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Här snöröjer
kommunen
•

kommunala gång- och
cykelvägar, gator, torg och
parkeringsplatser
• enskilda vägar där
kommunen förvaltar statliga
driftbidraget för snöröjning
• vägar till viktigare
kommunala verksamheter,
t.ex. äldreboenden och
vattenverk
• enskilda vägar med bra
standard och hög andel folkbokförda, samt att det finns
en ekonomiskt försvarbar
lösning. För dessa vägar
beslutar och bekostar väghållaren halkbekämpning.

Startkriterier
Snöröjningsenheterna åker ut
när det under pågående snöfall
kommit 5 cm blötsnö, 10 cm torr
snö eller vid drivbildning.
När kommer plogbilen?
En plogsväng tar ca 4-12 timmar
vilket innebär att det kan ha
kommit mer snö än 10 cm innan
plogbilen kommer. Snöröjningen
börjar ca kl. 04.00. Vid stora
mängder snö behöver vi ibland
ta de prioriterade vägarna igen
innan vi kan komma till din gata.
Hjälp oss att underlätta
snöröjningen genom att:
• respektera de parkeringsrestriktioner som finns
• inte skotta ut snö på gångoch körbanor
• lämna företräde till våra
arbetsfordon.
Som fastighetsägare är du
skyldig att snöröja och sanda
gångbana eller trottoar utanför
din fastighet.
>> morbylanga.se/snorojning

Från vänster syns Martina Rudestig, Sanne Undestam
och Olof Holgersson

Låt äventyret börja!
Genom att vara ute i naturen och
lösa problem är äventyrspedagogiken en naturlig del av undervisningen på Glömminge skola.
Sedan 2016 har skolan arbetat med äventyrspedagogik – och
Olof Holgersson, fritidspedagog på
Glömminge skola, har arbetat med
metoden sedan 2007.
– Det är ett enkelt sätt att fånga in
eleverna i undervisningen. Det kräver
mycket planering och tid, men det är
ett väldigt uppskattat inslag. Eleverna
brukar fråga när det är deras tur att
få göra ett äventyr i skogen, berättar
Olof Holgersson.
I äventyrspedagogiken kliver eleverna
in i en fiktiv berättelse där de ställs
inför problemlösningar och samarbetsövningar.
– Ofta finns det en god och en ond
sida och inför äventyren får klasserna något de måste ta reda på mer
om och träna på innan de kliver in i
den magiska skogen och äventyret.
Tidigare har vi bland annat haft ett
uppdrag kring vattenbristen och vad
man kan göra för att spara vatten. Då
har eleverna fått ta med sig frågan
hem och diskuterat om vad man kan
göra, säger Olof Holgersson.

Kollegorna Martina Rudestig och
Sanne Undestam har även de utbildat
sig inom äventyrspedagogiken.
– Hela processen från att det kommer
ett brev till klassen eller att någon
kommer utklädd och ger eleverna ett
uppdrag de ska lösa, till träningen
och själva äventyret i skogen, är häftig att uppleva. Elevernas entusiasm
inför uppgifterna och hur de samarbetar är väldigt rolig att se, säger
Martina Rudestig.
I äventyrspedagogiken står kunskap
och hälsa i centrum med socialt samarbete som en grundsten.
– Alla klasser, från förskoleklass till
sjätteklassarna, gör varsitt äventyr i
det här rollspelet i den magiska skogen i Saxnäs, säger Sanne Undestam.
Glömminge skolas arbete med pedagogiken har gett ringar på vattnet.
Flera skolor i kommunen har visat
intresse för äventyrspedagogiken och
förhoppningen är att kunna fortbilda
intresserade pedagoger i Mörbylånga
kommun.
– Vi är ju själva i början av det här,
men förhoppningsvis kan vi så ett frö,
avslutar Olof Holgersson.

Tillsammans kan vi
lite mer
Vi vet ganska väl var Mörbylånga
kommun står. Vi vet våra för- och
nackdelar, utmaningar och möjligheter. Undersökningar visar att ni
som bor i vår kommun ger oss goda
betyg för äldreomsorgen samt våra
förskolor, skolor och fritidshem.
Högst betyg får biblioteken och
räddningstjänsten. Vi gör mycket
som är bra men inget är så bra att
det inte kan bli bättre.
Samtalen och funderingarna för
att bli en så bra kommun som möjligt står högt på vår agenda. Utifrån
vårt nuläge ska vi ta nästa steg, vilket innebär att gå från att vara en
myndighet till att uppfattas som
en serviceorganisation där förhållningssättet är att välfärd inte bara
görs för dig utan tillsammans med
dig. Vårt arbete och vår dialog för
att identifiera vad god service är för
dig är en viktig förändringsresa som
precis har börjat.
För att lyckas med vårt uppdrag att
skapa en kommun som ger dig möjlighet att leva det liv du vill leva
behöver vi din hjälp. Jag är säker på
att det finns många goda idéer om
hur Mörbylånga kommun och våra
verksamheter kan utvecklas. Vi vill
lyssna och ta del av dem. Ett sätt
att förenkla detta är att lämna förslag och synpunkter digitalt. Inom
kort presenterar vi detta.
Att arbeta i en kommun är ett
ansvarsfullt och viktigt arbete
där målet är nöjda medborgare.
Satsningar för att visa och berätta
om en kommuns uppdrag pågår.
Häng gärna med våra medarbetare
i kommunens sociala medier. Själv
känner jag stolthet över mitt samhällsuppdrag. Jag hoppas att du
också vill vara med och påverka
platsen där du bor och hänga med
på resan mot en kommun där vi
växer, lever och verkar tillsammans
och där vi skapar förutsättningar för
vår framtid, trygghet
och fritid.
Ann Willsund,
kommundirektör

Foto: Sofia Eckerblad

Till vänster syns Matilda Wärenfalk och till
höger Anna-Kajsa Arnesson

De ska leda
Mörbylångas
nya majoritet
Efter valet den 9 september står det
klart att Socialdemokraterna kommer
leda den politiska majoriteten tillsammans med Centerpartiet och med stöd
av Vänsterpartiet. Matilda Wärenfalk
(S) blir kommunstyrelsens ordförande
och Anna-Kajsa Arnesson (C) kommer
bli förste vice ordförande i kommunstyrelsen. Båda kommer ha titeln som
kommunalråd.
– Det kommer vara ett delat ledarskap
så långt det bara går och vi upplever
att vårt samarbete fungerar väl. Vi ser
fram emot de kommande fyra åren,
säger Matilda Wärenfalk.

Från medborgarförslag
till verklighet
En hinderbana. Det skulle Mörbylånga
behöva, tänkte Thilda, då 12 år, när
hon satt hemma vid köksbordet. Kort
efteråt hade hon skickat in ett medborgarförslag. Förslaget togs emot av
kansliet som diarieförde och skickade
vidare ärendet till kommunfullmäktiges sekreterare. Där och då startade
processen till ett beslut. Politikerna
ställde sig positiva till förslaget och
föreslog att man skulle utreda detta.
När detta var klart ett halvår senare
fick Thilda möjlighet att prata om
sitt förslag inför kommunstyrelsen.
Gensvaret från ledamöterna var omedelbart och beslutet klubbades – fyra
nya träningsstationer i Mörbylånga

Hur slutade valet?
Tabellerna visar fördelningen av antalet ledamöter mellan de olika politiska
partierna i kommunvalet och skillnaderna mellan den tidigare och nya
mandatperioden.
Mandatperioden för fullmäktige börjar den 15 oktober och för styrelser och
nämnder den 1 januari.
>> val.se
Mandatperiod
2014-2018

Mandatperiod
2018-2022

Parti
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2
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1

L

1
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1
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skulle byggas. Senare samma år stod
allt klart. Invigde gjorde såklart Thilda
tillsammans med kommunalrådet
Henrik Yngvesson (M).
Har du synpunkter, åsikter eller förslag? Det finns olika sätt att kontakta
oss på.
>> morbylanga.se/synpunkter
>> morbylanga.se/medborgarforslag

Inlämnade medborgarförslag
2018: 37 st (1 januari-31 oktober)
2017: 35 st
När ett medborgarförslag kommer
in blir det en offentlig handling.
Alla medborgarförslag sedan 2011
finns på kommunens webbplats.

Mörbylånga kommuns nya
politiska organisation
Den nya organisationen är
beslutad av kommunfullmäktige i syfte att
effektivisera de politiska
processerna och förtydliga
den politiska styrningen.
Den nya organisationen
börjar gälla från och med
den 1 januari 2019.

Sammanställningen av kommunstyrelsens och övriga nämnders uppdrag är ett utdrag utifrån respektive nämnds reglemente. Reglementena är beslutade av kommunfullmäktige
och börjar gälla från den 1 januari 2019 när den nya organisationen träder i kraft. Reglementena finns på kommunens webbplats.

Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige, KF, är kommunens högsta beslutande organ.
Kommunfullmäktige bestämmer om
vilka mål kommunen ska ha och hur
pengarna i budgeten ska användas.
Vart fjärde år bestämmer kommunens medborgare vilka som ska sitta
i kommunfullmäktige. Platserna fördelas till de olika politiska partierna
efter antal röster i kommunvalet.
Valnämnd
Ansvarar för kommunens uppgifter
vid allmänna val till riksdag, landsting och kommunfullmäktige, vid
val till Europaparlamentet samt vid
genomförande av folkomröstningar.
Valberedning
Valda ledamöter förbereder förslag
på personer till styrelse och nämnder.
Revisorer
Varje år granskar revisorer all
verksamhet som bedrivs av
styrelser och nämnder och bedömer om verksamheterna sköts på ett
ändamålsenligt och ekonomiskt
tillfredsställande sätt.

Kommunstyrelsen
• Planerar, leder och samordnar
kommunens verksamhet och
ekonomi.
• Förbereder alla ärenden till
kommunfullmäktige och genomför sedan deras beslut.
• KS har 13 ledamöter och budgetoch uppföljningsutskottet
5 ledamöter.
Samhällsbyggnadsnämnden
• Ansvarar för planverksamhet,
byggverksamhet, gestaltning och
utformning av allmänna platser
och gator, miljö- och hälsoskydd
samt livsmedel.
• Fullgör kommunens uppgifter
gällande alkohol-, tobaks- och
läkemedelslagstiftningen.
• Nämnden har 9 ledamöter.
Socialnämnden
• Ansvarar för kommunal hälsooch sjukvård, drift av socialtjänstens olika boendeformer,
hemtjänst, hemsjukvård, daglig
verksamhet, familjerådgivning,
budgetrådgivning och skuldsanering samt familjecentral.
• Nämnden har 9 ledamöter och
sociala utskottet 3 ledamöter.

Utbildningsnämnden
• Ansvarar för kommunens omsorg
och utbildning i förskola, grundskola, särskola, gymnasieskola
samt för kommunal vuxenutbildning, fritidshem, öppen förskola
och elevhälsa.
• Till skillnad från andra verksamheter har skolväsendet dubbla
huvudmän vilket innebär att
nämnden har både ett statligt och
kommunalt uppdrag.
• Nämnden har 9 ledamöter.
Kultur- och tillväxtnämnden
• Ansvarar för fritidsfrågor, näringslivs- och landsbygdsutveckling,
arbetsmarknadsfrågor, kulturverksamhet och kulturskola, mark
och exploatering samt infrastruktur där områdena vatten, avlopp,
fjärrvärme, gator och vägar, kartförsörjning, parker och allmänna
platser, hamnar och fastigheter
ingår.
• Har samordningsansvar för frågor
som stärker kommunens tillväxt.
Detta sker genom plangruppen
och arbetsgruppen för samverkan
där flera nämnder ingår.
• Nämnden har 9 ledamöter.

Han ska matcha arbetssökande
med arbetsgivare
Mörbylånga kommun tar krafttag
för att minska arbetslösheten i
kommunen och har nu anställt en
matchningsansvarig som kommer
jobba för att kunna stötta arbetssökande i processen till ett nytt jobb.
Andréas Landtreter har klivit in i rollen som matchningsansvarig – och i
hans uppdrag ingår bland annat att
matcha personer mot lediga jobb,
informera från företag om deras verksamhet och yrken, information kring
att starta eget företag, information från
Arbetsförmedlingen samt stöd till den

I flera år har Innergården med
arbetslivsinriktad och naturbaserad rehabilitering lotsat
personer som står långt från
arbetsmarknaden.
Sedan den 1 januari 2018 är
Innergården på Capellagården i
Vickleby en långsiktig insats i samverkan mellan Samordningsförbundet,
Arbetsmarknads- och integrationsenheten i Mörbylånga kommun,
Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen
och Landstinget i Kalmar län.
Målgruppen är personer mellan 18-64 år
som av olika anledningar står långt

Torsdag 27/12
Uteaktivitet till hemlig adress. Destination
bestäms utifrån vädret.
Fredag 28/12, kl. 11-19
Biljardturnering och pingisturnering på Ladan.
Upphämtning på Fritte, Enbacka och Gårdby.
Anmäl om du vill bli upphämtad samt plats till
carola.nystrom@morbylanga.se
Onsdag 2/1 – Sporthallsaktiviteter
Färjestadens sporthall kl. 10.30-13
Torslundahallen kl. 14-17
Skansenhallen Mörbylånga kl. 10.30-14
Därefter är det öppet på Skansen kl. 14.30-18

– I mitt uppdrag som matchningsansvarig kommer jag tillsammans med
samordnare och representanter från
Arbetsförmedlingen att träffa arbetsgivare och stämma av deras behov
av kompetens och matcha dig mot
lediga arbeten. Jag finns till för dig och
arbetar för ditt bästa, säger Andréas
Landtreter.
Andréas Landtreter kommer finnas
både i Mörbylånga och Färjestaden.

utanför arbetsmarknaden. Deltagarna
erbjuds möjlighet till arbetsträning,
extern praktik samt studiebesök hos
arbetsplatser och skolor.
– Hos oss är odlingen och att vistas
utomhus en central del, säger Sanna
Henrysson, handledare på Innergården.
Uppföljningar av Innergårdens arbete
visar på goda resultat både på individnivå och rent samhällsekonomiska.
– Det är väldigt kul och häftigt att se
deltagarna utvecklas och göra framsteg
utifrån sina egna förutsättningar. Vi
handleder dem i processen och det är
verkligen en ynnest att få träffa de här
personerna och få följa dem på en del
av deras resa, säger Sanna Henrysson.

Detta händer på fritidsgårdarna under jul och nyår
Fredag 21/12, kl. 15-23
Grötkväll med tomtarna på Ladan, 15 kr.
Upphämtning på Fritte, Enbacka och Gårdby.
Anmäl om du vill bli upphämtad samt plats till
christian.petkoczi@morbylanga.se

som behöver hjälp att nå sitt mål med
arbete eller studier.

Torsdag 3/1
Större aktivitet till hemlig adress som
meddelas senare.
Fredag 4/1
Jullovsdisco på Ladan, åk 4 kl. 16-18.30,
åk 5-6 kl. 19-21. Upphämtning på Fritte,
Enbacka och Gårdby. Anmäl om du vill bli
upphämtad samt plats till
christian.petkoczi@morbylanga.se

Mörbylånga Din kommun är en
hushållstidning där vi kort informerar
om vad som händer inom kommunens
verksamheter. Tidningen ges ut med
tre nummerper år och distribueras
till alla hushållmed postnummer
som helt eller delvis ingår i
Mörbylånga kommun.

Öppet som vanligt på Ladan för åk 7-9,
kl. 21-23.30. Obs! Ingen upphämtning.
Mer information finns på fritidsgårdarnas
sociala medier, Facebook (Fritidsgårdarna
Mörbylånga kommun) Instagram
(fritidsgardarnamblakommun).

Mörbylånga kommun
386 80 Mörbylånga
Tfn: 0485-470 00
kommun@morbylanga.se
www.morbylanga.se
Besöksadress: Trollhättevägen 4

