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Förklaring till det budgetförslag SD föreslår för Österåkers Kommun 

”Sverigedemokraterna är ett socialkonservativt parti med nationalistisk grundsyn. Vi betraktar 
oss som ett mittenalternativ och ett tredje block i svensk politik. Vi kombinerar strävandet 
efter social och ekonomisk grundtrygghet med värdekonservativa idéer. Det övergripande 

målet med partiets verksamhet är att återskapa ett folkhem som i så hög grad som möjligt är 
präglat av trygghet, välstånd och demokrati baserat på en stark folklig solidaritet och 

sammanhållning.” 
  
Partiets uppfattning att behoven inom skola, omsorg och brottsbekämpning ska ges 
företräde i Österåkers kommun. I budgetförslaget för 2022 vill vi lägga det överskott 
kommunen har på skola, vård och omsorg samt ökad trygghet i Österåker. Vi behåller det 
budgetförslag som tagits fram av verksamheten i kommunen. Vi vill dock satsa mera på 
skolan som vi tycker är viktigt samt våra äldre i kommunen. 
Vi arbetar för att Österåker ska vara en kommun där man trivs och vill flytta till. 
När det gäller trygghet är Sverigedemokraternas förslag: 
 

 Kommunen bör ha ett brottsförebyggande råd, där representanter från kommun, 
polis, näringsliv och föreningar samverkar för att förebygga brott. 

 Särskilt otrygga och brottsutsatta områden ska bevakas genom extrainsatser i form av 

kameraövervakning, väktare, bevakningspatruller och/ eller ordningsvakter. 

 Kommunen bör uppmuntra till bildandet och aktivt stödja olika former av 

nattvandringsgrupper. 

 Kommunen ska bedriva ett arbete för att motverka förekomsten av klankriminalitet, 

etnisk betingad brottslighet, radikal islamism, politisk extremism samt 

hedersrelaterad brottslighet. 

 Kommunen bör stödja lokala brottsofferjourer och noggrant följa upp deras 
verksamhet. 
 

När det gäller skolan så anser vi det vara en av de viktigaste verksamheterna i en kommun. 
Vi vill därför lägga mera resurser där vi tror det gör mest nytta. En bra och lärartät skola tror 
vi är grunden för ett utvecklande av vår kommun och våra medborgare. Vi har som alla sett 
att den psykiska ohälsan har ökat oroväckande för våra unga och där tror vi skolan är väldigt 
avgörande för att minska den ohälsan. Vi vill därför öka budget på skolan med 15 miljoner/kr 
 
Vården av våra äldre samt sjuka ska prioriteras så utav kommunens överskott vill vi lägga 20 
miljoner extra på förbättringar inom äldrevården. 
 
Av det överskott som beräknas till ca 85 miljoner går knappt 30 miljoner bort då budgeten ej 
bör överstiga för 99% av intäkterna. Skolan får 15 miljoner och vården av våra äldre 20 
miljoner vilket innebär att ca 20 miljoner återstår. Dessa 20 miljoner vill vi lägga i oförutsett 
då vi inte vet hur till exempel pandemin utvecklas, men sedan vill vi kunna finansiera fler 
kameror ifall vi får tillstånd till sådana, sedan ser vi även ett behov av att kunna hyra in en 
narkotikahund för att kunna bekämpa droger i samhället. Finns det sedan pengar kvar ser vi 
gärna att man börjar titta på en placering av en ny simhall. 
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