. 
ü Skapa god samverkan mellan kommun, polis och civilsamhälle. 
ü Använda ordningsvakter ifall det så krävs. 
ü Säkerställa att busstorget ska vara en trygg plats för alla. 185 

 

Tidiga förbyggande insatser och folkhälsoarbete – grunden för 
trygga Östersund  
 
Vi socialdemokrater vill se ett aktivt arbete, med medborgaren i centrum, för förstäkt folkhälsa i 190 
Östersunds kommun. För att bli framgångsrik behöver samverkan ske över nämndsgränser och 
mellan kommuner och Regionen. Vi vill se fortsatt satsning på och utveckling av centrala koncept 
så som Förälder Östersund, uppökande teamet, skolfamn, bryggan, förstärkt föräldrastöd och 
familjerådgivningen.  

Socialdemokraterna i Östersund vill: 195 

ü Utveckla samarbeten mellan nämnder/förvaltningar, kommuner och regionen samt andra 
myndigheter för att förebygga ohälsa.   

ü Arbeta för att en integrerad verksamhet kring missbruk och beroende startas upp. Genom 
ett starkare sammarbete mellan kommuner och regionen kan arbetet förbättras. 

 200 

Fler jobb, besökare och mer tillväxt – då växer både människor, 
företag och besöksnäringen 

 
Östersunds kommun växer så det knakar! 
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Såväl företagen, jobben som bostäderna blir fler och invånarantalet närmar sig snabbt 63 000. Vi 205 
socialdemokrater kommer fortsätta att samarbeta med de organisationer, företag och människor 
som vill arbeta för att denna fantastiska utveckling ska fortsätta. Det är tillsammans som vi skapar 
fler jobb och hållbar tillväxt. 

Vi vill att kommunen ska utveckla sitt tillväxtarbete mer i tätorterna utanför Östersund. Det ska 
vara enkelt att bli och vara företagare både på landsbygden och i staden. Kommunen ska alltid ge 210 
en hög service och ha en attityd som är välkomnande. Vi vill att kommunen arbetar för att 
attrahera investerare, stödja och stimulera företagande och entreprenörskap inom alla branscher i 
allt från industriproduktion, skogsbruk, jordbruk, IT-sektorn, transport, kreativa näringar som till 
handel, gastronomi och besöksnäring.  

Statliga myndigheter har över 3000 arbetstillfällen i Östersund med exempelvis Statens 215 
servicecenter som har hög effektivitet och som skulle kunna fortsätta växa här. Vi ska fortsätta 
jobba för att fler statliga arbetstillfällen omlokaliseras till kommunen, precis som kommunen ska 
utreda hur verksamheter kan omlokaliseras till Brunflo och Lit.  

Vi vill att alla de nya möjligheterna som finns inom turism-, besöks- och evenemangsnäringen 
tillvaratas. Vi socialdemokrater tror på ett aktivt arbete med att sätta Östersund på kartan och vet 220 
att Östersund är ett attraktivt besöksmål året runt.  

Gastronomi och god mat är en viktig anledning för folk när de väljer vart de ska resa. Östersund 
är den enda svenska staden som är med i Unescos kreativa städers nätverk för gastronomi. Det 
här länet kan mat och dryck och vi vill att det ska lyftas fram ytterligare.  

Att satsa på event- och besöksnäring på rätt sätt är en investering som ger oss inkomster då 225 
människor besöker oss. Inom event- och besöksnäringen finns många arbetstillfällen som också 
leder till att många unga får sitt första arbete och kommer in på arbetsmarknaden. Det krävs ett 
värdskap som erbjuder logi, mat, aktiviteter och evenemang.  

Östersunds kommun har alla möjligheter att formas för framtidens turism. Inte många städer kan 
visa upp aktiviteter i världsklass. Vi blickar hela tiden framåt och skapar förutsättningar för en 230 
hållbar besöksnäring.  

Vi socialdemokrater vet att digitaliseringen skapar stora möjligheter, påverkar och förändrar vårt 
samhälle i nästan alla olika delar. Vi måste hela tiden arbeta aktivt för att hålla oss i framkant.  

Vuxenutbildningen i Östersund spelar en stor roll för att kommunen, företagare och andra 
arbetsgivare ska kunna rekrytera rätt kompetens. Det är också viktigt för individen att få 235 
möjlighet att kunna utbilda sig för att byta eller få ett arbete. Vi vill att det ska vara lätt att 
vidareutbilda sig under hela livet. 

Alla som kan jobba ska jobba. Så byggs samhället starkt. Lika viktigt är också att alla som vill 
faktiskt får jobba och det även om arbetsförmågan inte så stor. Att få känna sig behövd och ha 
jobbarkompisar ger mening och välmående. De som behöver ska få en sysselsättning, praktik, 240 
kompetensutveckling eller särskilt utarbetat stöd för att kunna ta sig in på arbetsmarknaden. Vi 
vill också fortsätta utveckla daglig verksamhet med fler inriktningar.  

I vår kommun finns många familjedrivna småskaliga företag som med rätt förutsättningar kan 
utveckla sina företag och skapa arbetstillfällen på både landsbygd, tätort och i stad. Vi vill se över 
möjligheter för dessa företag att kunna delta i offentliga upphandlingar genom att förenkla 245 
upphandlingsprocessen som idag upplevs krånglig och samtidigt se över kontraktens storlek. 
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Arbetsintegrerade sociala företag vill stödja människor som har svårigheter att få eller behålla ett 
arbete. Vi vill att kommunen också upphandlar tjänster från sociala företag som en väg att få in 
fler på arbetsmarkanden samt jobbar mer med socialt hållbara upphandlingar genom att till 
exempel kräva praktikplatser vid bygganden av kommunala fastigheter. 250 

 
Socialdemokraterna i Östersund vill: 

ü Öka och förbättra Östersunds attraktionskraft med reseanledningar året runt, med 
satsningar på evenemang och stora möten.  

ü Underlätta för näringslivet att utveckla sin verksamhet genom samordning av bland annat 255 
tillståndsansökningar. 

ü Tillvarata digitaliseringens möjligheter för att utveckla branscher, produkter och tjänster. 
ü Att offentliga upphandlingar skall anpassas för att ge möjligheter för småskaliga företag 

att delta. 
ü Att alla som är på daglig verksamhet ska ha råd att åka kollektivt mellan hemmet och 260 

verksamheten och vill därför höja habiliteringsersättningen för det syftet.   

Snabbare etablering med möjligheter, rättigheter och skyldigheter  

Vi både vill och behöver att människor från alla delar av världen kommer, stannar och lever i 
Östersund.  

Den som tvingats fly från krig eller förföljelse och har rätt till asyl ska alltid kunna finna skydd 265 
här.  

Samtidigt är det allt för få länder i världen som är beredd att ta sitt solidariska ansvar. Lika mycket 
som det är en plikt att hjälpa, lika viktigt är det att ge de som kommit ett anständigt mottagande 
och ingen annan ordning än en reglerad invandring är möjlig. Vi värnar ordning och reda i 
migrationen. 270 

Ett inledande skydd måste sedan innebära att de som kommit integreras och blir en del av 
samhället. Vi socialdemokrater kommer göra allt för ett så gott mottagande och snabb etablering 
som möjligt. För att lyckas behöver kommunen, utbildningsanordnare, frivilligorganisationer, 
civilsamhället och företag aktivt och samarbeta strukturerat. 

Vi vill att samhällsorienteringen för nyanlända ska handla mer om de normer och värderingar 275 
som ligger till grund för svenska samhället. Studieförbunden och civila sektorn är viktiga aktörer 
för att nå och få in fler kvinnor i språkutbildning och på arbetsmarknaden. Genom praktik 
kombinerat med kompletterande utbildning kan fler snabbt bli viktiga resurser i samhället. 

Socialdemokraterna i Östersund vill:   

ü Att människor som vill flytta till Östersund ska välkomnas oavsett bakgrund. Det ska 280 
både erbjudas möjligheter och ställas krav på deltagande.   

ü Snabba på etableringen av nyanlända på arbetsmarknaden genom att kommunen 
samverkar med andra organisationer om språk, kompetensutveckling och praktik. 

ü Se fler studiemotiverande och uppsökande verksamheter för utrikes födda kvinnor 
underlätta etablering på arbetsmarknaden.  285 

ü Att ideella initiativ stödjs och uppmuntras för att skapa platser där befintliga och nya 
invånare kan mötas. 

ü Motverka segregation.  
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Attraktiv arbetsgivare för bättre välfärd 

 290 
Östersunds kommun är länets största arbetsgivare med över 5 000 anställda. inom många yrken 
är det svårt att rekrytera rätt kompetens. Kommunen rekryteringsarbete behöver utvecklas och 
positionerna flyttas fram. Det bästa sättet att locka till sig nya medarbetare är att börja med 
kommunens viktigaste ambassadörer – de anställda. Arbetsgivaren ska säkerställa att personalen 
mår bra på jobbet, har en god arbetsmiljö och schyssta villkor. Glädjande så har sjuktalen i 295 
kommunen sjunkit och det arbetet ska vara fortsatt prioriterat.   

För oss socialdemokrater är lika lön för lika arbete självklart. Osakliga löneskillnader och villkor 
hör inte hemma i kommunen. Vi vill fortsätta med lönekartläggningar och fortsätta säkerställa att 
inte osakliga löneskillnader uppstår. Heltid ska vara norm. 
Den offentliga verksamhet som upphandlas och bedrivs i privat utförande ska det ställas samma 300 
krav på som om det vore kommunens egna verksamhet, bland annat heltidstjänster så att de får 
riktig pension, miljöbilar och andra miljökrav som minskar klimatutsläpp. 

Riksdagen har beslutat om att krav på kollektivavtalsliknande villkor i upphandling kan ställas. 
Därför ska kommunen ställa villkor utifrån gällande kollektivavtal i alla upphandlingar där det är 
möjligt. 305 

Socialdemokraterna i Östersund vill: 

ü Utveckla former för att kombinera en anställning i kommunen med utbildning. Detta 
gäller bland annat distriktsjuksköterskor, förskolelärare, lärare och undersköterskor.   

ü Kommunen ska kunna underlätta i arbetet med rekryteringen av personal till bristyrken 
genom till exempel erbjudande om bostad. 310 

ü Förstärka kommunens samverkan med Arbetsförmedlingen för att nå personer som står 
långt ifrån arbetsmarknaden. 

ü Att Östersunds kommun ska vara en jämställd arbetsgivare.  
ü Aktivt arbeta för att förbättra den fysiska och psykosociala arbetsmiljön för kommunens 

alla anställda. 315 

Levande landsbygd och stad – hela kommunen byggs stark med 
bostäder, service och attraktiva miljöer 

Vi socialdemokrater vill ha ett Sverige som håller ihop. Vi tar frågan om klyftan mellan stad och 
land på största allvar och ser till hela landets potential. En socialdemokratiskt ledd 
regering kommer att arbeta för att säkerställa att landsbygden får de förutsättningar som krävs för 320 
att leva och växa. Stora steg tas för att sluta klyftan mellan land och stad 
med en landsbygdsproposition som har mål och inriktning för landsbygdspolitiken. Det satsas 
många miljarder kronor på landsbygden nu, och långsiktigt för att förverkliga de flesta 
av landsbygdskommitténs förslag (1,5 miljarder kronor mellan 2019–2020 och därefter 400 
miljoner kronor årligen).   325 

På samma sätt ska Östersunds kommun hålla ihop. Vi vill satsa på fler bostäder och bättre service 
i serviceorterna Lit och Brunflo. I serviceorterna vill vi både öppna upp distansarbetskontor men 
också omlokalisera kommunala jobb dit. Vi kommer fortsätta satsa på att utveckla Orrviken, 
Fåker och Häggenås som lokala servicepunkter. 
 330 
Livets olika skeenden kräver olika bostäder. Vi vill se fortsatt planerande för bostadsbyggande, 
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och samverkan mellan kommunen och fastighetsföretag för att få fram fler lägenheter. Det ska 
byggas så att unga människor kan flytta hemifrån, senare bli vuxna och bilda familj och så att 
äldre har ett tryggt boende. Takten i byggandet ska fortsatt hållas hög. Frösö Park, Storsjö strand, 
området söder om Vallsundsbron (”Annersia”) samt Blomstergården är fyra stora områden där 335 
det kommer att produceras många bostäder den kommande mandatperioden. Det byggs mycket i 
Östersund men det räcker inte.  

Vi socialdemokrater vill också förtäta de centrala delarna av Östersund och ser gärna att det 
byggs på höjden. En levande stadskärna behöver människor som rör sig där kvällstid och helger, 
inte bara under kontorstid. Byggandet ska ske utifrån människors behov, trygga omgivningar och 340 
så klart miljö- och energismart. Trä är ett levande material som också ger ett varmt intryck. Vi ser 
gärna att det byggs mer i trä.  

Vi vill att områden planeras så att de sociala kontakterna utvecklas. Det ska planeras för blandade 
bostäder med olika upplåtelseformer och hyror så att många ska ha råd att bo där. I ett område 
med många barn och unga skall det vara tryggt att leka, finnas bra lekparker och tillgång till 345 
barnomsorg.  

Vi vill underlätta för unga vuxna att få sin första bostad och ett förstahandskontrakt. Det kan 
handla om kompisboende eller andra sätt. Att som ung få flytta hemifrån och skapa sitt eget liv är 
för många en dröm som ska vara möjlig att förverkliga.  

När bostadsbyggandet är högt så behöver andra samhällsfunktioner följa med i utvecklingen. 350 
Ökade kötider i bilen, trafiksituationen i Lillänge medför utmaningar. Här krävs stora och 
långsiktiga lösningar som kommunen behöver finna tillsammans med Trafikverket, näringsidkare 
och fastighetsägare.  

Attraktiva miljöer är både naturen, anläggningar och parker. Vi vill att det ska vara lätt att aktivera 
sig utomhus och förbättra friluftslivet – naturen ska vara mer tillgänglig för alla. Parker och 355 
lekplatser ska vara trygga och trivsamma. Vinterparken, Badhusparken och området runt 
Surfbukten ska fortsätta utvecklas. Det ska finnas gott om sittplatser längs med viktiga 
promenad- och vandringsstråk. Det ska finnas fler odlingsmöjligheter, odlingslotter och 
gemensamhetsodlingar där människor efterfrågar det. 

 360 
Socialdemokraterna i Östersund vill: 

ü Planera för fortsatt byggande i staden och på landsbygden. 
ü Underlätta för unga vuxna att få sin första egna bostad. 
ü Planera för socialt hållbara bostadsområden genom att blanda olika sorters bostäder och 

upplåtelseformer.  365 
ü Att kommunen tillsammans med Trafikverket och näringen hittar långsiktiga lösningar 

för trafiksituationen i Lillänge. 

 
Tryggare kommunikationer för bättre tillväxt och klimat  
 370 
Vi kommer att ta ansvar för kommande generationer. Vi är fast beslutna att se klimatarbetet och 
uppgiften att bli fossilbränslefria till 2030 som en möjlighet - något som ger mervärde till hela 
kommunen. Det behövs ibland olika lösningar på landsbygden jämfört med i staden, men oftast 
är det samma lösningar på gemensamma problem. 
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 375 
En trygg och trevlig kommun behöver bra och tillgänglig infrastruktur. Vi vill testa och hitta nya 
lösningar för smart kollektivtrafik i hela kommunen, till exempel möjligheten att resa kollektivt på 
landsbygden när du har behov och inte bara när bussen går. 

Bussarna ska vara sköna och snygga, och vill se fler elbussar i staden. Östersund är bland de 
första städerna i Sverige med en riktig elbusslinje, linje 6 mellan Brittsbo och Torvalla. Vi vill 380 
fortsätta ligga i framkant i den tekniska utvecklingen. Kollektivtrafiken behöver utvecklas så att 
fler väljer bussen. Det kan också vara nya flexlinjer som gör det enklare att åka med bussen, inte 
minst för äldre. 

Tillväxt förutsätter en fungerande infrastruktur som går att lita på. Både för godstransporter men 
också för oss som bor här, som pendlar eller vill besöka kommunen. Det ska vara lätt att resa 385 
med både tåg, flyg, buss och bil. Kommunen ska fortsätta att vara en aktiv part för att förbättra 
infrastrukturen på Inlandsbanan, Mittstråket, Åre Östersund flygplats och busstrafiken. 

Det ska vara tryggt för barn och ungdomar att vistas i trafiken. Vi vill därför se över gång- och 
cykelvägar till skolorna och till de viktigaste målen för barn och ungdomars fritidsresande. 

Agenda 2030 ska också Östersunds kommun jobba med. Vi vill att kommunens miljöarbete ska 390 
fortsätta lika aktivt som tidigare. Vi vill att andelen ekologisk i kommunen ska uppnå minst 50 % 
senast 2020. Kommunens verksamheter ska kemikalieinventeras för att sedan ta bort onödiga 
gifter. 

Socialdemokraterna i Östersund vill: 

ü Att det ska vara tryggt för barn och ungdomar att vistas i trafiken.  395 
ü All kollektivtrafik i hela kommunen ska gå på fossilfria bränslen så snart som 

möjligt.  
ü Se över möjligheterna till flexlinje som kan gå i områden med många äldre och där inte 

vanliga bussar tar sig fram.   
ü Nå aktiv utveckling och förbättring av infrastrukturen. 400 

 
Mer kultur för fler i hela kommunen  

Vi socialdemokrater ser kulturen som en viktig del av välfärden och vet att konsten, musiken och 
kulturen ger oss ett bättre, rikare och mer demokratiskt samhälle att leva i. Vad vore Östersund 
utan Storsjöyran, Jamtli, kyrkokörer på landsbygden och i stan, teaterföreningar, musiker, 405 
konstnärer och det nyaste tillskottet Nationalmuseum Jamtli? 

 
Östersund har en dragningskraft med den identitet platsen och kommunen utstrålar. Vi som bor 
här, och alla som besöker oss, ska omfamnas av Östersunds karaktär och känsla – det som är 
Östersunds själ. För att den ska vara levande behöver vi ha ett rikt kulturliv. Östersund ska vara 410 
en bra stad att leva och verka i som kulturarbetare.  

Barn och unga ges möjlighet att utvecklas genom kulturaktiviteter i både förskolan, skolan, på 
fritidsgården och inom kulturskolan. Vi socialdemokrater tycker att barns rätt till kultur är så 
viktigt att den ska garanteras  genom en kulturgaranti för alla skolbarn. 

Ett rikt kulturliv, både i utbud och karaktär, är ett mått på en välmående plats. Östersunds 415 
kommun är välmående med bidrag från många identiteter och nationaliteter. Staaren tjïelte är ett 
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annat namn på Östersunds kommun. Vi är stolta över den sydsamiska kulturen som omger oss 
och att Östersund är en samisk förvaltningskommun. 

 
Socialdemokraterna i Östersund vill: 420 

ü Barn och ungas rätt till kultur ska garanteras genom en kulturgaranti för grundskolornas 
elever. 

ü Stärka och främja samarbetet mellan kulturen, de kreativa näringarna och besöksnäringen.  
ü Öka möjligheter för ideella kulturaktiviteter att söka stöd. 

ü Att kommunen särskilt ska uppmärksamma samisk kultur, näringsverksamhet och vardagsliv 425 
både utåt mot medborgare och i beslutsfattande 

 

Mer idrott och starkare föreningsliv för ett bättre Östersund 
 
Östersund är en världskänd idrottskommun. Östersund är staden med de stora evenemangen! 430 
Både internationella och lokala mästerskap får plats på kommunen idrottsarenor. I skidspåren 
samsas OS- medaljörer med barn och ungdomar, här spelar ÖFK:s fotbollshjältar på planer 
bredvid knattelagen och 2019 arrangeras VM i skidskytte. I Östersunds finns plats för alla, ung 
som gammal – elit som motionär.  

Vi socialdemokrater i Östersund har drivit på byggandet av idrottsarenor i toppklass.  435 

Idrottsrörelsens och det övriga föreningslivets delaktighet i samhället bidrar med folkhälsa, 
demokrati, integration och inte minst glädje. Grunden för en levande idrotts- och folkrörelse är 
alla ideellt engagerade människor som fyller föreningarna med liv och den meningsfulla fritid de 
erbjuder. Det är en investering både för den enskilde individen och för samhället och därför vill 
vi fortsätta stödja föreningarna i det viktiga sociala arbete de gör. 440 

Vi vill oftare använda oss av IOP – Idéburet Offentligt Partnerskap, där det offentliga gör avtal 
med sociala företag om att leverera en tjänst som samhället får större nytta av när det är en 
idéburen organisation (socialt företag) som utför den. Kommunen ska fortsätta att avtala om 
föreningsdrift av till exempel fritidsgårdar, föreningsdrivna mötesplatser och föreningsdriven 
konsumentvägledning. Vi vill gärna se att föreningar fortsätter att ta ett stort ansvar i samarbete 445 
med kommunala verksamheter.  

 
Socialdemokraterna i Östersund vill: 

ü Förstärka civilsamhället och det lokala engagemanget genom ökad samverkan med 
föreningar. 450 

ü Underlätta för föreningar som vill ha en större roll i kommunala verksamheter och utreda 
hur det kan ske 

ü Se att fler internationella mästerskap och evenemang arrangeras i kommunen.  
 

Feminism och jämlikhet – grunden för ett demokratiskt, 455 
inkluderande och tryggare Östersund 
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Alla tjänar på ett jämställt samhälle! Kvinnor och män ska kunna delta på samma villkor i 
arbetslivet. Genusfrågan behöver ständigt finnas i vårt medvetande, inte minst genom att 
analysera vad de beslut som tas får för konsekvenser på jämställdheten. 

 460 
Normer styr vilka utbildningar och yrken som väljs och detta börjar redan i förskolan. Samhället 
behöver arbeta för att förändra och minska den könsuppdelade skolan och arbetsmarknaden där 
barn och vuxna bemöts och bedöms olika utifrån sitt kön. Därför behöver kommunen ett aktivt 
jämställdhetsarbete i förskolor, skolor, och på arbetsplatserna.  

 465 
Kvinnor och män ska ha lika rätt och lika ansvar för familjeliv, yrkesliv och samhällsliv. Vi vill att 
det obetalda arbetet i hem och familj ska synliggöras och fördelas rättvist. Kvinnors obetalda 
arbete med att ta hand om anhöriga ska aldrig kompensera brister i offentlig sektor. Genom 
samverkan, kunskap och planering ska ett mer jämställt och jämlikt Östersund skapas. 

Kvinnor och barn som far illa, blir utsatt för våld eller kränkningar ska få samhällets stöd för ett 470 
tryggt liv. Vi socialdemokrater är tydliga med att verksamheterna vid både Kvinnojouren och 
Centrum mot våld behövs. 

Alla ska ha samma självklara rätt till ett aktivt liv och kunna vara delaktiga i samhället. Vi vill 
bygga ett inkluderande samhälle. Ingen ska vara utesluten på grund av fysiska hinder, okunskap, 
missförstånd eller rädsla. Beslut och verksamhet ska utgå från mottot ”det som är nödvändigt för 475 
några, är bekvämt för alla”. 

Östersund ska vara öppet och välkomnande. För oss socialdemokrater är varje människa unik 
med människovärdet är lika. Alla människor har rätt att bli behandlade med respekt. Ingen 
människa har rätt att döma eller trampa på en annan för vem han eller hon är. Vi vill att fler 
kommunala verksamheter ska lära sig mer om HBTQ-frågor och koppla det till 480 
värdegrundsarbetet. 

Socialdemokraterna i Östersund vill: 

ü För att underlätta ett jämställt arbetsliv ska barnomsorg finnas på de tider som 
efterfrågas.  

ü Att våldsutsatta kvinnor och barn får stöd och hjälp via Kvinnojouren och Centrum mot 485 
våld.  

ü Anställda i kommunala verksamheter ska lära sig mer och HBTQ-frågor och koppla det 
till värdegrundsarbete. 

God ekonomi och bättre välfärd – med ansvar för framtiden  

 490 
Vi socialdemokrater tar ansvar för kommunens ekonomi och vi kommer alltid stå för ordning 
och reda. Kommunalskatten är kommunens viktigaste inkomstkälla. För att kommunen ska 
kunna ge den höga service och välfärd som invånarna efterfrågar så behöver företag kunna växa 
och anställa fler. Det är viktigt att kommunen uppfattas attraktiv för nya företag och arbetsgivare 
eftersom vägen till bättre välfärd alltid går genom fler i arbete. 495 

 
Vi socialdemokrater har styrt Östersunds kommun sedan 1994. Kommunalskatten har inte höjts i 
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Östersund sedan 2002. Östersund har nu kreditbetyget AA+ . Vi kommer aldrig skicka räkningen 
för dagens välfärd på barn och barnbarn. 

 500 
Vi ska fortsätta ha en kommunal hållbar ekonomi i balans där varje skattekrona används på ett 
resurseffektivt, klimatsmart och klokt sätt för invånarnas bästa. 

 
Socialdemokraterna i Östersund vill: 

ü Se till att ordning och reda även fortsatt gäller i kommunens ekonomin. 505 
ü Att satsningar på bättre välfärd och ett tryggare Östersund går före sänkta skatter. 

 


