
 

 

Hej Centervänner! 

Om ni följer den politiska debatten i tidningar, på Facebook eller kommunfullmäktige så har ni nog 

märkt att en allt hårdare ton och att rena personangrepp är allt mer vanligt förekommande. Vi vill 

att ni ska veta att vi gör allt vad vi kan för att förbättra detta klimat. I kommunfullmäktige så 

svarar vi sakligt på de frågor som lyfts i interpellationer med ibland väldigt tveksamt innehåll. I 

december förra året skrev vi ett brev till representanter från moderaterna där vi vädjade dem att 

ta ansvar för att hålla debatten på en sund nivå. Vi skrev bland annat att: 

”Vi motsätter oss starkt att man i debattartiklar eller andra forum uttrycker nedlåtande åsikter om 

någon annan som person. Det tillhör inte den politiska debatten, utan det bör en företrädelsevis 

hålla för sig själv.[…] Vi politiskt folkvalda ska representera befolkningen och därmed hoppas vi att 

sammansättningen av politiker även fortsättningsvis kommer bestå av en vid blandning av 

personligheter, kompetenser och erfarenheter. Detta är en styrka, inte en grogrund för mobbning.” 

Vi i Centerpartiet värnar ett gott debattklimat och en god ton där vi respekterar varandra. 

 

Medlemsundersökning 

I höstas 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. 

 

 

Fröken Frankenstein är en samlande kraft 

 

Den 8 mars, i samband med internationella kvinnodagen så 

uppmärksammade vi Ebba Frankenstein. Ebba driver Fröken 

Frankenstein i Gårdby där hon tillverkar och säljer 

chokladpraliner och tårtor. 

Jessica Jämtin, ordförande, Emmy Ahlstedt, vice ordförande och 

Anna-Kajsa Arnesson, gruppledare, delade ut ett diplom och 

gav en tårta till Ebba. Utmärkelsen fick uppmärksamhet både i 

Ölandsbladet, i Barometern och på sociala medier. Motiveringen 

lyder: 

”Ebba har på kort tid byggt upp och etablerat sitt företag och 

med sina kvalitetsprodukter bidragit till att stärka 

företagarkåren i kommunen. Ebba verkar också som en 

samlande kraft för de kreativa näringarna där hon verkar 

genom att ha tagit initiativ till välbesökta sommarkvällar.” 

 
 

 

  

https://docs.google.com/forms/d/1-qdNgBajD1JGtqd4HTmTyvYXBpH7NAJR5VibAKHVLCA/edit


 

 

 

Aktuell politik 

• Detaljplan för Färjestaden är en av de mest aktuella frågorna i kommunen. Förslaget ligger 

här och har precis varit ute på samråd. Nu jobbar förvaltningen med att sammanställa 

inkomna synpunkter. En ny chans till att inkomma med synpunkter kommer när planen 

ligger ute för granskning.  

• Vi gläder oss åt att kommunen gjort en ansökan om detaljplan för Gårdby där vi ser en 

ökad efterfrågan på att bosätta sig. 

• Vår man i riksdagen, Anders Åkesson, som även är vice ordförande i trafikutskottet 

besökte oss för att prata med motorburen ungdom om hur de ser på trafikregler för A-

traktorer. Från oss i Mörbylånga-centern deltog Johan Åhlund och Hans Sabelstöm. Det 

blev en bra diskussion där alla var överens om att den lagstiftning som är från 1930-talet 

behöver förnyas. A-traktorerna har en annan funktion nu mot för 80 år sedan och 

användningsområdet har gått från ett nyttofordon i lantbruket till att bli ett transportmedel 

för ungdomar, särskilt på landsbygden. 

• Utbildningsnämnden ändrar sitt mötesupplägg och lägger från och med 2021 in två möten 

per år som ska vara så kallade dialogmöten med rektorer, lärare och övrig personal i 

kommunens skolor och förskolor. Förhoppningen är att de ska kunna komma ut och besöka 

verksamheterna när pandemin börjar klinga av. 

 

Rapport från kretsstämma och distriktsstämma 

Den 21 februari håll vi vår kretsstämma. Den skedde digitalt. 

I samband med stämman valdes kretsstyrelse. 

Ledamöter: 
Jessica Jämtin (ordförande) 

Emmy Ahlstedt (vice ordförande) 
Lena Petersén (sekreterare) 

Annika Henell (kassör) 
Johan Åhlund (medlemsansvarig) 
Anders Eklöv  
Anna-Kajsa Arnesson 

Gudrun Mo 
Hans Sabelström 
Johan Sigvardsson 
Monika Löfvin Rosén 
 
 
 

Ersättare: 
Emma Halme 

Per-Olov Johansson 
Roger Gustafsson 

 

 
För övrigt så behandlade vi följande frågor: 
 

• Vi avtackade Kjell Magnusson från 
styrelsearbetet. 

• Emma Rydnér deltog som gäst och 

berättade om Världsarvet södra Öland. 

Läs mer här. 
• Från kretsen lämnades nio motioner in 

till distriktsstyrelsen. Lär mer om våra 
motioner och distriktsstämmans beslut 
nedan. 

 

 

 

https://www.morbylanga.se/bygga-bo-miljo/ovesiktsplaner-detaljplaner/Detaljplaner/Framtidens-Farjestaden/
https://sodraoland.com/


 

 

Den 20 mars ägde så den digitala distriktsstämman rum. Från vår krets hade vi skickat in åtta 

motioner. Alla våra motioner vann stämmans gillande vilket vi är glada för! Motionerna går nu 

vidare för behandling på den stora partistämman i september i år.  

• Tillgänglighetsanpassning av fritidshus ska vara obligatorisk 

• Möjliggöra för att små och medelstora kommuner kan samverka om kommunal 

lantmäteriförrättning 

• Minska efterfrågan på sexköp genom tidiga insatser för barn och unga 

• Skärpta straff för sexualbrott och ökade resurser till stödverksamhet 

• Anpassa arbetsträning och sjukskrivning för en mer effektiv återgång till arbete vid 

stressrelaterad ohälsa  

• Ökad forskning till kvinnosjukdomar och bättre eftersträvan av de nationella riktlinjerna för 

endometriosvård som Socialstyrelsen tagit fram för en jämlik hälsa  

• Alla kvinnor har rätt till en och eftervård oberoende av var de bor i landet 

• Regelförenkling enskilda vägar 

• Bryt ner Riksintressena till regionala/lokala skillnader då Sverige är ett avlångt land med 

stora variationer i dess olika landskap 

 

Ett steg mot en tryggare onlinemiljö för våra barn 

Sedan årsskiftet pågår ett test med webbfilter på alla enheter som används av barn och elever i 

Mörbylånga kommuns skolor och förskolor. Webbfiltret har som uppgift att stoppa sidor med till 

exempel pornografiskt innehåll, men också sidor med våld, vapen och droger. 

Bara under februari månad stoppades 662 sidor med totalt 16 000 försök att nå sidor med sådant 

innehåll. Det visar att vi har ringat in ett problem och behöver hitta vägar att minska efterfrågan 

på denna typ av innehåll. Just nu tittar kommunen på hur våra skolor arbetar för en tryggare 

onlinemiljö och hur de pratar med barn och vårdnadshavare kring vad som visas och vad som sker 

online. 

Detta är en viktig framgång för våra politiska initiativ. Vi kommer att ta ett helhetsgrepp kring 

detta, för våra barns skull. Vi i Centerpartiet Mörbylånga arbetar aktivt för att öka jämställdheten i 
vår kommun och i synnerhet öka både trygghet och säkerhet för våra barn och unga. Nu fortsätter 
vi arbetet framåt med fokus på normkritik, jämställdhet och mäns våld mot kvinnor! 
 

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! 
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