Hej!
Nu är det snart jul, igen! Ni har väl inte missat
vår julkalender? I år har vi tema hållbarhet. I
julkalendern lär ni känna oss med förtroendeuppdrag inom partiet lite bättre och får ta del
av våra bästa hållbarhetstips, fram till julafton.
Klicka in er på vår Facebook-sida!
I början av oktober skickade vi ut en
medlemsundersökning. Syftet med
undersökningen är att ta del av era synpunkter
kring vår politik och kring ert medlemskap.
Klicka här och svara på undersökningen. Den
är har 9 frågor och tar ca 5 minuter att
besvara.
Under sommaren och hösten har vårt medlemslotteri löpt på. Vi skriver alltid en rad om vinnaren
och var de vunnit presentkort på vår Facebook-sida.

Du som får denna e-post är medlem i Centerpartiet i Mörbylånga kommun. Vi vill genom detta medlemsbrev
berätta om vår politik. Tveka inte att höra av dig till oss om du saknar något i medlemsbrevet eller har andra
frågor. Logga gärna in på Connect/vårt intranät och ange din e-postadress – eller kontakta oss för
att registrera den – då är det lätt att få kontakt!

Vår kommun 2021
På kommunfullmäktige den 23 var fokus nästa års budget. Ett av årets viktigaste möten! I
majoriteten är vi överens om de förslag som vi lägger fram, men några har en extra tydlig
centerprägel. Nedan följer utdrag ur Anna-Kajsa Arnessons anförande inför budgetdebatten på
Kommunfullmäktige den 23 november. Anförandet beskriver väl vad vi i Centerpartiet vill!
”Något som vi delar med de flesta andra kommuner i vår del av landet är bristen på bostäder
där människor vill bosätta sig. Därför prioriterar vi färdigställandet av fler detaljplaner för att
påskynda byggandet även i de mindre tätorterna.
Vi är många som hörsammat ett stort intresse och efterfrågan på bostäder framförallt på
kommunens östra sida. Detta är en av väldigt få positiva effekter av pågående pandemi. Vi
som bor här ser också ett ökat antal fritidsboende som väljer att jobba digitalt uppkopplade
en vecka eller två i månaden. Om vi ser till att möta detta behov av byggnation och
medföljande basservice så får vi också den balans som kommunen såväl behöver och mår väl
av.
Med vår fortsatta utbyggnad av vatten och avlopp enligt plan så ges också privata markägare
möjlighet att avstycka och bygga. Det är också viktigt att utöka kommunens strategiska
markinnehav för att vara förbered för företagare såväl som för våra egna verksamheter.
Vi är en trygg kommun att bo i och det har nog delvis bäring i att vi till viss del fortfarande
lever i ett generationssamhälle där det finns flera vuxna som är både till stöd och förebild för
den uppväxande generationen.

Vi kan dock inte blunda för en ökad oro och polarisering även i vår kommun där antal barn och
unga med psykisk ohälsa ökar, här måste vi ta i och hjälpas åt för så bra samverkan och tidiga
insatser som möjligt där det drogförebyggande arbetet är en del. En annan del av detta handlar
om att barn och unga ska vara trygga på nätet och fria från porr.
Ett eget jobb överträffar det mesta särskilt för en ungdom som just avslutat sina studier. Vi
fortsätter med jobbskapande åtgärder, förbättrar dialogen och servicen för att på så sätt stärka
företagen och deras roll i samhället.
Näringslivet i sig efterfrågar fortsatt arbetskraft framförallt med rätt kompetens. Vi vill utöka
kommunen med fler företag inom fler och nya branscher vilket gynnar nätverkandet mellan
företagen men också bidrar till ökat intresse och möjlighet att flytta till just vår kommun.
Vår kommun har en tydlig kulturell ådra som också behöver näring för att växa och
vidareutvecklas. Vi har våra fina och omtyckta bibliotek som naturliga mötesplatser och
servicepunkter. Vi har länge sett ett behov av en ytterligare samlingslokal i Färjestaden och vi
avsätter medel för detta i budget 2021 även om vi just i detta nu avråds från större fysiska
möten.
I Mörbylånga tätort finns Zokker som längtar efter att få bli den allsidiga samlingsplats som
köpingen såväl behöver. Vi kommer under 2021 öka vårt fokus för att detta så småningom
ska bli verklighet.
Något som väldigt ofta dyker upp på politikens bord är avsaknaden av en väl fungerande och
tillgänglig kollektivtrafik, under rådande omständigheter är även den hårt ansträngd
ekonomiskt. Om vi frånsett pandemin tänker framåt så är det lätt att inse att vi måste arbeta
kraftfullt tillsammans för att möjliggöra en kollektivtrafiklösning som möter behovet i
kommunens alla delar och gör den så levande som vi vill att det ska vara. Detta arbete
fortsätter aktivt på såväl politisk som tjänstepersonnivå.
Kraftsamling Sydöland avslutas som projekt vid årets slut, för kommunens del övergår arbetet
i ordinarie verksamhet med medveten satsning på landsbygdsutveckling. Ett nytt nätverk är
under uppstart i kommunens sex sydligaste socknar, i dess styrelse kommer kommunen
representeras av två tjänstepersoner. Vi har också i budget 2021 avsatt medel för en särskild
landsbygdspeng.
Oavsett vem du är, vad du gör eller var du bor i vår kommun så vill vi verka tillsammans för
att skapa livskvalitet och möjlighet till att här i Mörbylånga kommun leva det goda livet, håll
ut, håll i vi klarar detta när vi hjälps åt!”
Anna-Kajsa Arnesson

Nämnd i fokus – Utbildningsnämnden

I Utbildningsnämnden har Centerpartiet två ledamöter och en ersättare. Kontakta dem gärna om
du har frågor eller vill bidra med dina synpunkter.
Jessica Jämtin, ledamot

jessica.jamtin@morbylanga.se

Anders Eklöv, ledamot

anders.eklov@morbylanga.se

Monika Löfvin Rosén, ersättare

monika.lofvin@morbylanga.se

Utbildningsnämnden ansvarar för kommunens omsorg och utbildning i förskola, grundskola,
särskola, gymnasieskola samt för kommunal vuxenutbildning, fritidshem, öppen förskola och
elevhälsa. Nämnden arbetar med kontaktpolitiker. Det betyder att varje skola i kommunen har en
politiker i nämnden som samlar upp frågor från skolan och tar med till nämnden.
Viktigaste frågan just nu i Utbildningsnämnden
Just nu pågår byggnation av det nya högstadiet i Färjestaden. Det förväntas stå klart under våren
2021 och de första eleverna ska börja till höstterminen samma år. Samtidigt pågår planering för en
omfattande renovering av Skansenskolan i Mörbylånga. Planen är att de två högstadieskolorna ska
vara likvärdiga i standard och utformning.
För 2021 har Utbildningsnämnden två prioriterade utvecklingsområden:
1. Skolverksamheterna i Mörbylånga ska bli mer jämlika
Vi vill minska olikheterna mellan skolor och elevgrupper. Vi har också stora olikheter i hur
pojkar och flickor upplever studieron och att pojkars studieresultat ligger långt efter
flickornas.
2. Kompetensförsörjningen ska säkerställas
I kommunen har vi gott om kompetent personal vilket bidrar till kommunens höga resultat
nationellt. Prognosen säger dock att det kommer råda stor lärarbrist framöver och
Mörbylånga upplever redan att det blir svårare att rekrytera rätt kompetens. Mörbylånga är
dessutom en tillväxtkommun vilket gör att antalet barn och behovet av personal inom skola
och barnomsorg fortsatt kommer att öka.

Viktigaste frågan framåt och vad Centerpartiet driver för politik kring det
Mörbylånga är en expansiv kommun med stark inflyttning av barnfamiljer. Därför är det viktigt att
satsa på skolan och barn och ungas utveckling.
Vi behöver noggrant diskutera skolans lokalförsörjning. Centerpartiet efterlyser en
lokalförsörjningsplan. Vi måste göra något åt Gårdby skola och efter det kommer det snart börja
krisa på Glömminge där barnantalet växer i den norra kommundelen. Vi driver också frågan kring
hur vi bäst löser logistik och upptagningsområden för en levande landsbygd där barnfamiljer kan
fortsätta att bosätta sig utanför tätorterna. Det kommer också att bli allt viktigare att kommunen
utgör en attraktiv arbetsplats för lärare och övrig personal.
Den psykiska ohälsan ökar bland barn och unga. Inte minst utgör nätet ofta en otrygg plats för
dem. Bland annat så finns grov våldsporr bara några klick bort i barnens telefoner. Centerpartiet
har föreslagit och fått igenom ett uppdrag till utbildningsnämnden och socialnämnden som handlar
om att skapa en samlad lägesbild av situationen för barns och ungdomars livsvillkor i kommunen
och att införa ett filter som blockerar pornografi, men också våld och vapen, på samtliga datorer
och surfplattor som används i kommunens skolor och förskolor.

Kontakt
Medlemsansvarig

Johan Åhlund, ahlund71@gmail.com, 0705136106

Kommunikationsansvarig

Emmy Ahlstedt, emmy.ahlstedt@gmail.com, 0725154634

Webbplats

https://www.centerpartiet.se/lokal/kalmar-lan/morbylanga/startsida

Facebook

https://www.facebook.com/centerpartietmorbylanga/

Kom ihåg!
Känner du någon som är engagerad i kommunens utveckling?
Fråga om det finns intresse att bli medlem i Centerpartiet!
Kontakta oss så kan vi berätta mer!

