Hej!
Du som får denna e-post/detta brev 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.
Valet 2018 var en stor framgång för Centerpartiet – både i hela landet och i Mörbylånga kommun. I
vår kommun fick vi 18,4 % och leder nu kommunen tillsammans med Socialdemokraterna. I landet
så är vi med och styr i 200 av landets kommuner och har posten som kommunstyrelsens
ordförande i 50 kommuner. Det är vi stolta över!

Detta är kretsstyrelsen
Centerpartiet i Mörbylånga kommun har en styrelse som består av 10 ledamöter och 5 ersättare.

Ordförande Gunilla Karlsson

Vice ordförande Jessica Jämtin

(avgår i samband med
stämman 2020)

Sekreterare Kjell Magnusson

Kassör Annika Henell
Övriga ledamöter är Anna-Kajsa Arnesson,
Hans Sabelström, Gudrun Mo, Johan
Sigvardsson, Johan Åhlund och Lena Petersén.
Ersättare är Monika Löfvin Rosén, Krister
Petersson, Roger Gustafsson och Anders Eklöf

– en plats är vakant.

Kommunikationsansvarig
Emmy Ahlstedt

I nästa medlemsbrev presenterar vi den nya
styrelsen som väljs på stämman den 23/2, kl 19
– kallelse kommer!
Här kan du läsa mer om oss.

Framtidsgruppen

I september 2019 startade Centerpartiet i Mörbylånga kommun en Framtidsgrupp. Syftet är att,
med högt i tak, diskutera idéer kring hur Mörbylånga kommun ska se ut i framtiden. Vill du vara
med? Tveka inte att höra av dig till emmy.ahlstedt@gmail.com

För Mörbylånga kommun framåt!
Sveriges kommuner står inför ett antal specifika utmaningar som växer i styrka, Mörbylånga är
inget undantag, vi ser framför oss;







en svagare ekonomi pga att antal yngre och äldre ökar och antal människor i arbetsför
ålder minskar. Mörbylånga har dessutom länets lägsta andel av unga i åldern 19-24 år.
svårt att hitta personal i allmänhet och med rätt kompetens i synnerhet.
stora investeringsbehov inom VA och brist på platser inom äldreomsorg.
ökade krav på service av olika slag för en trygg välfärd.
klimatförändring som ställer krav på snabbare omställning.
brist på bostäder i olika former och kollektivtrafik som behöver anpassas bättre.

Med den här bakgrundsbeskrivningen samt att vi behöver uppnå bra resultat - dels för att kunna
självfinansiera en del kommande investeringar men också börja amortera på den lånestock som
kommunen har - valde vi att besluta om skattehöjning.
Vi valde också att lägga den största delen av detta tillskott till utbildningsverksamheten och
därefter satsningar inom äldreomsorgen. Kollektivtrafik, underhåll, fastigheter och en fortsättning
på arbetet Kraftsamling Sydöland får också ta del av ökade resurser.
Centerpartiet anser att möjligheterna för oss att fortsätta vara en tillväxtkommun, kräver fortsatta
och prioriterande satsningar på vatten och avlopp och dessutom en tryggad vattenförsörjning vilket
vi nu kan prestera med hjälp av det nya vattenverket. Vi tror också att servicenivån är väldigt
viktig för var den unga familjen väljer att etablera sig, helt enkelt hur bra och trygga våra skolor
och övrig barnomsorg är, men också tillgång till fritidsaktiviteter både inom idrott och kultur.
Fortsättningsvis kommer vi ändå behöva vara sparsamma med resurserna och värna en stabil
ekonomi som används effektivt och hållbart och överlämnas till nästa generation med gott
samvete.

Nämnd i fokus
I detta första medlemsbrev presenterar vi socialnämndens verksamhet och går igenom vilken
politik som är extra viktig för Centerpartiet.

Gunilla Karlsson avgick som ordförande den i Socialnämnden den 16/12 och ersattes på
ordförandeposten av Mattias Karlsson (S). I och med Gunillas avgång så kommer vi att tillsätta en
ny ordinarie ledamot inom kort.
Våra ledamöter i Socialnämnden just nu är:
Annika Henell (ordinarie)

annika.henell@morbylanga.se

Monika Löfvin Rosén (ersättare)

monika.lofvin@morbylanga.se

Socialnämnden ansvarar för vård och omsorg, individ- och familjeomsorg. Exempel på vård är
hemtjänst och hemsjukvård, särskilda boenden, LSS-boenden, rehabilitering och hjälpmedel. Inom
individ- och familjeomsorg ryms missbruksvård, ekonomi- och skuldsanering, omhändertagande av
barn och vuxna som är i behov av vård eller av andra skäl behöver en social insats.

Viktigaste frågan just nu
Vi behöver fler platser inom särskilda boenden, flexibilitet kring hur vård och boende kan lösas.
Digitalisering inom vården är högaktuellt och kan rätt använt hjälpa såväl personal som brukare att
skapa trygghet. Mörbylånga kommun har nöjda brukare och hög kvalitet i omsorgen och det ska vi
behålla. Ökade behov i kombination med väntande lågkonjunktur och minskade skatteintäkter
ställer stora krav på förvaltningen att få ut mesta möjliga av varje skattekrona. Utmaningar kring
personalbehovet, personalens scheman och ekonomin pågår kontinuerligt.

Viktigaste frågan framåt och vad Centerpartiet driver för politik kring det
Antalet äldre ökar i snabb takt och frågor kring hur man vill bo och leva på äldre dagar förändras.
Hur vi ska bemöta och planera nästa generations boende och omsorg är spännande och arbetet är
påbörjat. Centerpartiet arbetar för valfrihet och att besluten ska fattas så nära som möjligt.
Människor i behov av vårdinsatser ska kunna påverka hur och var. En personalpolitik som gör att vi
kan rekrytera och behålla personal är av allra största vikt nu och alltid. Centerpartiet arbetar för att
kvinnor ska kunna leva på sin lön, kunna kombinera familj och arbete och ha möjlighet till
kompetensutveckling.

Utvecklingsåret 2020
Kommande år är det år vi har till vårt förfogande att bedriva utveckling innan vi drar igång med
förberedelserna inför valet 2022. Det gäller att vi tar tillvara på året och gör så mycket av det som
möjligt. Det är nu vi har möjlighet att bygga grunden inför valrörelsen 2022.
Som ett led i utvecklingsåret 2020 kommer vi att arbeta mycket med rekrytering, hur medlemmar
välkomnas och tas omhand, utbildningar, aktiviteter och engagemangsformer där vi kan möta er –
våra medlemmar – där ni är.
Kontakta gärna vår medlemsansvariga Johan Åhlund – 0705 13 61 06 eller ahlund71@gmail.com med dina idéer och förslag kring medlemsvård i Centerpartiet Mörbylånga kommun!

Kontakt
Medlemsansvarig

Johan Åhlund, ahlund71@gmail.com, 0705136106

Kommunikationsansvarig

Emmy Ahlstedt, emmy.ahlstedt@gmail.com, 0725154624

Webbplats

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

Facebook

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

Och glöm inte att komma på stämman som
äger rum den 23/2, kl 19 – kallelse kommer!

