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Vädret 2018 blev extremt. Klimat
förändringen kommer i framtiden att 
ge somrar som den vi haft i år. Våta 
vintrar och torra somrar är vad som 
väntar.

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. Utvecklingen 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 ambitiös i 
detta arbete, men mer kan självklart göras. Alla 
 kommunens hus och byggnader bör vid ny och 
ombygg nation installera solpaneler på tak och väggar, 
varje avsteg från denna regel ska särskilt motiveras.

En lokal produktion av biogas skulle skapa nya 
värden, miljön tjänar på det med en minskad över
gödning 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 biogasproduk
tionen skulle kommunens fjärrvärmeverk kunna eldas 
med närproducerad biogas istället för med flis.

Elbilar och hybrider är även det ett utmärkt  alternativ 
till fossiltankade bilar. Fler laddningsstolpar måste 
sättas upp.

Det kan aldrig vara bra att vi som bor på lands
bygden 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.

Åtgärder borde också vidtas för att gynna de gröna 
näringarna. För att stödja jordbruket, bör kommunens 
upphandlingsarbete koncentrera sig på att hitta vägar 
för att säkra att inköp till storhushåll består av 
 när producerade och ekologiska varor. 

Röd politik för grön miljö

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

Äldre är inget gammalt problemBort 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 
skattepengar ska tillbaks till verksamheten och 
inte ner i aktieägarnas fickor.

Vi vill också ha hög insyn i all offentligt 
finansierad verksamhet. LOV:en (Lagen om 
valfrihetssystem) ska tas bort, för den bidrar 
bara till jakt på den billigaste arbetskraften.  
De privata bolagen dränerar välfärden på 
resurser.

Utan nya svenskar 
stannar Sverige
2013 fick Vänsterpartiet igenom en motion om att 
Mörbylånga kommun ska ha en handlingsplan mot 
rasism och diskriminering. 

Både industrin och välfärdsektorn är i stort behov 
av arbetskraft. Om vi i framtiden ska kunna upprätt
hålla den svenska välfärden måste alla nya svenskar 
ges goda möjligheter att integreras i det svenska 
samhället och komma in på arbetsmarknaden. 

Personal som jobbar med familjer med rötter i 
andra länder måste förses med verktyg och kunskap 
att hantera frågor som rör hedersrelaterat våld.



Kultur i hela kommunen – 
kulturhus i Färjestaden 
och Mörbylånga
Det sägs att kulturen är kittet som samlar folk. Det är 
därför av största vikt att samhället 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 kulturskolans 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.  Kultur
husen ska ha ytor för utställningar, konserter, teatrar 
och kanske något av husen kan inhysa ett öländskt 
historiskt museum eller Världsarvshus. 

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

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 student
bostäder i Färjestaden.

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

En jämlik skola för alla barn
Bygget av högstadieskola 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 
utbildning är nödvändig. 

Det har tydligt visat sig 
att friskolor ger sämre 
förutsättningar för 
högskole studier, trots att 
de delar ut högre betyg. 
Genom att spara in på 
skolmat,  skolbibliotek och 
gymnastiksalar kan fri
skolor göra vinster på elevernas och skatte betalarnas 
bekostnad.

Läxor bör tas bort, det är orimligt att överlåta 

 ansvaret för ut bildningen på 
föräldrarna. Inte bara de 
barn som har föräldrar med 
tillräckliga kun skaper och 
tillräckligt mycket tid ska få 
en bra utbildning! 

Många undersökningar 
visar att dagens barn är 
stressade och att många 
närmar sig utmattnings
depression. 

Det är inte vettigt att 
kräva att barn och ung
domar ska ta jobbet med 
sig hem.  De har lika stort 
behov av återhämtning som 
vuxna.

Antalet självmord bland flickor tenderar att öka på 
södra Öland. Elevhälsan måste förstärkas för att bättre 
kunna hantera barn och ungas psykiska ohälsa. 

Hjälp med digitala banktjänster
Flera bankkontor har lagts ner på Öland. När allt fler 
tjänster bara kan utföras digitalt har många svårt att 
hänga med. Kommunen bör ordna kurser i data och 
annan teknik – främst för äldre. Äldre ska kunna få 
utökad tid för insatser som idag inte är bistånds
bedömda, till exempel social samvaro och utevistelse. 
Hemtjänsten eller en ”fixartjänst” ska också på 
hemma plan kunna hjälpa till med bank/betaltjänster.



Mörbylånga kommun har ungefär  
1 500 anställda och ska vara en 
 attraktiv arbetsgivare. 
 Att få  anställda att stanna kvar i 
kommunen gör också att behovet av 
inhyrd personal minskar. 

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

Ett försök med sex timmars arbetsdag på någon av 
kommunens omsorgsenheter skulle ge  kun skaper om 
hur mycket en generell arbetstids  förkortning skulle 
kosta i Mörbylånga. Det är belagt att kortare arbetstid 
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.

Vi vill avsätta mer pengar för lönehöjningar. 
Rätt till heltid är en självklarhet som Vänsterpartiet 
länge slagits för. 

Vänsterpartiet vill också sätta stopp för alliansens 
och Miljöpartiets idoga försök att privatisera delar av 
kommunens verksamhet, senast beslutades att delar 
av hemtjänsten ska utföras av privata företag. 
Vänsterpartiet säger nej till vinster i välfärden.

Rätt till heltid – gör försök 
med sex timmars arbetsdag

Äldre är inget gammalt problem
Ofta hör vi politiker oroa 
sig för att antalet äldre 
blir fler. Det gör inte vi i 
Vänsterpartiet. Vi är 
glada för att fler lever 
längre!
 Dagens pensionärer är 
ofta friska och aktiva. 
Kommunen ska se till att 
de kan hålla sig friska 
genom att satsa på idrott 
och kultur riktad till dem. 
 Tack vare Vänster

partiets förhandlingar i 
riksdagen har pensio
närer fått gratis busskort. 
 För den som vill bo kvar 
i sitt hem ska det finnas 
bra hemtjänst i kommu
nal regi, att släppa in 
privata företag som 
alliansen och Miljöpartiet 
vill är en dålig idé. Skatte
pengarna ska användas 
till vård, inte till vinstut
delning.

Alla ska kunna bada!
Det är viktigt att kommunen aktivt arbetar för att 
ta bort hinder som stoppar personer med olika 
funktions variationer att leva på samma villkor 
som andra. Vänsterpartiet har flera gånger krävt 
att baden i Färje staden och Mörbylånga tillgäng
lighetsanpassas. Majoriteten har sagt nej. 

Det måste finnas/byggas tillräckligt många 
 boenden med särskild service för vuxna. 

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. 



Sverige är ett land där vi har möjlig
heter att skapa ett gott liv för alla. 
Men det är alldeles för få som får del 
av framgången. En liten ekonomisk 
elit drar ifrån alla oss andra. Ojämlik
heten är vår tids gissel, men de 
andra partierna står utan konkret 
politik – eller driver en politik som 
direkt ökar klyftorna.

Vänsterpartiets löfte i valet 2018 är att skapa ett 
Sverige för alla, inte bara för de rikaste. 

Vår valplattform innehåller konkreta reformer för att 
göra Sverige till världens mest jämlika land. 

Bland dem finns en miljonärsskatt för rättvisare 
fördelning, sex timmars arbetsdag för att alla ska orka 
jobba fram till pensionen och satsningar på den gles
bygd och de förorter som förlorat jobb och offentlig 
service.

Ett Sverige för alla inte bara 
för de rikaste

Med Vänsterpartiet vid rodret är Landstinget i Kalmar 
län idag en förebild för andra landsting. Vi har ordning 
på ekonomin och Sveriges mest effektiva vård.

Medan akutsjukvården kritiseras i stora delar av 
landet får verksamheten i Kalmar län beröm. Vi har 
bland de kortaste köerna och de nöjdaste patienterna i 
Sverige. 

Vänsterpartiet vill se ett nationellt psykiatrilyft som 
innebär att den psykiatriska vården får samma fokus 
som cancervården.

Landstinget i Kalmar län ligger i topp när man frågar 
medborgarna om deras förtroende för vården. Det är vi 
naturligtvis glada och stolta över, men vi är inte nöjda. 

Det ska vara en rättighet att få arbeta heltid inom 
landstinget. Vi vill också genomföra ett försök med sex 
timmars arbetsdag med bibehållen lön på minst en 
avdelning på något av länets sjukhus. 

Vänsterpartiet vill att all städpersonal ska vara 
anställd av landstinget. Då blir det bättre städat utan 
stress och tidspress, vilket gynnar både de som städar 
och patienter. 

Bra vård utan vinstkrav

Några av de satsningar som gjorts tack 
vare Vänsterpartiet de senaste åren är:
• Seniorkort i kollektivtrafiken
• Avgiftsfri mammografi och cellprovsscreening
• Glasögonbidrag till barn
• Stora satsningar på att förbättra cancervården
• Ökat patientinflytande genom till exempel 
brukar revisioner inom psykiatrin
• Ökat socialt och etiskt ansvar vid upphandlingar
• Betald specialistutbildning för sjuksköterskor

Jonas Sjöstedt, Vänsterpartiets ordförande. 
FOTO: DENNy LORENTZEN



VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE   VänsterpartietDu kan personrösta genom att sätta ett kryss för den kandidat du helst vill ska bli vald. 

Du kan inte personrösta på fler än en eller någon annan kandidat än dem som står 

nedan.

1. Elisabeth Cima Kvarneke, Ölands Skogsby, Biomedicinsk analytiker

2. Anders Wassbäck, Segerstad, Lärare

3. Agneta Sandvik, Törnbotten, Hotellreceptionist

4. Pontus Björk, Ullevi, Rivningstekniker

5. Karin Olsson, Hagby, Egenföretagare

6. Erik Cardfelt, Hagby, Grafisk Formgivare

7. Sonia Lindell, Mörbylånga, Pensionär

8. Josef Berlin, Mörbylånga, Verksamhetsutvecklare

9. Rita Backman Wassbäck, Segerstad, Undersköterska

10. Sten-Olof Söderlund, Nedra Ålebäck, Socialarbetare

Mörbylånga0005-14771

Vänsterpartiet Mörbylånga
morbylanga.vansterpartiet.se
telefon 070–538 55 19

Rösta på  Vänsterpartiet 9 september

Rösta på Vänsterpartiet i 
alla tre valen 9 september
Kandidater kommunfullmäktige
1. Elisabeth Cima Kvarneke, Ölands Skogsby, Biomedicinsk analytiker

2. Anders Wassbäck, Segerstad, Lärare

3. Agneta Sandvik, Törnbotten, Hotellreceptionist

4. Pontus Björk, Ullevi, Rivningstekniker

5. Karin Olsson, Hagby, Egenföretagare

6. Erik Cardfelt, Hagby, Grafisk Formgivare

7. Sonia Lindell, Mörbylånga, Pensionär

8. Josef Berlin, Mörbylånga, Verksamhetsutvecklare

9. Rita Backman Wassbäck, Segerstad, Undersköterska

10. Sten-Olof Söderlund, Nedra Ålebäck, Socialarbetare

Topp 6 på landstingslistan
1. Martin Ottosson, Borgholm

2. Ylva Bengtsson, Mörbylånga, Socionom/Konsthantverkare

3. Sara Kånåhols, Borgholm, Egenföretagare

4. Linda Fleetwood, Kalmar, Landstingsråd

5. Gylfi Saemundsson, Kalmar, Pensionär

6. Karin Olsson, Mörbylånga, Egenföretagare

Topp 6 på riksdagslistan
1. Kaj Raving, Nybro, Metallarbetare/Politisk Sekreterare

2. Linda Fleetwood, Kalmar, Landstingsråd

3. Andreas Rindbäck Wallin, Västervik, Skattehandläggare

4. Pia Eriksson, Nybro, Trätekniker

5. Per Gawelund, Kalmar, Sjuksköterska

6. Lena Granath, Oskarshamn, Butikschef

Hela listorna finns på: www.morbylanga.vansterpartiet.se

VAL TILL LANDSTINGSFULLMÄKTIGE

   Vänsterpartiet

Du kan personrösta genom att sätta ett kryss för den kandidat du helst vill ska bli vald. 

Du kan inte personrösta på fler än en eller någon annan kandidat än dem som står 

nedan.

1. Martin Ottosson, Borgholm

2. Ylva Bengtsson, Mörbylånga, Socionom/Konsthantverkare

3. Sara Kånåhols, Borgholm, Egenföretagare

4. Linda Fleetwood, Kalmar, Landstingsråd

5. Gylfi Saemundsson, Kalmar, Pensionär

6. Karin Olsson, Mörbylånga, Egenföretagare

7. Lars-Erik Larsson, Borgholm

8. Eva Sigfridsson, Borgholm

9. Erik Cardfelt, Mörbylånga, Grafisk Formgivare

10. Maria Persson Engman, Kalmar, Omsorgsassistent

11. Ulf Lafveskans, Borgholm

12. Josefin Hellvin, Kalmar, Undersköterska

Kalmar 6 Borgholm Mörbylånga

0005-14896

Du hittar våra valsedlar i vallokalen. Vill du beställa dem så kan du 
mejla: morbylanga.vansterpartiet.se eller ringa: 070–538 55 19

VAL TILL RIKSDAGEN   VänsterpartietDu kan personrösta genom att sätta ett kryss för den kandidat du helst vill ska bli vald. 

Du kan inte personrösta på fler än en eller någon annan kandidat än dem som står 

nedan.

1. Kaj Raving, Nybro, Metallarbetare/Politisk Sekreterare

2. Linda Fleetwood, Kalmar, Landstingsråd

3. Andreas Rindbäck Wallin, Västervik, Skattehandläggare

4. Pia Eriksson, Nybro, Trätekniker

5. Per Gawelund, Kalmar, Sjuksköterska

6. Lena Granath, Oskarshamn, Butikschef

7. Anita Strömberg, Nybro, Undersköterska

8.  Hans-Göran Axelsson, Torsås, Pensionär

9. Leila ben Larbi, Kalmar, Undersköterska

10. Lars Johansson, Vimmerby, Egenföretagare

11. Eréne Öberg, Hultsfred, Lärare
12. Nicke Grozdanovski, Emmaboda, Skolbibliotikarie

13. Lena Gustafsson, Torsås, Pensionär

14. Jens Körge, Kalmar, Sjöbefäl
15. Sara Kånåhols, Borgholm, Egenföretagare

16. Richard Deichmann, Kalmar, Statsvetare/Administrativ Sekreterare

17. Linda Åsard, Hultsfred, Jurist
18. Lars-Erik Larsson, Borgholm
19. Liselotte Ross, Kalmar, Undersköterska/Politisk Sekreterare

20. Bertil Dahl, Kalmar, Kommunalråd

21. Paz Pizarro, Nybro, Integrationsassistent

22. Jens af Ekenstam Stenman, Vimmerby, Demokratiutvecklare

23. Maria Persson Engman, Kalmar, Omsorgsassistent

24. Leif Svensson, Västervik, Egenföretagare

25. Elsa Berg, Kalmar, Lärare
26. Ragnar Olsson, Kalmar, Lärare
27. Josefin Hellvin, Kalmar, Undersköterska

28. Carina Blom, Personlig Assistent

29. Ali Mobaraki, Nybro, Lärare
30. Peter Fjällgård, Vimmerby, Undersköterska

31. Cecilia Edholm, Kalmar, Lärare
32. Daniel Miletic, Emmaboda, Egenföretagare

33. Sylvia Borg, Oskarshamn, Fotograf

34. Anders Svensson, Nybro, Fritidsledare

35. Johanna Cederstrand, Vimmerby, Undersköterska
Kalmar län0005-14989


