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TRYGGHET TILLSAMMANS

Oskarshamn är en fantastisk kommun att leva, bo och verka i.

Tillsammans har alla vi som finns här arbetat för att utveckla vår kommun.
Vi socialdemokrater vet att det blir bäst när vi gör saker tillsammans och
hjälps åt.
Vi söker ditt förtroende för att tillsammans med dig få fortsätta att
utveckla Oskarshamns kommun. Framtiden kräver fokus på jobben, som
är grunden för allt. Med många människor i arbete kan vi satsa mer resurser på välfärden. Den ska finnas för dig eller dina anhöriga när ni behöver
den. Låt oss fortsätta att tillsammans bygga en stark äldreomsorg, hemtjänst, skola och barnomsorg.
Våra 5 viktigaste områden:
• Jobben främst
• Möjlighet att välja vilka tider barnen är i förskolan.
• Krafttag mot ungas psykiska ohälsa
• Rätt till heltid – nej till delade turer
• Hemtjänsten ska finnas där när du behöver den
Läs mer om vad vi vill göra: www.tillsammansoskarshamn.se
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Jobben främst
Arbete är avgörande för din personliga frihet, men även för att Sverige och
Oskarshamn ska fungera. Arbetslösheten i Oskarshamns kommun är idag
lägre än i övriga Sverige. Vi lovar att även i framtiden sätta jobben främst.
Vi kommer arbeta för att det ska skapas fler arbetstillfällen i Oskarshamn.
Det ska ske med snabba bygglov och tillstånd samt tillgänglig mark.
Bostadsbyggande
Oskarshamns kommun växer och det är bra. Därför ska kommunen
fortsätta att bygga hyresrätter och möjliggöra för andra att bygga bostäder
och för dig att bygga ett eget hem. Det ska innan 2022 öppnas ett nytt
trygghetsboende i centrala Oskarshamn.
Integration
Oskarshamns kommun har fått många nya invånare och flera kommer från
andra länder. Vi vill att kommunen ska växa och utvecklas och välkomnar
därför alla som vill bo och arbeta här. Det svenska språket är nyckeln till
arbete och för att aktivt kunna delta i samhällslivet.

Bygga förskolor för barnen
Förskolan är till för alla barn och ska därför erbjudas både dag och natt. Den
ska vara anpassad efter barnens behov. Därför vill vi att familjer, som har
barn i förskolan 15 timmar per vecka, ska kunna välja vilka tider barnen är
i förskolan.
Vi lovar också att bygga nya förskolor för att ta emot alla nya små medborgare
på bästa sätt.
Psykisk ohälsa bland unga
Den psykiska ohälsan bland barn och unga i Sverige ökar. Det är idag för
många unga tjejer och killar som lider av psykisk ohälsa. Fler unga människor
måste få möjlighet att må bra. Vi lovar därför att ge elevhälsan mer resurser
för att arbeta förebyggande för att minska den psykiska ohälsan.
Studera i Oskarshamns kommun
Vi tror på det livslånga lärandet som handlar om att du ska kunna lära under
hela livet. För detta krävs det att utbildningar finns tillgängliga där du bor och
som är anpassade utifrån olika förutsättningar. Utbildningsverksamheten
vid Nova ska fortsätta att byggas ut. Vi vill att du ska kunna välja på flera
utbildningar på Nova, bland annat högskoleutbildningar inom pedagogik.

En äldreomsorg utan köer
Människor lever allt längre och det är i grunden något positivt. Solbacka ska
under de närmaste åren återinvigas efter en stor ombyggnation som innebär
flera nya boenden.
Ingen i behov av äldreomsorg ska behöva vänta mer än tre månader innan
ett boende erbjuds. Vi lovar därför att börja bygga ett nytt äldreboende inom
de närmaste åren. I det arbetet ska de lokala pensionärsorganisationerna
och medarbetare vara delaktiga.
Hemtjänsten ska finnas där när du behöver den
Du som är i behov av hemtjänst ska alltid kunna känna en trygghet i att du
får den hjälp du behöver. Som anhörig ska du kunna känna dig lugn för att
dina anhöriga i behov av hemtjänst får den hjälpen. Du som medarbetare
i hemtjänsten ska kunna känna dig delaktig i planeringen av verksamheten.
Hemtjänsten är som bäst när ni tillsammans kommer överens om vad som
behöver göras just idag. Socialdemokraterna kommer att fortsätta arbetet
för att öka friheten att själv bestämma över hemtjänsttimmarna i samråd
med medarbetaren.
Trygghet handlar också om att veta vem som kommer hem till dig eller till
dina anhöriga. Vi kommer därför att prioritera att du som är i behov av
hemtjänst ska träffa få och kompetenta undersköterskor.
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EN TRYGG SJUKVÅRD
Sjukvården är för många människor en grundläggande förutsättning
för att skapa trygghet i vardagen. Sjukvården ska finnas där när du eller
dina anhöriga behöver den. Du ska också kunna känna dig trygg med att
den håller en hög kvalitet. Varje år mäter tidningen Dagens Medicin hur
kvaliteten är på varje sjukhus och jämför sjukhusen. Oskarshamns sjukhus
har sedan 2012 alltid varit topp 3 i Sverige i kategorin mindre sjukhus.
Vid fyra tillfällen har sjukhuset varit bäst i Sverige. Detta är något som vi
socialdemokrater är väldigt stolta över. Medarbetarna i Oskarshamn gör ett
fantastiskt arbete!
Invånarna i vår kommun kan idag besöka både Kristinebergs och
Blåkustens hälsocentraler i nya lokaler. Nästa år kommer även Slottsgatans
hälsocentral och Folktandvården få nya lokaler i centrala Oskarshamn. Vi
socialdemokrater kommer alltid att jobba för att invånarna ska ha en god
och nära vård.
Våra 5 viktigaste områden:
• Oskarshamn ska självklart ha ett sjukhus även i framtiden.
• Vården ska vara fri från köer. Ingen ska behöva stå i kö för att få vård.
• Fler ska överleva efter att ha fått ett besked om cancer.
• Resor med kollektivtrafiken ska fortsätta subventioneras för s eniorer.
• Den nära vården ska fortsätta att utvecklas för att du ska få vård där
du befinner dig.
Läs mer om vad vi vill göra: www.tillsammansoskarshamn.se
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Sverige ska bli tryggare – med en bättre välfärd och hårdare tag mot
brottsligheten. För oss går det före sänkta skatter. Sverige är starkare när vi
håller ihop och hjälps åt.
Därför vill vi fortsätta med stora satsningar på mer personal i välfärden
och polisen, och på barnfamiljer och pensionärer. Välfärden ska gå att lita
på i hela landet. Svensk ekonomi är stark och det måste komma alla till del.
Arbetslösheten minskar – 300 000 fler är i jobb nu jämfört med vid förra
valet. Arbete är avgörande för din personliga frihet, men även för att vårt
land ska fungera. Vårt mål är ett Sverige där alla jobbar och bidrar, oavsett
vem man är. Du ska kunna leva på din lön och ha trygga arbetsvillkor.
Därför säger vi nej till högerns sänkta löner och försämringar i arbetslivet.
Den svenska modellen ska utvecklas, inte avvecklas!

ENGAGERA DIG FÖR
ETT TRYGGARE SVERIGE!
Vill du vara med och tillsammans arbeta för ett bättre
Oskarshamn och ett Sverige som håller ihop? Engagera dig i
valrörelsen!

		
Jag vill bli medlem
		 Jag vill engagera mig i valkampanjen
		 Jag vill anmäla mig till ert nyhetsutskick
Namn ..............................................................................................................................
Telefon .................................................... E-post ...........................................................
Adress ..............................................................................................................................
Postnr och ort ..................................................................................................................
Personnr

Gå in på socialdemokraterna.se/bli-medlem
eller fyll i talongen, lägg den i ett kuvert och
posta den till oss. Skriv denna adress så
behöver du inte frankera:

Socialdemokraterna
Svarspost
Kundnummer 110 651 700
110 03 Stockholm

Vi kommer att spara dina uppgifter. Läs mer på socialdemokraterna.se/integritetspolicy

