
Nu

Val 2018

Nu
Klimatet kan inte vänta.

Ett grönare Oskarshamn.

OSKARSHAMN



NU – är det hög tid att investera i ett 
hållbart skogsbruk och bevarandet av 
stadsnära skogar! 
Miljöpartiet vill värna om den biologiska mångfalden och där det är möjligt 
utveckla de kommunalägda skogarna och utveckla grönstrukturen i staden.  
Vi vill ha hyggesfritt skogsbruk där det är möjligt och natur med höga natur-
värden ska identifieras och skyddas. Kalhyggen och efterföljande markbered-
ning är metoder som både skapar och förvärrar skogsbränder till exempel.

Våneviks gammelskog är en av de stadsnära skogarna som miljöpartiet vill 
ska bevaras och skyddas mot exploatering. Med sina 44 nationellt rödlistade 
arter, dokumenterade i och i omedelbar anslutning till, håller Våneviks gam-
melskog utan tvekan naturreservatsklass! 

De kommunalt ägda skogarna ska brukas med moderna, hållbara metoder 
och ska kunna vara förebilder för andra skogsägare. 

NU – måste vi börja förstå att barn 
och ungdomar är vår framtid!
Varje satsad krona på våra barn får vi tusenfalt igen, varje krona som vi sparar 
in på våra barn och unga kommer att kosta oss tusenfalt. Oavsett föräldrarnas 
ekonomiska och sociala förutsättningar ska alla barn ges likvärdiga möjlighe-
ter att utvecklas både i skolan och på sin fritid. Det betyder god barnomsorg 
och skola tillgängliga för alla, samt en skatte- och socialpolitik som tillförsäk-
rar alla barn en god uppväxtmiljö.

I Oskarshamns kommun ska miljöpartiet verka för att gruppernas storlek inom 
barnomsorgen har ett tak. Det ska även fördelas mer resurser till skolan för att 
kunna anställa så många lärare som behövs.

Ungdomar i 18/20-årsåldern behöver en egna fritidsgårdar, platser som er-
bjuder en drogfri miljö. Miljöpartiet ska verka för att arbetet med att hitta 
sådana platser startar under mandatperioden.



NU – måste vi satsa mer på kulturen!
Genom kulturupplevelser och på kulturmötesplatser lär vi oss om världen 
utanför, vi lär känna andra och därigenom lär vi oss mer om oss själva. Denna 
insikt skapar en större förståelse för varandra. Genom kulturen begriper vi hur 
komplex världen är. Det gör oss till toleranta människor.

Verkstad 14 är en outvecklad resurs som i kultursammanhang och inom be-
söksnäring skulle kunna användas till något mycket bättre än lager. Miljöpar-
tiet vill se en seriös planering för att utveckla Verkstad 14 till en ny mötesplats 
och knutpunkt för evenemang i regionen. Med sitt läge vid järnvägs- och 
busstationen och Gotlandsfärjan ligger Verkstad 14 mycket strategiskt till för 
besökande med kollektivtrafik. 

Miljöpartiet vill också att vi ska möta kulturen ute på gator och torg, även i 
våra mindre orter. Det mångkulturella samhället ska vara synligt och berika 
oss. En utvecklad satsning på kultur riktad mot våra unga ger oss en chans att 
kanske få våra unga att stanna kvar och locka hit andra. Miljöpartiet vill verka 
för att det skapas ett kulturhus riktat till våra ungdomar.

NU – är det hög tid att satsa på våra 
äldres vård och livssituation! 
De förtjänar en god ålderdom och de som är till åren komna är också extra 
känsliga för klimatförändringar som medför extrem hetta och sträng kyla. 
Våra äldre i kommunen ska beredas möjlighet att få större inflytande på sin 
vardag och sin livssituation. 

Miljöpartiet kommer att verka för att det ska finnas fler alternativ till boende 
för de som så vill, även i de mindre orterna såsom Kristdala, Bockara, Fårbo/
Figeholm och Påskallavik. De äldres boendemiljö skall anpassas så att det 
finns träd och växtlighet för att kunna erbjuda skugga under de heta sommar-
månaderna och en anpassad boendemiljö med svalka inomhus. 

Utemiljön skall göras ännu mera tillgänglig och underlätta för de som går med 
rullator, kryckor eller är hänvisade till rullstol. De som behöver vård i hemmet 
ska få möta samma trevliga personal varje gång. 



NU – landsbygd och stad 
är beroende av varandra! 
Vi måste stärka kollektivtrafiken för att underlätta boende i de mindre orterna 
och på landsbygden. Jordbruket och djurhållningen måste värnas så att vi har 
en levande landsbygd, detta är mycket viktigt i en framtid då vi behöver bli 
allt mer självförsörjande av livsmedel bland annat. 

Det ekologiska jordbruket innebär att vi lämnar efter oss brukade jordar med 
så lite gifter som möjligt. Många små och mellanstora företag finns i våra 
småorter och på landsbygden. Besöksnäringen ökar varje år och vårt fina 
landskap i kommunen har stor potential att kunna skapa fler arbetstillfällen 
inom turism och lokal mat till exempel.

Miljöpartiet kommer att verka för att kommunen ska ge sitt stöd genom att i 
upphandlingar så långt det är möjligt handla lokalt. Maten som serveras i våra 
verksamheter ska vara minst 50 % ekologisk vid mandatperiodens slut. Pend-
larparkeringar ska skapas strategiskt i knutpunkter med kollektivtrafiken. 

Vår vandringsled Ostkustleden ska rustas upp och göras attraktiv för att gyn-
na företag inom besöksnäring i hela kommunen. Cykelturismen ska utvecklas 
med utbyggda cykelleder och samarbete med kommuner och regioner utan-
för kommunen.

NU – är det dags för mer demokrati! 
Som invånare i Oskarshamns kommun ska man känna att man kan påverka, 
inte bara när det är dags för val – utan även mellan valen! När man pratar om 
social hållbarhet så handlar det också om att känna sig delaktig och att det 
krävs en transparens i alla beslut. 

Medborgarbudget är något som tillämpas i några kommuner. Det är ett sätt 
för medborgarna att direkt ha inflytande över vad skattepengarna ska gå till.

Miljöpartiet i Oskarshamn ska under mandatperioden verka för att man tar 
fram en modell för medborgarbudget där medborgarna får lämna förslag till 
vad delar av till exempel investeringsbudget ska användas till.



NU – är det dags för jämlikhet och 
jämställdhet, på riktigt!
Socioekonomisk bakgrund, könstillhörighet och könsuttryck, sexuell lägg-
ning, härkomst, funktionsnedsättning eller ålder ska aldrig vara hinder för att 
människor ska kunna utvecklas. Därför måste arbetet för lika rättigheter och 
mot diskriminering integreras på alla områden i samhället. Ingen ska utsättas 
för hatbrott eller hatpropaganda. 

Miljöpartiet kommer att verka för att det i de kommunala bolagen kommer att 
vara en jämlik sammansättning i styrelserna. De politiska besluten ska fattas 
i nämnder och styrelser där flera av samhällets delar finns representerade i 
form av kön, socioekonomisk bakgrund, etnicitet med mera. Vid bidrag eller 
stöd till evenemang, föreningar eller liknande som ges ur vårt skattekollektiv 
ska det säkerställas att de används på ett jämlikt och jämställt sätt.

Anställda i kommunen, bland annat lärare och elever, ska få kunskap om 
HBTQ, könsnormer, diskrimineringsgrunder och vad samtyckeslagen innebär.

NU – måste vi ta ansvar för klimatet!
98 % av forskare världen över har kommit fram till samma sak, det är människans 
klimatavtryck i form av bland annat utsläpp av koldioxid från fossila bränslen 
som påverkar vårt klimat. Hetare, torrare, kallare, våtare. Extrem- 
vädret har vi redan fått känna på, även här i Oskarshamn. 

Klimatforskarna befarar att havsnivåhöjningen kommer att bli minst en meter 
år 2100. Med extremväder på det så kommer vi få stora problem utefter våra 
kuster.

Miljöpartiet vill säkerställa att det i den kommunala budgeten avsätts medel 
både för förebyggande och akuta åtgärder vid extremväder.

Miljöpartiet kommer att verka för att kommunen ska vara föregångare och 
inspiratörer. Vid nybyggnation ska vi bygga klimatsmart, energisnålt och gift-
fritt. Våra kommunägda fastigheter och anläggningar ska utvecklas för sol- 
paneler och göras så energismarta som möjligt. 

Kollektivtrafiken ska vara utbyggd och lätt att använda, kommunen ska vara 
påverkare på Kalmar länstrafik för att barn, unga och pensionärer ska åka 
gratis. Oskarshamns kommun ska vara en fossilbränslefri kommun senast år 
2030.



NU – tar vi ansvar för miljön!
Plasten är ett stort miljöproblem och återfinns inte bara i naturen utan också 
i våra hav. Det finns teknik idag för att byta ut plast som är gjord av råolja till 
material från bland annat trä. 

Många av de plaster som vi använder dagligen är behandlade med mjukmedel 
som stör bland annat fortplantningsförmågan hos människor och djur.

De små plastpartiklar som finns i fleece, kosmetikaprodukter, konstgräsets 
plastgranulat med mera sprids nu i våra vatten och i naturen, och så småning-
om hamnar de i oss. Vi använder också daligen andra medel som är skadliga 
för miljön.

Inom den kommunala verksamheten vill vi, så långt det är möjligt, byta ut den 
skadliga plasten mot material som är vänligare mot klimatet och miljön. Varje 
kvartal ska det göras ett kommunalt miljöbokslut i de olika verksamheterna 
som visar hur vi har lyckats.

Kommunen ska verka för att det ska vara enkelt att sopsortera. Som invånare 
ska du ha nära till återvinningsstationer. Information om hur du sopsorteras 
ska finnas på flera språk så att även våra nya invånare som inte kommer från 
kommunen kan få chansen att göra rätt.

NU – ska transporterna på järnväg 
till Nässjö återupptas!
Sedan några år så ligger tågtrafiken nere på sträckan Oskarshamn – Nässjö. 
Detta trots att flera stora inom näringslivet efterfrågar möjligheterna att kun-
na transportera mer på järnväg. Även persontrafiken, speciellt sommartid för 
besöksnäringen, skulle kunna utvecklas för att binda ihop Göteborgsregionen 
med Gotland och Öland.

Miljöpartiet ska under mandatperioden verka för att sträckan Oskarshamn 
- Nässjö åter blir trafikerad. Detta genom att påverka regionala politiker 
och även politiker på riksnivå. Det är av stor vikt, för klimatet och miljön, att 
transporter på järnväg prioriteras. Det är även en viktig faktor för att utveckla 
näringslivet i vår region.



Rösta för en hållbar framtid.
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Läs mer på: www.mp.se/oskarshamn

www.facebook.com/MiljopartietdeGronaiOskarshamn/
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