
 
 

 

 

 

 

Vår politik gör skillnad 

Socialdemokraterna i Olofström har 

genom en framsynt politik lagt 

grunden till den positiva utveckling vi 

idag har i kommunen. Vi har hög 

kvalitet på kommunens verksamheter. 

Våra medborgare är enligt SCB:s 

medborgarundersökning betydligt mer 

nöjda än genomsnittet. Befolkningen i 

kommunen ökar. Vi har ordning och 

reda i ekonomin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbetsmarknaden är betydligt svårare för 

kommunen att påverka. En hög arbetslöshet 

har bitit sig fast i vår region. Regeringen har 

misslyckats med sin jobbpolitik. Kommunerna 

drabbas dubbelt av arbetslösheten, dels genom 

uteblivna skatteintäkter och dels genom ökade 

kostnader för försörjningsstödet. Trots att 

ansvaret i grunden är statligt, måste 

kommunerna därför agera. För jobben lägger 

grunden till vår välfärd.  

Fler i arbete - Jobb till 1000  

Socialdemokraternas viktigaste vallöfte är 

att Sverige ska ha lägst arbetslöshet i EU 

år 2020. För att det ska bli verklighet 

behöver vi en ny Regering. Men vi 

behöver också arbeta både regionalt och 

lokalt med arbetslösheten. Tillsammans 

satsar vi i Region Blekinge på att halvera 

ungdomsarbetslösheten.  

Lokalt i Olofström har vi ett tydligt 

fokus på jobben.  

1. Vi fortsätter vår satsning på Jobb 

till 1000. Målet är att skapa 1000 

nya arbetstillfällen inom 10 år. 

Jobb till 1000 är också ett av 

kommunens tre övergripande 

mål. 

 

2. Vi satsar på ett lokalt jobbpaket 

riktat mot unga Olofströmare, 

Jobben är vår viktigaste fråga 

 

Jobb och 

framtidstro! 

 

 

 Våra invånare är bland de 
nöjdaste i landet  
 

 Landets tionde bästa 
boendekommun för barnfamiljer 
 

 Årets kulturkommun i Sverige 
 

 Bästa tillväxt- och 
företagarkommun i länet 
 

 Bästa skolkommunen i länet och 
i topp i landet 
 

 Tryggast i länet 
 

 Olofströmshus AB är Sveriges 
bästa kommunala bostadsbolag  
 

 Olofström växer! Förra året 
ökade vi mest i befolkning av 
alla Blekingekommunerna 
 

 



 
 

 

för att öka sysselsättningen i 

kommunen.  

 

3. Vi satsar på besöksnäringen 

genom stöd till turism och 

handel. 

  

4. Vi fortsätter att stödja våra lokala 

företag.  

 

5. Vi fortsätter prioritera 

infrastrukturen med fokus på 

Sydostlänken. 

 

6. Vi sätter kunskap och kompetens 

i centrum. För med kunskap och 

kompetens växer Olofström. 

Jobb till 1000 - Entreprenörskap i 
Olofström 

Inom ramen för Jobb till 1000 arbetar 

vi just nu med projektet 

Entreprenörskap i Olofström. Här 

satsar vi 2 miljoner kr per år som 

växlas upp med EU-medel. Målet är 

att stärka, bredda och förnya vår 

lokala industri. Visionen är att 

Olofström utvecklas till ett 

världsledande kluster inom att forma 

och foga av metall, men också att 

företagens marknader breddas till 

exempelvis miljö, energi och klimat.  

 

Detta är en viktig satsning för hela 

kommunen. Genom att stärka det vi 

redan är unika i, får vi ringar på 

vattnet. För varje arbetstillfälle som 

skapas inom teknik och industri, ger 

det två andra arbetstillfällen inom 

tjänstesektor och offentlig service.  

Jobbpaket för unga Olofströmare 

 

Lokalt i Olofström vill 

socialdemokraterna genomföra ett 

jobbpaket för unga, med följande 

satsningar under 2014: 

1. Ungdomsgaranti  

 
Vår lokala ungdomsgaranti fortsätter. 
Kommunen garanterar unga praktik 
och/eller utbildning med ersättning 
från första dagen i arbetslöshet. Unga 
ska inte behöva vänta de 90 dagar 
som krävs för att få ersättning och 
insatser från Arbetsförmedlingen.  

2. Sommarjobbsgaranti  
 
Sommarjobb är ofta första steget in 
på arbetsmarknaden. Under nästa år 
ökar vi till 175 sommarjobbsplatser i 
kommunen. Vi garanterar att alla 
ungdomar någon gång under sin 
gymnasietid ska bli erbjudna 
sommarjobb i kommunen eller de 
kommunala bolagen. Utöver detta har 
vi ett hundratal ordinarie feriearbeten, 
främst inom vård- och omsorg.  

3. Ungdomsjobb  
 
Vi vill skapa ett antal riktiga 
ungdomsjobb i vår kommunala 
verksamhet. Med ungdomsjobb 
menar vi tidsbegränsade anställningar 
på några månader. Landstinget 
Blekinge modell ska användas. Inom 
grupperna undersköterskor och 
förskolelärare finns stora 
rekryteringsbehov framöver och 
ungdomsjobben bör därför 
koncentreras dit. Vi arbetar med en 
modell där näringslivet kan vara 
delaktig i satsningen. 



 
 

 

4. Fler praktikplatser inom bl.a. 
teknik- och vårdjobb  
 
Vi fortsätter satsningen på 
Tekniksommar där unga erbjuds 
praktik inom teknikyrken. Vi utökar 
under 2014 med Vårdsommar, dvs. 
praktikplatser inom vård och omsorg 
för att marknadsföra vårdarbeten och 
uppmuntra till en vård-och 
omsorgsutbildning.  

Genom vår Arbetsmarknadsenhet ger 
vi social praktik till cirka 20 ungdomar 
per år, som annars varit hänvisade till 
enbart försörjningsstöd. 

Om vi får vår ansökan om medel hos 
ESF-fonden beviljad vill vi även 
genomföra projektet I Praktiken 2.0.  
Det är ett unikt projekt med mycket 
goda resultat som i korthet innebär att 
unga söker sin praktik, precis som när 
de söker ett jobb. Ansökan och CV 
ska skickas in och de unga intervjuas. 
De unga matchas mot företagen och 
förfrågningarna om praktik 
samordnas och koordineras för att 
underlätta för företagen.  

5. Ung Möjlighet och Kompetensare 
2.0 

Ung Möjlighet är en satsning som 
riktar sig till de unga som står längst 
ifrån arbetsmarknaden. Deltagarna får 
stöd i att öka motivationen och nå 
balans i livet. Kompetensare 2.0 
fortsätter 2014 och riktar sig mot de 
som redan är motiverade att skaffa ett 
jobb. Här ges redskapen för öka sin 
attraktivitet på arbetsmarknaden.  

6. Kompetenscentrum 
 
Vi bildar ett Kompetenscentrum för 
vuxenutbildning i Olofström. Med 
Komvux, Lärcentrum och 

Yrkeshögskolan i samverkan med 
Teknikcollege under ett tak får vi en 
bättre och mer samlad 
vuxenutbildning för att möta 
företagens behov av kompetent 
arbetskraft. 

7. En väg ut – många vägar in 

Vi vill inom ramen för det regionala 
arbetet Ungdomskraft utreda 
möjligheten till ”En väg in – många 
vägar ut”. Vi vill samla alla befintliga 
och nya resurser med syfte att 
ungdomar ska hitta sin väg i livet till 
studier, praktik och sysselsättning. 
Samordnade insatser från 
Arbetsförmedling, 
arbetsmarknadsenhet, näringsliv, 
Komvux m.fl. med den unge i fokus. 
Arbeta fram metoder och modeller 
för samverkan samtidigt som en 
verksamhet startas. 

Det här kunde vi gjort för de 
unga… 

Om Socialdemokraterna hade regerat 
nationellt kunde vi gjort mycket mer 
för våra unga.  

Socialdemokraterna vill införa ett 
utbildningskontrakt i Sverige. För 
ungdomar som saknar 
gymnasieutbildning är möjligheterna 
att få jobb betydligt mindre än de som 
har en fullgod gymnasieutbildning. Ett 
utbildningskontrakt skulle innebära att 
studier och arbete/praktik 
kombineras så de som behöver kan 
läsa in gymnasiekompetens samtidigt.  

Socialdemokraterna vill också införa 
en 90-dagarsgaranti för arbetslösa 
ungdomar som innebär individuella 
insatser från första dagen av 
arbetslöshet. Den unge ska garanteras 

http://www.socialdemokraterna.se/Var-politik/Var-politik-A-till-O/Jobb/90-dagarsgaranti/


 
 

 

utbildning, praktik eller jobb inom 90 
dagar.  

Att skapa fler utbildningsplatser på 
både Yrkeshögskola, högskola, 
folkhögskola och Komvux är en högt 
prioriterad fråga för 
socialdemokraterna. Vi vill öka 
möjligheterna till bristyrkesutbildning.  

Ytterligare ett bra S-förslag är att 
inrätta yrkesintroduktionsjobb, där 
unga får kombinera jobb och 
utbildning i kommun och landsting 
eller näringslivet, med stöd från 
samhället. 

Besöksnäring – turism och handel 
 
Vi nysatsar på att stödja 
besöksnäringen (turism och handel) 
för att få fler arbetstillfällen till 
kommunen. Dessa branscher kan 
skapa viktiga instegsjobb för unga. 
 
Vi deltar i Attraktionskraft Blekinge 
som är ett regionalt projekt med målet 
att få fler företag att samverka och 
öka tillgängligheten av vårt 
turismutbud.   

En tjänst som besöks- och 
turismsamordnare har inrättats i 
kommunen. Uppdraget är att bidra till 
att sätta Olofström på kartan och öka 
antalet besökare. Arbetet ska ske i 
samverkan med företag och 
föreningar inom besöksnäringen.  

Ett projekt är på gång där vi 
delfinansierar en handelsutvecklare 
som ska hjälpa vår lokala handel att 
växa.  

Utveckla det lokala näringslivet  

De små och medelstora företagen 

står för en stor del av jobben.   

Nationellt vill socialdemokraterna: 

 Förbättra de statliga 
finansierings- och 
lånemöjligheterna för små 
och medelstora företag.  

 öka exportstödet för att 
främja de små och medelstora 
företagens steg ut på 
världsmarknaden.  

 att staten tar över ansvaret 
för andra sjuklöneveckan för 
alla företagare. 

Lokalt gör vi bland annat följande. 

 Vi arbetar ständigt med att 
förenkla och förbättra för våra 
lokala företag. Det ska vara 
lätt att vara företagare i 
Olofström!  

 Kommunens verksamheter 
ska ha en positiv och öppen 
attityd till företag och 
företagsamhet 

 Vårt näringslivsbolag 
Olofströms Näringsliv AB 
tillhandahåller lokaler för 
företag och stöder 
näringslivet.  

 Vi har skapat ny industrimark 
där etableringar av företag 
redan är på gång.  

 Vi delfinansierar ett 
Nyföretagarcentrum som 
stöttar i att starta eget.  

För vi vill att människor ska få 
utveckla sin idéer och få företag att 
växa. Med det växer också Olofström. 

 



 
 

 

Kommunikationer/infrastruktur 
 
Bra kommunikationer och 
infrastruktur är en viktig 
konkurrensfaktor för att få fler jobb. 

Vi driver ett starkt opinionsarbete för 
Sydostlänken. Vi vill att järnvägen 
mellan Älmhult – Olofström rustas 
upp och att ny järnväg byggs mellan 
Olofström – Karlshamn. Den är 
viktig, inte bara för persontrafiken, 
utan för godstrafiken där bl.a. IKEA 
och VOLVO är stora aktörer. Den 
skulle också avlasta den redan hårt 
belastade Södra Stambanan. 
 
Även övriga kommunikationer, 
särskilt busstrafiken, är viktiga att 
vidareutveckla. Blekingetrafiken satsar 
de kommande åren på en utökning av 
kollektivtrafiken.  

Vi har påbörjat 
bredbandsutbyggnaden på 
landsbygden. Vårt mål är att 95 % av 
hushållen ska ha tillgång till bredband 
år 2020. En snabb och säker 
uppkoppling är viktig för 
landsbygdsföretagen.  

Med kunskap och kompetens 
växer Olofström 

Förutom vår satsning på 
vuxenutbildning genom 
Kompetenscentrum är självklart också 
förskola, grundskola och gymnasium 
prioriterade i Olofström. Skolan 
lägger grunden för att i framtiden 
kunna skaffa sig ett jobb eller själv 
starta ett företag. 

Vi har länge satsat mer pengar på 
skolan än genomsnittskommunen. 
Och det har gett resultat. Vi kom på 
tredje plats i en mätning Dagens 

Samhälle gjorde kring skolresultat i 
förhållande till socioekonomiska 
faktorer. Det innebär att våra elever 
har högre betyg och når bättre resultat 
än vad de borde, om man tar hänsyn 
till exempelvis den genomsnittliga 
utbildningsnivån, inkomstnivån m.m i 
kommunen. Vår skola ger alltså alla 
lika förutsättningar, oavsett bakgrund.  

Vi är också rankade som bästa 
skolkommunen i Blekinge. Det är 
något vi är mycket stolta över.  

Vår gymnasieskola är populär och vi 
ser ett stabilt elevantal, också med 
många utifrån kommande elever. 

Fokus inom utbildningsnämndens 
verksamhet under 2014 är: 

 Fler studenter skall erhålla 
godkänt gymnasiebetyg 
 

 Tidiga insatser ger resultat  
 

 Vuxenutbildning - möjligheter 
att studera som vuxen i 
Olofström 

 


