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I det här programmet berättar vi 
vad vi vill göra i Mörbylånga. 
Men vår kommun är bara en 
liten del av Sverige och påverkas 
därför starkt av den politik som 
bedrivs i riksdagen. 
 Vänsterpartiet vill att Sverige 
ska vara ett land som håller ihop, 
där frukterna av allas samlade 
arbete kommer hela landet till 
del. 
Vänsterpartiet vill satsa på de landsbygdsom
råden och andra delar av Sverige som under en 
rad år svikits av tidigare regeringar. Välfärds
samhället ska fungera oavsett var man bor – 
 avståndet till storstädernas centrum ska inte 
avgöra.  

Offentlig service ska inte styras av marknads
tänkande. Våra gemensamma resurser ska 
fördelas utifrån andra värden. Polis, räddnings
tjänst, kollektivtrafik, vård och andra offentliga 
tjänster ska vara tillgänglig även på landsbygden. 
Posten ska komma, apoteket 
ha medicin, bankkontoret ha 
kontanter och polisen ska ha 
tid att rycka ut. 

Demokrati, rättvisa och 
medbestämmande
”All offentlig makt utgår från 
folket” står det i Sveriges 
grundlag. Det är ord som 
betyder något också i en 
kommun som Mörbylånga. 
Det borde till exempel inne

bära  att alla partier i kommunfullmäktige får 
samma möjligheter att ta del av underlag och 
utredningar innan beslut om budget och annat. 
Så har det inte varit i Mörbylånga där all makt 
centrerats till en liten grupp politiker från de 
största partierna. Vänsterpartiet vill att kommun
fullmäktige, kommunstyrelse och kommunala 
nämnder ska bestå av så pass många ledamöter 
att fler partier ska kunna delta. Kostar det mer 
vill Vänsterpartiet hellre sänka mötesarvodena 
än minska antalet ledamöter.

Kommunens personal måste få mer inflytande 
över sitt arbete, till exempel genom att ge varje 
arbetsgrupp inom äldreomsorgen mer ansvar för 
sin arbetsplanering. 

Ett försök med sex timmars arbetsdag på 
någon av kommunens omsorgsenheter skulle 
också ge kunskaper om hur mycket en generell 
arbetstidsförkortning skulle kosta i Mörbylånga. 
Det är belagt att kortare arbete och minskad 
stress minskar sjukfrånvaron och är bra för 
personalens hälsa. Samtidigt gör det kommunen 
till en mer attraktiv arbetsgivare, vilket är viktigt 
när konkurrensen om personal ökar.

När allt fler tjänster bara kan utföras digitalt 
kommer många, inte bara äldre, få svårt att 

hänga med. Kommunen bör 
ordna kurser i data och annan 
teknik främst för äldre, till 
exempel om hur man utför 
banktjänster eller handlar på 
nätet. Kommunen bör bevilja 
hemtjänst för att hjälpa till 
med bankärenden i hemmet.

Detta handlar verkligen om 
demokrati. Vi kan inte ha en 
stor del av befolkningen som 
inte hänger med i den tek
niska utvecklingen.

Välfärd, rättvisa, tillgänglighet 
och hållbarhet
Kommunalpolitiskt program för Vänsterpartiet Mörbylånga
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• Försök med sex  timmars 
arbetsdag 

• Ge varje arbetsgrupp inom 
äldreomsorgen ansvar för 
sin arbetsplanering. 

• Kommunen bör bevilja 
hemtjänst för att hjälpa 
till med bankärenden i 
hemmet.



Vänsterpartiet tar inte ställning i frågan om 
Öland en kommun, en sammanslagning av 
Mörbylånga och Borgholm, innan det finns ett 
konkret förslag hur en sådan kommun skulle 
organiseras. Den avgörande frågan för oss är att 
medborgarnas inflytande inte minskar.

Arbetsmarknad
I Mörbylånga finns tre viktiga näringar; välfärden, 
lantbruket och turismen. Majoriteten av medbor
garna är anställda inom något 
av dessa områden och alla 
påverkas av dem.

Kommunen är den största 
arbetsgivaren med cirka 1 
500 anställda. Mörbylånga 
kommun ska vara en attraktiv 
arbetsgivare. Vänsterpartiet 
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 också en 
självklarhet som Vänsterpartiet länge slagits för. 
Vänsterpartiet vill också sätta stopp för allian
sens och Miljöpartiets idoga försök att privati
sera delar av kommunens verksamhet, senast 
beslutet att delar av hemtjänsten ska utföras av 
privata företag. Vänsterpartiet säger nej till 
vinster i välfärden.

När det gäller turismen på södra Öland handlar 
den mer om kultur och naturvärden än om sol 
och bad. Världsarvet Södra Ölands odlingsland
skap är en av kommunens stora tillgångar. 
Vänsterpartiet vill tillsätta en projektgrupp för 
skapandet av ett ”Världsarvets hus”. Det bör inte 
enbart vara en utställningslokal, utan också bli 
ett viktigt centra för såväl studenter och fors
kare vid sidan av betydelsen som vädersäkert 
besöksmål. 

För att stödja jordbruket, bör kommunens 
upphandlingsarbete koncentrera sig på att hitta 
vägar för att säkra att inköp till storhushåll består 
av närproducerade och ekologiska varor. 

Många små företag har svårt att hitta kompe
tent personal. Vi behöver bättre se över vad som 
kan göras för att underlätta och skapa förutsätt
ningar för fler jobb i småföretag till exempel 

genom lärlingssystem. Detta är inte minst viktigt 
för att ta väl hand om de nya medborgare som 
nyligen kommit från andra länder.

Kommunen erbjuder idag regelbundna infor
mationsträffar för företagen. Vänsterpartiet 
tycker att man utöver detta ska erbjuda kurser 
inom de områden småföretagarna brukar efter
fråga mest, till exempel ekonomi/bokföring, 
datakörkort, produktion av webbplats och 
marknadsföring. Här är samarbetet med Kalmar 

Science Park och Linnéuni
versitetet en viktig del. 

På sikt borde det vara 
naturligt att en universitetsut
bildning kring turism eller 
jordbruk finns där turismen 
och jordbruket är som star
kast – på södra Öland.

Vi måste satsa än mer på 
besöksnäringen. Det är en växande bransch som 
ger jobb i vår kommun. Besöksnäringen leder till 
utveckling av den lokala miljön och den skapar 
arbetstillfällen. Därför måste näringens intressen 
tas med vid planering av markanvändning, 
jordbruk, infrastruktur och kommunikation. 

Alla måste vara välkomna att ta del av det 
Öland har att erbjuda. Den som är rörelsehindrad 
har idag ingen möjlighet att svalka av sig genom 
att ta sig ett bad. Baden i Mörbylånga och 
Färjestaden måste tillgänglighetsanpassas.

Bort med vinsterna i välfärden
Vi vill stoppa vinstjakten för privata företag inom 
skola, vård och omsorg. Vinster i privata företag 
där verksamheten är finansierad med skatte
pengar ska tillbaks till verksamheten och inte ner 
i aktieägarnas fickor.

Vi vill också ha hög insyn i all offentlig finansie
rad verksamhet. LOV:en (Lagen om valfrihetssys
tem) ska tas bort för den bidrar bara till jakt på 
den allra billigaste arbetskraft. De privata bola
gen dränerar välfärden på resurser.

Bostäder
Vänsterpartiet vill att kommunens bostadsbolag 
får i uppdrag att bygga minst ett hyreshus i trä i 
flera våningar. Husen ska vara klimateffektiva så 

• På sikt borde det vara 
naturligt att en universitets
utbildning kring turism eller 
jordbruk finns där turismen 
och jordbruket är som 
starkast – på södra Öland.
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kallade passivhus. De kräver 
knappt någon extern upp
värmning alls och gör av med 
ytterst lite energi. Husen ska 
förses med solceller. Att 
bygga i trä är upp till 30 
procent billigare än andra 
byggen.

För de äldre som vill bo kvar 
i sitt närområde när man gjort 
sig av med sin villa, ska 
kommunen bygga hyresrätter 
i kommunens mindre samhäl
len, med så låga hyror som 
möjligt.

För de som saknar egen tomtmark kan kom
munen skapa odlingslotter. Att ge människor 
möjlighet att odla sin egen mat är både miljö
smart och ekonomiskt, att kommunen inte 
behöver bekosta skötseln av marken sparar 
naturligtvis pengar. Därför ska medborgare 
erbjudas möjligheter att bilda föreningar som 
sköter detta.

Kommunen ska se till att det byggs bostäder 
runt om i kommunen, ett sätt är införandet av så 
kallad dubbel markansvisning – vill ett företag 
bygga bostäder i någon av de större tätorterna 
ska de också tvingas bygga i en av de mindre 
orterna.

Cykelfärjan mellan Kalmar och Färjestaden 
måste ha en tidtabell som gör att det går att 
pendla till och från arbete eller skola. Alternativet 
är annars att också sätta in en cykelbuss morgon 
och kväll. Det skulle också göra det möjligt att 
satsa på bygge av studentbostäder i Färjestaden.

Kvinnors rättigheter
Vänsterpartiets poltik utgår från ett feministiskt 
synsätt. Vi arbetar aktivt mot all form av diskri
minering. De förslag vi för fram i andra avsnitt i 
detta program skulle därför kunna upprepas här. 
All vår politik bygger på att kvinnor ska ha 
samma möjligheter som män. Några frågor tål 
dock att nämnas särskilt.

Vi vill att anställda i kommunen ska ha rätt att 
arbeta heltid. 

Inom hemtjänsten ska ett projekt med 6tim

mars arbetsdag genomföras.
Kommunen ska stödja 

Kvinnojouren och Tjejjouren. 
För att lyfta frågan om 

jämställdheten på södra 
Öland, både i kommunens 
verksamhet och i samhället i 
stort, vill vi tillsätta en kom
munal beredning, ett utskott 
eller ett råd för kvinnors 
rättigheter och jämställdhet. 

Fritidsgårdarna kan använ
das för att stärka självförtro
ende hos unga tjejer.

Äldre
Ofta hör vi politiker och debattörer oroa sig för 
att antalet äldre blir fler. Det gör inte vi i Vänster
partiet. Vi är glada för att fler lever längre. 
Dagens pensionärer är ofta friska och aktiva. 
Kommunen ska se till att de kan hålla sig friskare 
genom att satsa på idrott och kultur riktad till 
dem. Friskvård minskar behovet av sjukvård. Ett 
exempel är att pensionärer har fått busskort tack 
vare Vänsterpartiets förhandlingar om budgeten 
i riksdagen. 

Många vill också flytta från hus med stora 
trädgårdar, men ändå kunna bo kvar i närheten. 
Bygg lägenheter också i de mindre samhällena. 
Bostadsrätter som Bovieran i Färjestaden är 
utmärkta exempel på ett bra boende för aktiva 
äldre, men tyvärr är ju de lägenheterna förbe
hållna den som kan betala för sig. I de större 
orterna kan hyresrättsboende i kollektivhus som 
det kommunala bostadsbolaget står för vara ett 
bra alternativ. 

Men med åldern kommer ofta en del krämpor, 
synen blir ofta sämre och orken avtar. Då kan 
man behöva flytta till ett mer anpassat boende. 
Vi vill bygga ett äldreboende i Södra Möckleby/
Degerhamn. Kommunen ska också satsa på 
grönytorna vid våra äldreboenden.

För den som vill bo hemma ska det finnas bra 
hemtjänst i kommunal regi, att släppa in privata 
företag som alliansen och Miljöpartiet vill är en 
dålig idé. Skattepengarna ska användas till vård, 
inte till vinstutdelning.

• Bygg hyres rätter i 
 kommunens mindre sam
hällen.

• Cykelfärjan mellan Kalmar 
och Färjestaden måste ha 
en tidtabell som gör att det 
går att pendla till och från 
 arbete eller skola.

•Rätt till heltid.
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Äldre ska kunna få utökad tid för insatser som 
idag inte är biståndsbedömda, till exempel social 
samvaro och utevistelse. Hemtjänsten eller en 
”fixartjänst” ska också på hemmaplan kunna 
hjälpa till med bank/betaltjänster.

Funktionsrätt
Samhället ska vara universellt utformat från 
början. Det betyder att produkter, miljöer, pro
gram och tjänster ska utformas så att de kan 
användas av de allra flesta utan behov av an
passning eller specialutformning.

Det är viktigt att kommunen ser till att få bort 
sådant som hindrar personer med funktions
variationer från att vara delaktiga i samhället, på 
samma villkor som alla andra. Kommunen ska ha 
en särskild avstämningsfunktion som ser till att 
detta efterlevs.

Det måste finnas/byggas tillräckligt av boen
den med särskild service för vuxna. Beslut som 
ger personer en sådan bostad ska verkställas. 
Idag hamnar tyvärr många isället på listan över ej 
verkställda beslut, hos inspektionen för vård och 
omsorg (IVO). Kommunen måste också göra det 
möjligt att få en särskilt anpassad bostad som 
innebär att det beviljas en lägenhet som är 
anpassad efter ens behov. Du kan till exempel 
vilja flytta från din villa när du inte längre orkar 
ansvara för ditt villaboende. Ingen fast personal
grupp ingår då. 

Kommunens ansvar för insatser och assistans 
genom LSS (Lag (1993:387) om stöd och service 
till vissa funktionshindrade) 
måste hålla en hög kvalitet. 
Biståndsbedömningar ska ske 
utifrån personens individuella 
behov och göra det möjligt att 
leva ett så gott och självstän
digt liv som möjligt. 

Vänsterpartiet vill utveckla 
den dagliga verksamheten 
genom att involvera konstnä
rer och andra kulturutövare i 
aktiviteterna. 

Barn och unga
Vi vill att det ska finnas 

sommarlovsstöd som skapar förutsättningar för 
barn i åldern 6 till 15 år att komma samman och 
få möjlighet till och skapa nya kontaktytor mellan 
barn med olika bakgrund. Vår kommun har en 
fantastisk natur, som inbjuder till lek och andra 
aktiviteter. Statligt stöd betalas ut till kommuner 
som satsar på kostnadsfria sommarlovsaktivite
ter.

Mörbylånga kommun har infört ett generellt 
stöd till familjer, som befinner sig under fattig
domsgränsen och uppbär försörjningsstöd. 
Denna generella ersättning utbetalas två gånger 
per år; inför sommaren och inför julen och ligger 
utanför behovsprövningen. Detta system ska 
fortsätta och inte upphöra.

Vi har under flera år föreslagit att kommunen 
ska anställa en genuspedagog till stöd för 
personalen i skolor och förskolor. Målet ska vara 
att barn och elever ska kunna utvecklas utan 
begränsningar av sitt kön. Att diskutera och 
bygga bort traditionella könsmönster inom 
utbildning och yrkesliv.

På en av våra förskolor vill vi skapa ett barn
kulturcentrum. En resursförskola där pedagoger 
med kunnande inom olika kulturyttringar jobbar. 
Dit ska förskolepersonal kunna åka för att 
fortbilda sig inom olika kulturella uttrycksformer.

Vänsterpartiet vill införa gratis kollektivtrafik 
för barn och unga – på sommarlovet. För detta 
kan kommunen få statliga bidrag.

Antalet självmord bland flickor tenderar att 
öka på södra Öland. Elevhälsan måste förstärkas 

för att bättre kunna hantera 
barn och ungas psykiska 
ohälsa. 

Det måste finnas någon till 
hands för att i tidigt skede 
uppmärksamma psykisk 
ohälsa.

Bygget av en högstadie
skola i Färjestaden måste 
snabbas på. Kommunen ska 
inte lämna fältet fritt för 
privata företag att lägga 
beslag på skolpengarna. En 
jämlik skola där alla ges 
samma chans till en bra 

• Hemtjänst i kommunal regi 
– skattepengarna ska an
vändas till vård, inte till 
vinstutdelning.

• Gratis kollektivtrafik för 
barn och unga – på som
marlovet.

• Utveckla den dagliga 
verksamheten genom att 
involvera konstnärer och 
andra kulturutövare. 
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utbildning är nödvändig. Det har tydligt visat sig 
att friskolor ger sämre förutsättningar för 
högskolestudier, trots att de delar ut högre 
betyg. Genom att spara in på skolmat, skolbiblio
tek och gymnastiksalar kan friskolor göra vinster 
på elevernas och skattebetalarnas bekostnad. 

Läxor borde tas bort, det är orimligt att över
låta ansvaret för utbildningen på föräldrarna. Inte 
bara de barn som har föräldrar med tillräckliga 
kunskaper och tillräckligt mycket tid ska få en 
bra utbildning! Många undersökningar visar att 
dagens barn är stressade och att många närmar 
sig utmattningsdepression. Det är inte vettigt att 
kräva att barn och ungdomar som princip ska ta 
jobbet med sig hem. De har lika stort behov av 
återhämtning som vuxna.

Integration
2013 fick Vänsterpartiet igenom en motion om 
att vår kommun ska ha en handlingsplan mot 
rasism och diskriminering. Handlingsplanen är 
ytterst angelägen inte minst med tanke på det 
mångkulturella samhälle som växer fram.

De satsningar som är viktigast nu är att 
erbjuda bra svenskundervisning till de nyinflyt
tade, 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. Viktigt är också att erbjuda samhälls
kunskapsundervisning. Att veta hur det svenska 
systemet är uppbyggt är en grundbult för den 
som ska klara sig på egen hand när asylproces
sen är avklarad.

Människor som kommer till 
vårt land ska ges goda möjlig
heter att integreras i det 
svenska samhället och få 
utöva sin kultur och sin 
religion.

Kommunen har inte en 
tillräckligt bra bild av hur det 
ser ut beträffande hedersvåld. 
Personal som jobbar med 
familjer med rötter i andra 
länder måste förses med 

verktyg och kunskap att hantera frågor som rör 
hedersrelaterat våld.

Kultur
Det sägs att kulturen är kittet som samlar folk. 
Det är därför av största vikt att samhällskroppen 
genomsyras av kultur i alla former och för alla 
åldrar. Kulturskolans aktiviteter är viktiga och ska 
utvecklas. Det finns många olika uttrycksformer 
som kan ta plats, keramik, textil, skulptur, ord och 
bild, foto, film med mera. För att göra alla kultur
skolans aktiviteter möjliga att delta i, för alla barn 
i kommunen, ska barnen kunna bussas hem med 
en kvällstur, vid lämplig tid efter aktiviteterna. 

Vi vill göra den gamla sockerbruksbyggnaden, 
nu kallad Zokker, till Mörbylångas kulturhus. 
Fritidsgården som huserar där bör rymmas i 
Skansenskolans lokaler. 

I Färjestaden ska ett nytt kulturhus uppföras.  
Kulturhusen ska ha ytor för utställningar, konser
ter, teatrar och kanske något av husen kan inhysa 
ett öländskt historiskt museum eller Världsarvs
hus. 

Det är också viktigt att ordna ett historiskt 
besökscentrum vid eller i närheten av Sandby 
borg, med dess för Öland exceptionella historia.

Idrott och folkhälsa
Vi vill säkerställa en god tillgång till idrottsan
läggningar för alla, oavsett om dessa idrotter 
domineras av kvinnor och flickor eller män och 
pojkar. I samhällsplaneringen ska det finnas 
utrymme och möjlighet till lek, fysisk rörelse och 
spontanidrott. På så sätt kan fler vara fysiskt 

aktiva. 
Vi vill att kommunen ska ha 

en strategi för att ge äldre rätt 
och möjlighet till idrott. Det är 
ett välkänt faktum att äldre 
som tränar aktivt på olika sätt 
också mår bättre. 

Idrottsrörelsen har i nära 
30 år arbetat för en jämställd 
idrott. Riksidrottsförbundet 
konstaterar dock att det är 
långt kvar innan detta mål kan 
anses uppnått. Kvinnor och 
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• Läxor ska tas bort, det är 
orimligt att överlåta 
 ansvaret för utbildningen 
på föräldrarna. 

• Ordna ett historiskt 
 besökscentrum vid eller i 
närheten av Sandby borg.

• Gör Zokker i Mörbylånga 
till kulturhus.



flickor utgör fortfarande en minoritet av idrotts
föreningarnas medlemmar och av specialförbun
dens styrelser. Ordförandeskapet är fortfarande 
till stor del förbehållet männen. Även bland 
tränare dominerar männen. Konsekvensen av 
den manliga dominansen inom idrottsrörelsen 
blir bland annat att män och pojkar gynnas vid 
fördelningen av resurser på kvinnors och flickors 
bekostnad.

Miljö
Alternativa energikällor blir alltmer konkurrens
kraftiga. Produktionen av egen el med hjälp av 
solpaneler växer och vindkraft är den förnybara 
energikälla som ökar mest i världen. Utveckling
en i Sverige visar på samma trend. På solens och 
vindarnas ö måste vi satsa stort på att hänga 
med i utvecklingen mot ett fossilfritt samhälle. 

Mörbylånga kommun är på många sätt ambi
tiös i detta arbete, men mer kan självklart göras. 
Alla kommunens hus och byggnader bör vid ny 
och ombyggnation installera solpaneler på tak 
och väggar, varje avsteg från denna regel ska 
särskilt motiveras.

Doften av pengar är något varje ölänning 
känner när lantbrukarna gödslat sina åkrar. En 
lokal produktion av biogas skulle skapa nya 
värden, miljön tjänar på det med en minskad 
övergödning och minskade koldioxidutsläpp, 
lantbrukarna tjänar på det genom att kunna sälja 
det som tidigare varit en restprodukt, bilister och 

åkerier tjänar på det genom att kunna tanka sina 
fordon med ett lokalt och miljövänligt drivmedel. 
För att få fart på biogasproduktionen skulle 
kommunens fjärrvärmeverk kunna eldas med 
närproducerad biogas istället för med flis.

Elbilar och hybrider är även det ett utmärkt 
alternativ till fossiltankade bilar, men kräver att 
det sätts upp fler laddningsstolpar.

Det kan aldrig vara bra att vi som bor på 
landsbygden är praktiskt taget helt hänvisade till 
att åka bil. Ur miljö och klimatsynpunkt måste vi 
se till att kollektivtrafiken kan konkurrera med 
bilen. Därför vill vi satsa på billigare och bättre 
kollektivtrafik.

Biodlingen i Sverige minskar i omfattning. Vårt 
land är långt ifrån självförsörjande med honung 
och det råder brist på pollinerande insekter. 
Kemikaliehanteringen inom jordbruket har gjort 
att antalet pollinerande insekter minskat dras
tiskt. En enkel åtgärd för att gynna pollinering 
vore att inte klippa en del av kommunens gräs
mattor, utan låta dessa bli blomsterängar för en 
tid.

Åtgärder borde också vidtas för att gynna, för 
de gröna näringarna, att kunna bidra till en 
utbyggd biodling. Till exempel att avsätta mark
områden för detta syfte.

Att privatpersoner tillåts spruta bekämpnings
medel i sin trädgård är heltokigt! Det vanligaste 
medlet heter Roundup. Kommunen ska arbeta 
för att användningen förbjuds.

Rösta på Vänsterpartiet i alla tre valen; 
Riksdag • Landsting • Mörbylånga kommun
Idag har vi två platser i kommunfullmäktige. Vi behöver fler representanter både i fullmäktige och i 
andra kommunala organ för att kunna påverka och förverkliga det vi skriver om här. Vill du vara med 
och göra Mörbylånga och Sverige mer rättvist, med en bra välfärd för alla och en hållbar miljö för 
framtiden. 

Kontakta oss
Frågor, synpunkter, tankar och idéer kontakta oss via morbylanga.vansterpartiet.se 
eller www.facebook.com/vansterpartietmorbylanga
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Vänsterpartiet Mörbylånga
morbylanga.vansterpartiet.se
telefon 070–538 55 19

Rösta på  Vänsterpartiet 9 september

Rösta på Vänsterpartiet i alla tre valen

Riksdag 
Landsting 
Mörbylånga kommun


