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Vänsterpartiet värnar välfärden.
Tack vare Vänsterpartiets budgetkrav i riksdagen får Sveriges
kommuner under 2017 dela på 10 miljarder kronor. I Mörbylånga vill vi satsa en del av dessa pengar på att införa försök
med sex timmars arbetsdag på någon av enheterna inom äldreomsorgen.
Kommunen står idag inför två stora utmaningar, att hitta en
långsiktig lösning på vattenförsörjningen och att bygga upp ett
förtroende bland kommunens personal att Mörbylånga är en
arbetsgivare som det är värt att stanna kvar hos. Mörbylånga
kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare, vi vill därför avsätta
mer pengar för lönehöjningar. Att få anställda att stanna kvar i
kommunen gör också att behovet av inhyrd personal minskar.
Rätt till heltid är en självklarhet som Vänsterpartiet länge
föreslagit.
Bostäder och infrastruktur
Vi måste få fram fler bostäder i vår kommun. Hyresrätter med
rimliga hyror ska prioriteras.
Det är också viktigt att fortsätta satsningen på fler cykelvägar,
som sträckan mellan Almérs och Skogsby, samt att se till att
cykelvägarna från fyr till fyr får en sträckning på östra Öland.
En grön kommun
Alternativa energikällor blir alltmer konkurrenskraftiga. Produktionen av egen el med hjälp av solpaneler växer och vindkraft är den förnybara energikälla som ökar mest i världen. Att
vi också bor på Sveriges kotätaste plats borde placera oss främst
när det gäller produktionen av biogas.
Alla kommunens hus och byggnader bör vid ny- och ombyggnation installera solpaneler på tak och väggar, varje avsteg
från denna regel ska särskilt motiveras.

Barn och unga
Kommunen ska satsa på kostnadsfria sommarlovsaktiviteter.
Skolgårdarna i kommunen ska rustas upp. När fler barn nu
tvingas trängas på mindre ytor, på grund av den positiva befolkningsutvecklingen, ökar behovet av satsningar på utemiljöerna.
En av Vänsterpartiets käpphästar är att utveckla kulturskolan.
Satsningen bör utökas från att bara gälla musik till att omfatta
även andra kulturyttringar.
Vänsterpartiet vill också starta ett barnkulturcentrum på en av
kommunens förskolor, dit alla andra förskolor ska kunna åka.
Vi vill fortsätta satsningar på små grupper i förskolan.
Kommunen bör inrätta en tjänst för genuspedagogik i för
skolan. Denna ska hjälpa personalen att utveckla sitt arbete med
jämställdhetsfrågor.
Vänsterpartiet vill införa gratis kollektivtrafik för unga.
Äldre
Vi vill utreda förutsättningar för ett äldreboende i Södra
Möckleby.
Feministiskt perspektiv
Skyddet för våldsutsatta kvinnor och barn är ett samhällsansvar
och en del av den allmänna välfärden. Vi vill öka anslagen till
kvinnojouren.
Integration
Mörbylånga har tagit ett stort ansvar för att ta emot nyanlända
och asylsökande. De satsningar som är viktigast nu är bra
svenskundervisning till de nyinflyttade, inte bara till de som fått
uppehållstillstånd, utan också till de asylsökande som väntar på
besked om de får stanna. Ju tidigare man har möjlighet att lära
sig språket, desto lättare blir det att komma in i samhället.

Vänsterpartiets budgetförslag
Vänsterpartiets lade fram ett eget budgetförslag när kommunfullmäktige beslutade om. Tyvärr fick vi inte igenom våra
förslag.
• Vi ville inte höja arvodena till kommunens politiker och
sparar därmed 112 000 kronor.
• Vänsterpartiet vill ge alla anställda, som så önskar, rätt att gå
upp till heltid.
• Vänsterpartiet vill tillgänglighetsanpassa baden i Mörbylånga
och Färjestaden.
• Vänsterpartiet vill satsa på att behålla lärartätheten i kommunens skolor.
• Vänsterpartiet vill få ett fungerande arbete med genuspedagogisk inriktning i förskolan.
• Vänsterpartiet vill satsa mer på kulturskolan.
• Vänsterpartiet ville avsätta 3,4 % till löneökningar som ett led
i att göra Mörbylånga kommun till en attraktiv arbetsgivare,
där man som anställd väljer att stanna kvar.
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