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TILLVÄXT, ATTRAKTIVITET OCH TRYGGHET
Ödeshög är en fantastisk plats och en kommun att vara stolt över. Tillväxt och utveckling är
avgörande för kommunens framtid. Ödeshög ska vara en öppen och välkomnande kommun
där våra medborgare, medarbetare och företag känner delaktighet och ges den bästa
möjliga service. Vi i majoriteten vill skapa förutsättningar för mera av samarbete och ett
bättre, tryggare och mer hållbart samhälle.
Ödeshög sjuder av företagsamhet och våra duktiga företagare utgör motorn i
samhällsekonomin. Vi i majoriteten kommer under mandatperioden att arbeta ännu
intensivare för att stärka näringslivsklimatet och marknadsföra vår kommun med vårt läge
vid E4:an med företagsparken, våra tomter i strandnära lägen och i tätorten.
Ödeshög behöver fler bostäder för att växa. Samarbetet med privata aktörer ska utvecklas
för att öka bostadsbyggandet i hela kommunen.
Ödeshög ska vara en attraktiv och trygg kommun att bo, leva och verka i. Välfärden som är
kommunens grunduppdrag ska prioriteras. Vi vill under mandatperioden speciellt prioritera
våra barn och unga. De ska ges de bästa förutsättningarna till utbildning, en trygg uppväxt
och en meningsfull fritid. Våra äldre ska ha en god omvårdnad och trygg ålderdom.
Ödeshög leds av en majoritet bestående av KD, S och C och vi vill stå för ett tryggt och stabilt
ledarskap som du som bor och verkar i kommunen kan lita på. Samtidigt ska vi arbeta för
utveckling av kommunen på alla områden för att möta framtiden.
Tillsammans för Ödeshög!
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Tillväxt, attraktivitet och trygghet
Politiken är viktig eftersom den formar vår vardag och vi i majoriteten kommer att göra vårt bästa för
att förvalta det förtroende vi fått att fortsätta leda Ödeshögs kommun. Vi kommer att lägga stort
fokus på att se till att Ödeshög kan växa genom att det under mandatperioden byggs fler bostäder
och skapas fler arbetstillfällen och att en fortsatt god kommunal service upprätthålls.
För att möta framtidens utmaningar måste vi vara innovativa och våga pröva nya lösningar för olika
behov i samhället. Vi ska arbeta för att Ödeshög blir en ännu mer attraktiv kommun att bo, leva och
verka i. Detta skall vi göra i samverkan med politiken, näringslivet, civilsamhället och andra
kommuner.

 Tillväxt, näringsliv och jobb
Fler invånare, ökad sysselsättning och utveckling av näringslivet är viktigt för Ödeshögs framtida
utveckling. Ett jobb ger den enskilde individen förutsättningar för en försörjning och möjlighet att
styra över sitt eget liv och förverkliga sina drömmar.
För samhället som helhet är ökad sysselsättning och att fler kommer i arbete en nödvändighet för
att säkra välfärden. Vår målsättning är att skapa bästa möjliga förutsättningar för fler och nya
arbetstillfällen i kommunen.
Samtidigt ser vi redan i dag att det råder brist på kompetent arbetskraft både inom offentlig och
privat sektor. Här är våra nyanlända en viktig resurs att ta tillvara. Som ny i Sverige är ett jobb det
bästa och snabbaste sättet att integreras, lära sig svenska språket och bli en del av det svenska
samhället. Här är det viktigt att det inom pendlingsavstånd eller lokalt finns utbildningar med
inriktning mot det arbetskraftsbehov som finns i Ödeshög och dess närhet inom såväl näringsliv som
offentlig sektor
Ödeshög behöver ett växande näringsliv som skapar jobb i hela kommunen. Förutsättningarna är
goda tack vare Ödeshögs strategiska läge vid E4:an mellan Stockholm–Göteborg och StockholmMalmö. Vi ska fortsätta utveckla företagspark E4 och öka marknadsföringen av kommunen.
Vi ska arbeta aktivt för att stödja kommunens befintliga företag, verka för nyetableringar och vara en
pålitlig partner för företag och organisationer som vill investera i vår kommun. Tillgång till mark och
fastigheter för näringslivsutveckling är centralt. Arbetet för ett gott företagsklimat ska fortsätta
tillsammans med det lokala näringslivet. Kommunal myndighetsutövning ska gå hand i hand med
service och rådgivning. Det ska vara enkelt för lokala och mindre aktörer att delta i kommunens
upphandlingar.
Vårt mål är att Ödeshög ska kännetecknas som en företagarvänlig och framåt kommun med ett gott
bemötande samt korta och snabba beslutsvägar.
Satsningar för att öka nyföretagandet är också viktiga. Vi vill uppmuntra och underlätta så att fler
kvinnor och män kan och vågar starta företag. Fler unga ska få chansen att prova på företagsamhet
och få kunskap om vad det innebär att vara företagare. Skolan ska öka samverkan med näringslivet
så att entreprenörskap uppmuntras och stimuleras.
Kommunen ska uppmuntra initiativ för att öka turismen och aktivt stötta besöksnäringen. Vi vill
förnya och stärka varumärket Ödeshög som besöksmål genom att samordna och öka insatserna samt

marknadsföra och stärka besöksnäringen. Vår unika natur och våra värdefulla kulturskatter är viktiga
i marknadsföringen av kommunen.
Behovet av digital infrastruktur har ökat för både arbete och fritid. Tillgång till bredband är en viktig
förutsättning för våra medborgare och för näringslivets utveckling. Utbyggnaden måste öka under
kommande mandatperiod.

 Attraktiva boende- och livsmiljöer
Bostadsbyggandet ska fortsätta under kommande mandatperiod. Att det byggs nya bostäder i
kommunen är en förutsättning för att skapa flyttkedjor och därmed möjliggöra en inflyttning. Vi ser
ett behov att prioritera nya lägenheter i Ödeshögs centralort för att möta de behov som finns idag
och då inte minst för ungdomar som önskar flytta hemifrån men vill bo kvar i kommunen. Vi har
under föregående mandatperiod byggt +65 lägenheter och ser att vi behöver planera för ytterligare
sådan byggnation i kommunen. Vi vill utveckla tätorten genom att arbeta fram möjlighet att
exploatera nya bostadsområden.
Under mandatperioden ska det pågående arbetet med översiktsplanen slutföras. Genom planarbetet
läggs grunden för ökat bostadsbyggande, attraktiva livsmiljöer och en hållbar utveckling. Vi planerar
för att fler barnfamiljer väljer att flytta till Ödeshög och då är det viktigt att vi beaktar barnperspektivet i planarbetet och därför utvecklar och underhåller lekplatser och grönområden.
Vi ska använda oss av de attraktiva strandnära lägen vi har i kommunen genom att skapa LISområden (landsbygdsutveckling i strandnära lägen) i vår kommande översiktsplan. Detta är en viktig
faktor för att landsbygden ska kunna utvecklas. I Trehörna har kommunen sedan tidigare aktivt tagit
fram tomter med sjöutsikt och vi ska fortsätta arbetet med att utveckla för fler bostäder i
Hästholmen och för att tomtområdet i Sväm bebyggs. Vi behöver fler innovativa idéer för att
attrahera nya kommuninnevånare och vi ska utveckla samarbetet med privata aktörer för att få till
stånd ökat bostadsbyggande.
Ödeshög är en pendlingskommun och därför är kommunikationer och infrastruktur en viktig del i
kommunens utveckling. Vi ska verka för att förbättra kommunikationerna till, från och inom hela
kommunen. För att åstadkomma detta måste samarbetet med Östgötatrafiken, Jönköpingstrafiken,
kommuner i närområdet och andra berörda parter fortsätta och utvecklas. Vi ska arbeta för att få så
god tillgång till den planerade höghastighetsjärnvägen som möjligt.

 Utbildning och barnomsorg
Att ge alla barn och unga en bra start i livet och en gedigen utbildning är den viktigaste
framtidsinvesteringen ett samhälle kan göra. Ökade kunskaper får såväl enskilda som hela samhället
att växa. Skola, barnomsorg och fritidsverksamheter skall arbeta utifrån varje barns individuella
utveckling och mognad.
I Ödeshög håller skolan och barnomsorgen en mycket hög kvalité och vi kommer att fortsätta att
satsa på att vidareutveckla och göra verksamheten ännu bättre. Förskolan i Ödeshögs kommun ska
fortsätta hålla en hög kvalitet med kompetenta förskollärare och barnskötare. Vi vill se mindre
barngrupper inom barnomsorgen och vi är positiva till alternativa skol- och
barnomsorgsverksamheter. Vi kommer att verka för att det ska finnas barnomsorg för familjers olika
behov och valfrihet för föräldrar att välja vilken barnomsorg som passar bäst för deras barn. Vi ska se
över möjligheten att införa barnomsorg på obekväm arbetstid.

Alla barn ska ges förutsättningar att nå de grundläggande målen i alla ämnen. Barn och elever med
särskilda behov ska få stöd med hjälp av kompetent personal och anpassade lärsituationer. Såväl
lärare som elever har rätt till en trygg arbetsmiljö. Droger, kränkningar, näthat och mobbing skall
motverkas på alla plan. Vi vill under mandatperioden satsa på Lysingsskolans och Fridtjuvbergskolans
lokaler för att skapa en bättre arbetsmiljö.
Fritidshemmen är viktiga för barnens utveckling. Vi vill skapa förutsättningar för fritidshemmen att
fortsätta utveckla sin verksamhet och sitt innehåll.
God och näringsriktig mat är viktigt för hälsa och välbefinnande. Ödeshögs kommun ska gå i bräschen
för att ge våra barn, unga och äldre närproducerad mat. Målet är att så stor del som möjligt av vår
upphandling av livsmedel ska vara närproducerad. Målet är också att våra barn- och unga ska få
kunskap om var maten kommer ifrån genom projektet ” Från jord till bord”.

 Omsorg och trygghet
Alla som bor och vistas i vår kommun ska känna sig delaktiga och trygga i vardagen. En god
kommunal service med hög kvalitet är ett av de viktigaste målen för vår samverkan. Vi vill under
kommande mandatperiod prioritera att ge våra medborgare den bästa service vi kan för att göra
Ödeshög till en ännu attraktivare kommun att bo, leva och verka i. Nöjda innevånare och besökare är
våra bästa ambassadörer som i sin tur ökar kommunens attraktivitet.
Kommunen har det yttersta ansvaret för att enskilda får det stöd och den hjälp som de behöver. För
att kunna möta våra medborgares behov av service i framtiden behöver vi öka takten med ny teknik
och nya arbetsformer, att följa och ligga i framkant vad gäller digitaliseringen är nödvändigt.
Samverkan med andra kommuner ska också utvecklas.
Vi ser att ohälsan bland barn- och unga ökar och här behöver vi sätta in mer förebyggande åtgärder.
Vi vill utveckla vår öppenvårdsverksamhet så att den kan hjälpa och stötta fler. Vi vill att särskilda
stödinsatser riktade till barn, unga och familjer ska sättas in tidigt, och ske i samverkan med skola,
socialtjänst och omsorg.
God vård och service till sjuka, äldre och funktionsnedsatta med respekt för individen är viktigt. Det
ska kännas tryggt att åldras i vår kommun. Valfrihet och individanpassade lösningar, där den
enskildes behov står i centrum är viktigt. Vi ska fortsätta utveckla Solgården till ett centrum för våra
äldre i kommunen.
Kommunen ska ha ett aktivt brottsförebyggande arbete. Vi vill arbeta för att samarbetet mellan
polisen, kommunen och invånarna ska utvecklas och stärkas. Kombrås roll bör stärkas ytterligare. Det
är viktigt att föreningsliv och frivilligorganisationer involveras i arbetet.
Vi kommer verka aktivt för att polisstationen i Ödeshög skall vara bemannad och tillgänglig.
Regelbundna besök av polisen i skolor för att motverka ungdomsbrottslighet bör fortsätta och
utvecklas ytterligare.
Vi ska ha en väl fungerande räddningstjänst på orten som omfattar både region Östergötlands
ambulansverksamhet och räddningskår. Vi vill att kommunen vid nyanställningar ser över
möjligheten att erbjuda arbete som deltidsbrandman/kvinna för att på så sätt ta vårt ansvar för att
öka tillgången på deltidsbrandmän. Krisledningsarbetet i kommunen ska under mandatperioden öka
och utvecklas.

 Kultur och fritid
Ett rikt kultur- och fritidsliv är en viktig del av människors livskvalitet och främjar folkhälsan. Vi ska
fortsätta stödja kommunens ideella kultur- och fritidsföreningar.
Vi vill göra en satsning på våra barn och ungas fritid. Flickors och pojkars fritidsbehov ska
uppmärksammas i lika stor omfattning. Vi vill utveckla kommunens fritidsgård och vi ser ett stort
behov av att ytterligare utveckla samarbetet med våra ideella barn- och ungdomsföreningar.
Kulturskolan ska också fortsättningsvis vara en del av kulturutbudet för barn, ungdomar och vuxna.
Samarbetet mellan skolan och kulturskolan bör utvecklas.
Biblioteksverksamheten i Ödeshög håller en hög kvalitet och handlar inte bara om att förmedla
böcker utan också om att väcka läsintresset. Besökarna är många och meröppet-verksamheten ska
fortsätta.
Kommunen ska också underlätta för äldre och personer med funktionsnedsättning att ta del av
kultur- och fritidsutbudet.

 Hållbar miljö
Det är viktigt att vi på allvar börjar jobba mot en hållbar utveckling i kommunen utifrån agenda 2030.
Vi hade som mål inför förra mandatperioden att öka andelen förnyelsebar energi. 2017 och 2018
ligger Ödeshög på topp i Sverige vad gäller installerade solceller per invånare och vi vill fortsätta den
utvecklingen. Vi ska fortsätta arbetet med att kommunens företag och fastigheter ska minska sin
energiförbrukning bl.a. genom satsningar på energieffektivisering och förnyelsebar energi.
Barn och unga i kommunens verksamheter ska erbjudas en giftfri vardag.
”Vättern, ett hav av dricksvatten!” Vi vill värna och bevara Vätterns rena dricksvatten och värdefulla
natur som vår dyrbaraste resurs för kommande generationer.
Vi är tydliga med att vi så långt det är möjligt ska motverka etablering av gruva i Norra Kärr. Vi
motsätter oss en utökning av försvarsmaktens skjutningar i Vättern. Det är en verksamhet som vi
allra helst ser att den på sikt upphör i sin helhet.
Vi vill att Holavedens unika natur- och kulturvärden bevaras. Här finns stora möjligheter till att
utveckla turismen.
Ny bebyggelse ska lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt med hänsyn till en långsiktigt
god hushållning med mark, vatten och andra resurser. Vid ny- och ombyggnation ska ökad
användning av hållbara energikällor, exempelvis solpaneler, uppmuntras.
Utvecklingsarbetet kring våra offentliga måltider handlar om årstidsanpassade matsedlar, minskade
transporter genom ökad andel närproducerade livsmedel, förändrade tillagningssätt, minskat
matsvinn och förbättrad matavfallshantering.

 Ekonomi och organisation
Kommunen ska leva upp till kraven på god ekonomisk hushållning. Det innebär både att säkerställa
en ekonomi i balans och att bedriva verksamheten på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt.
För att detta ska vara möjligt måste kommunen ha god framförhållning och flexibilitet för ändrade
förutsättningar. I alla verksamheter ska ett kontinuerligt utvecklingsarbete ske för att se till att
personal, lokaler och ekonomiska resurser används på bästa sätt.
Den viktigaste resursen i Ödeshögs kommun är våra medarbetare i de olika verksamheterna. Ett bra
ledarskap och engagerade medarbetare är avgörande för den fortsatta utvecklingen av kommunens
service till invånarna. Vi ska arbeta för att Ödeshög ska vara en god och attraktiv arbetsgivare som
värnar om medarbetarens inflytande över sitt arbete och ger möjlighet till personlig utveckling, som
gör att man trivs och stannar kvar. Verksamheten ska genomsyras av öppenhet, respekt, delaktighet
och arbetsglädje.
Vi vill att ett aktivt jämställdhetsarbete ska prägla kommunens arbete. När män och kvinnor delar
makt och inflytande i alla delar i samhällslivet får vi ett bättre samhälle. I dessa avseenden måste
kommunen som största arbetsgivare vara ett föredöme. Här finns mycket att göra i Ödeshögs
kommun och vi vill att arbetet lyfts och intensifieras under kommande mandatperiod.
Det är viktigt att fortsätta arbetet för att minimera sjukfrånvaron. Förebyggande insatser mot
långtidssjukskrivningar ska prioriteras. Kommunen ska så långt det är möjligt underlätta för alla
anställda att kombinera arbete med ansvar för hem och familj.
Som arbetsgivare måste kommunen medverka till ett bra arbetsklimat och en god arbetsmiljö.

 Demokrati och medborgardialog
Vi kommer under mandatperioden arbeta för att utveckla dialogen och stärka medborgarinflytandet i
kommunen. Vår viktigaste resurs som samhälle och kommun är våra innevånare och även om det är
politiken som styr så vill vi skapa förutsättningar för våra innevånare att vara delaktiga i kommunens
utveckling genom att skapa olika forum och verktyg som gör det möjligt att göra sig hörd och kunna
påverka/medverka till kommunens utveckling.

