Överenskommelse
Inledning
Stabil majoritet
Socialdemokraterna och Moderaterna har valt att inleda ett samarbete för att tillsammans skapa en
stabil majoritet i Oskarshamns kommun. Det parlamentariska läget efter valet kräver att vi alla tar
ansvar för att vår kommun ska fortsätta utvecklas. Vi är överens om att det bästa för kommunen är en
majoritet som är handlingskraftig och kan genomföra det som behövs för kommunens fortsatta
utveckling.
Både Socialdemokraterna och Moderaterna har samtalat med flera partier och först därefter tagit
beslutet om att samarbeta med varandra. De samtal som har förts mellan olika partier har gjort oss
övertygade om att det här är en bra lösning för kommunen.
Politik för välfärd, arbete och företagande
Vårt gemensamma mål är att fortsätta utveckla vår kommun. Vi är därför överens om att reformarbetet
måste fortsätta både för att upprätthålla samt skapa utrymme för kvalitetsförbättringar inom välfärden.
Den kommunala välfärden är viktig för att kommunmedborgare ska känna trygghet i livet. Trygg med
att barnen får utvecklas i sin egen takt med stöd av utbildade medarbetare. Välfärden ger möjlighet för
äldre kommunmedborgare att känna sig trygga i den hjälp som man behöver och efterfrågar. För att
nå dit behöver vi systematiskt arbeta för en hållbar ekonomi där alla goda förslag tas till vara på. Vi
behöver också på politisk nivå tydligt följa upp vilka åtgärder politiken behöver göra för att kvalitéten
ska fortsätta öka.
Arbete är avgörande för din personliga frihet, men även för att Oskarshamn ska fungera. Arbete åt alla
är därför målet. Oskarshamn har idag en lägre arbetslöshet än riket. Vi lovar att även i framtiden sätta
jobben främst, alla som kan jobba ska jobba. Vi vill att det ska skapas fler arbetstillfällen i
Oskarshamn. Detta ska ske tillsammans med näringslivet i kommunen. Företagandet är grunden för
vårt välstånd. Här skapas de skatteintäkter som genererar välstånd, tillväxt och utveckling av vår
kommun. Tillsammans måste vi alla skapa förutsättningar för att företag i vår kommun ska ha
möjlighet att utvecklas och att nya företag ska vilja etablera sig här. När befintliga företag växer och
nya företag väljer att etablera sig i vår kommun så innebär det tillväxt som i sin tur ger utrymme för
mer satsningar på välfärden i hela vår kommun.
Stora frågor kräver breda överenskommelser
Oskarshamns kommun har flera viktiga och stora beslut framför sig. Vi är övertygade om att en
framgångsfaktor för Oskarshamns kommun kommer vara hur väl vi klarar av att göra
överenskommelser som är breda och skapar trygga förutsättningar för företag att etablera sig i vår
kommun. Vår kommun har en tradition av att i stora frågor göra breda överenskommelser, det är en
tradition vi vill hedra.

Kommunstyrelsens verksamheter
Medarbetare – kommunens viktigaste resurs
Oskarshamns kommun ska vara en attraktiv och god arbetsgivare för medarbetare inom alla yrken.
Idag ser vi att vissa yrken är svårrekryterade och kommande år kommer det märkas i allt fler yrken.
Det finns flera olika anledningar till att det är svårrekrytrat och att det kommer bli svårare. För att vi
även fortsättningsvis ska kunna rekrytera medarbetare till kommunen så behöver arbetet med
kompetensförsörjning fortsätta. Det innebär bland annat att vi behöver ta fram en

kompetensförsörjningsplan för kommunen, där vi ser till kommunens behov och kommunens verktyg i
form av exempelvis Komvux och Nova.
Det viktiga arbetet med att erbjuda medarbetare i kommunen heltid måste också fortsätta. Arbetet
med heltid måste också göras på ett sätt så att delade turer tas bort. Frågan är av så stor vikt att den
noga måste följas upp och så att det går att se vilka framsteg som görs.
Näringsliv och tillväxt skapar goda förutsättningar för välfärd
Oskarshamns kommun har ett urstarkt näringsliv. De kommande åren vill vi fokusera på att företag
ska kunna utveckla sin verksamhet, att fler ska välja att starta företag och att flera företag ska vilja
etablera sig i kommunen. Vår vision är därför att kommunen ska vara topp 100 i Svenskt Näringslivs
företagsranking. För att nå denna vision kommer det att krävas ett stort engagemang och hårt arbete
från våra företrädare med täta kontakter och dialog med befintliga företag och åtgärder för
nyetablering, att skapa ett attraktivt företagsklimat i vår kommun.
Ledning och styrning
Vi genomför tillsammans en förändring i den politiska organisationen för att tydliggöra ledning och
styrning utifrån den politiska ledningen. Oskarshamns kommun kommer ha två kommunalråd med
olika ansvarsområden.
Styrmodeller såsom budget och kvalitetsuppföljningar kommer att utvecklas så att såväl verksamheten
och ansvarig styrelse/nämnd kan följa förändringar och därigenom fokusera på rätt saker.
Hela kommunen ska leva
Oskarshamn är en kommun med många orter och bostadsområden. Satsningar som sker i vår
kommun är bra för alla invånare oavsett var i kommunen den sker.
Vi vill att arbetet med serviceorter bryts ut ur översiktsplanen för att behandlas i separat ordning. Det
är viktigt att det beslutas vilka serviceorter som minst ska finnas och vilken samhällsservice som minst
ska erbjudas i dessa. Detta för att arbetet med att utveckla samhällsservicen ska kunna fortgå.
Att utveckla landsbygden, mindre tätorter och skärgård är ett ständigt pågående arbete som måste
fortsätta. Utvecklingen måste ske i samverkan mellan det offentliga, föreningsliv och näringsliv.
Evenemang
Vi vill marknadsföra Oskarshamn och vårt unika läge där landsbygd, stad, hav och öar knyts samman.
Vi ska verka för att stärka besöksnäringen och företagandet i hela Oskarshamns kommun.
Arbetet med O-ringen 2022 ska påbörjas under 2019 för att skapa bästa möjliga förutsättningar för
evenemanget. Kommunen ska också arbeta för att kunskap från evenemanget ska förvaltas och
användas i andra evenemang.

Socialnämnden
Socialnämnden har de senaste åren gjort ett stort arbete som har präglats av samsyn och breda
överenskommelser. Arbetet med att förändra strukturer inom verksamheten har till stor del
genomförts, men behöver fortsätta för att säkerställa att ingen behöver vänta mer än 3 månader på att
erbjudas ett särskilt boende.

Du som är i behov av hemtjänst ska alltid 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. Vi
kommer därför 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. I vår
kravspecifikation till dem som utför hemtjänst, kommer vi därför att prioritera att du som är i behov av
hemtjänst ska träffa ett fåtal personer och kompetent vårdpersonal. På samma sätt som medarbetare i
andra av kommunens verksamheter har en individuell utvecklingsplan ska medarbetare i hemtjänsten
också få det. Den ska tas fram i dialog mellan medarbetaren och dennes chef.
Valresultatet visar att det finns en majoritet i kommunfullmäktige för att införa Lagen om valfrihet (LOV)
i Oskarshamns kommun. Vi är därför överens om att LOV under mandatperioden ska införas initialt
inom hemtjänsten. Inför ett införande ska socialnämnden göra en ny utredning. I utredningen ska
socialnämnden involvera de fackförbund som berörs samt ta fram förslag på hur
förfrågningsunderlaget ska utformas. Vi är överens om att förfrågningsunderlaget ska innehålla krav
på svenskt kollektivavtal eller så kallade hängavtal till svenska kollektivavtal. Erfarenheter ska
analyseras, utredas och förankras.

Bildningsnämnden
Förskola
Arbetet med att bygga en ny förskola i Döderhult ska fortsätta. Den nya detaljplanen ska vara
prioriterad.
Inom förskolan ska barnskötare få trygga anställningar och anställas som barnskötare, inte som
obehörig förskollärare.
Familjer, som har barn i förskolan 15 timmar per vecka, ska få mer flexibilitet att välja hur vistelsetiden
fördelas under respektive vecka.
Psykisk ohälsa bland unga
Psykisk ohälsa bland barn och unga i Sverige ökar. Andelen unga med ångest- eller
depressionssymtom har ökat i Sverige det senaste decenniet enligt Socialstyrelsen. Varannan 15-årig
tjej lider av psykisk ohälsa, enligt Bris, det är också ett stort problem bland killar. Det skrivs ut dubbelt
så mycket antidepressiva medel idag som för 10 år sedan. Det ska göras en utredning om situationen
i Oskarshamns kommun och lämpliga åtgärder ska sättas in.
Vi vill att elevhälsan i Oskarshamns kommun ska få mer resurser för att arbeta förebyggande i syfte att
minska den psykiska ohälsan. Tidiga insatser krävs för att barn och unga inte ska hamna i långvariga
utanförskap. Det är allas vårt ansvar att se till att alla barn och unga får en ljus framtid. Därför satsar vi
på en hållbar elevhälsa.
Skola
En skola med hög kvalité är en grundläggande rättighet för alla barn och ungdomar. Alla ska ha lika
möjligheter att utvecklas till trygga och självständiga individer. Vi vill därför tillsätta en skolkommission i
Oskarshamns kommun. Skolkommissionen uppgift ska vara att lägga förslag för att fler elever ska

sluta årskurs 9 på grundskolan med godkända betyg och för att fler elever ska fullfölja gymnasiet och
få ett godkänt slutbetyg.
Skolkommissionen ska utgöras av de professioner som finns inom skolan. Vi vill därför att tjänstemän,
rektorer och lärare från bildningsförvaltningen i samarbete med representanter från Lärarförbundet,
Lärarnas riksförbund, Kommunal och Vision ska utgöra kommissionen.
I kommissionen ska inga politiker ingå, men däremot ska bildningsnämnden och kommunstyrelsen
löpande informeras om kommissionens arbete.
Vi vill att kommissionen tittar på de delar som vi kan påverka i Oskarshamn. Det handlar om
resursfördelning, arbetsfördelning mellan olika professioner, lokala krav på dokumentation och
timplanen i skola, hur lärare ska få mer tid till undervisning, om man kan öka de fysiska aktiviteterna
under skoltiden mm. De förslag som kommissionen kommer fram till ska beslutas av respektive nivå,
dvs. nämnd, rektor, verksamhetschef och skolchef.
För att stimulera entreprenörskapet bland unga vill vi ge elever inom samtliga gymnasieprogram
möjlighet att pröva på att driva eget företag (UF-företagande).
Kultur
I Oskarshamn finns ett brett utbud av kultur som ger liv och rörelse i hela kommunen. Vi vill lyfta
kulturen ytterligare och låta den utvecklas som en brygga mellan människors olika intressen.
Kulturlivet ska ha förutsättningar för att vara rikt för alla åldrar. Det är något som vi tror ökar
attraktionskraften för inflyttning och stärker viljan att bo här.
Fritid
Föreningslivet i vår kommun är fantastiskt! Varje dag samlas mängder av människor i olika föreningar
för att tillsammans skapa aktiviteter i vår kommun. Bland föreningarna finns både de som anordnar
aktiviteter för barn, unga och äldre, för den idrotts- och kulturintresserade. Vi vill att kommunen ska
fortsätta arbeta lyhört och stöttande med föreningar för att hjälpa dessa att utveckla sina
verksamheter.

Tekniska nämnden
Belysning
Oskarshamns kommun ska tillsammans med andra aktörer arbeta för att göra närmiljön mer upplyst.
Mörka stråk, där människor rör sig, ska lysas upp genom fasad-, träd- och gatubelysning. Fokus ska
vara att lysa upp platser kvällstid såsom parker, promenadvägar, platser och skolvägar som upplevs
otrygga för att förebygga skadegörelse.
Cykelvägar
Du som cyklist ska känna dig säker när du väljer att cykla i vår kommun. De närmaste åren ska vi
därför bygga fler gång- och cykelvägar. Vi ska vara garanten för att gång- och cykelvägar byggs där
det finns ett behov. Vi vill fortsätta knyta ihop kommunen och vi vill att nästa steg ska vara att bygga
gång- och cykelväg i Bockara och Stångehamn. Gång- och cykelvägen i Bockara ska byggas
samtidigt som väg 37/47 byggs om. Gång- och cykelvägen i Stångehamn ska påbörjas under
mandatperioden.

Samhällsbyggnadsnämnden
Stimulera byggnation i hela kommunen
Vi vill under mandatperioden införa en tjänstegaranti som innebär att du som lämnar in en komplett
ansökan om bygglov men som inte får beslut om bygglov inom 10 veckor ska få sänkt eller ingen
avgift.
Planavgifterna vid byggnation ska också sänkas med mål att stimulera flera till byggnation och
investeringar i vår kommun.
Vi vill utreda förutsättningarna för att skapa mer flexibilitet genom att tillåta större avvikelser för tillåten
byggyta.
Kommunens arbete med att öka planberedskapen ska fortsätta. Fler områden i strandnära lägen och
attraktiva lägen ska tas fram.
Vår miljö
Vi vill utöka antalet laddstolpar för eldriva fordon inom hela kommunen.
Vi vill också fortsätta arbetet med att sanera förorenade områden som kan bidra till att minska gifter i
naturen samtidigt som området blir tillgängligt för verksamhet.
Samhällsbyggnadsnämnden ska fortsätta arbetet med att se hur kommunen tillsammans med
civilsamhället kan muddra och återställa vattendrag och havsvikar som växt igen.

