Hej
För några veckor sedan hade vi i Framtid Öland ett medlemsmöte på Kalk där fokus låg på
att diskutera framtiden och valet 2022. Tillsammans kom vi överens om att Framtid Öland
behövs som politiskt parti, vi gör skillnad, och vill gärna fortsätta med det!
Vår drivkraft och inspiration kommer inte från riktlinjer ovanifrån, från en partiledning långt
från vår kommun, utan den kommer från vad som händer i vår egen kommunen, här och nu.
Den kommer från de medborgare som vi möter i vår vardag, de som har synpunkter,
önskemål och frågor.
Det senaste åren har vi kunnat “skörda frukten” av ett antal frågor som vi verkat för:
●

Hälsocentralen är såld. Kommunen har ett principbeslut att vi bara ska äga
fastigheter som används i vår basverksamhet.

●

Sexorna är på väg till mellanstadiet. Vi är det enda parti som konsekvent i både
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige röstat för en återflytt. Från början hade vi
C med oss men i samband med denna mandatperiod svängde de och röstade
tillsammans med S och V nej. För att sedan svänga igen och rösta ja.

●

Ett nytt särskilt boende planeras på Ekbackaområdet. Ekbacka är enligt oss det
bästa alternativet för ett särskilt boende i kommunens tätort. Men vi ska fortsätta
verka för att boende ska kunna erbjudas i hela kommunen.

●

Hyresrätter i Rälla och snart i Löttorp. I samband med “flyktingvågen” 2016 fick vi
Borgholms kommun ta del av många statliga miljoner. En del föreslogs att användas
till att bygga kommunala bostadsrätter (dessutom med ytterligare statligt
investeringsstöd). Vårt krav var då att dessa hyresrätter skulle byggas där
marknaden behövde stimuleras. Dvs Rälla och Löttorp. Nu är vi på väg att gå i mål..

●

Avsaltningsanläggningen i Sandvik. Här har vi verkat för ett gemensamt beslut
och tillsammans löste vi Ölands vattenbrist.

●

Hamnen i Byxelkrok. Beslutet togs under vår första mandatperiod och en av våra
representanter var högst delaktig i att få ner totalkostnaden med cirka 40 mkr.

●

Ett bostadsbolag har bildats. En nödvändighet för att följa lagen och kunna driva
verksamheten med vinst och därmed konkurrera rättvist mot den privata marknaden.
Vi får även en tydligare redovisning och styrning för att motverka dolda subventioner
från skattebetalarna.

●

Kommunen har en bättre och säkrare budgetprocess. Vår önskan var en
nollbasbudget men detta är en bra bit på väg.

●

Borgholm Energi har en mer renodlad struktur. De skattefinansierade
verksamheterna har återförts till kommunen. De affärsområden som är kvar är tydligt
redovisade och separerade då flera av dessa ej får drivas med vinst. Mer rättvisa
VA-taxor har genomförts samt genomgångar av anslutningar som inte debiterats.
Stora investeringar i framförallt VA-nätet är planerade de närmaste åren.

●

Äldreomsorgens kvalitetspris. Vi vill stötta goda initiativ och har föreslagit och fått
igenom “Äldreomsorgens kvalitetspris” som syftar till att lyfta fram och
uppmärksamma goda exempel inom äldreomsorgen.

●

Ölandsglöd. Ett nomineringspris där vinnaren får 10 000 kr. Vi vet att kommunen är
full av ideella inspiratörer och goda exempel som bör uppmärksammas.

●

Uppväxlingsprojekt. Som sagt, vi gillar goda initiativ så ett uppväxlingsprojekt ska
vara till allmännytta och icke kommersiellt. Det ska ses som utvecklande för
samhället bestående över en längre tid. Det kan innebära att en förening t ex står för
arbetskostnad och kommunen växlar upp med materialkostnaden.

●

Kommunen har amorterat på lån. Redan på ett tidigt stadium yrkade vi på att
kommunen skulle amortera på sina lån. Det skapar bättre utrymme för framtidens
välfärdskostnader

Några ärenden som vi föreslagit och fått igenom men som sedan har fastnat i organisationen
är:
●

“Sveriges bästa äldreomsorg” där de flesta beslut fortfarande hänger i luften.

●

“Camp Recruit Borgholm” ett projekt som gick ut på att verka för en ökad
inflyttning genom en kampanj på sommaren när ön är fylld av glada och
förväntansfulla besökare.

●

“Från skolmatsal till skolrestaurang”. Vi tror inte att man får bättre mat inom skola
och omsorg bara för att man höjer matpengen eller handlar mer ekologiskt. Vi tror att
det behövs inspiration, uppmuntran och nytänkande både när det gäller miljö och
tillagning.

Så även om vi inte är det parti som låter högst och syns mest kan vi med stolthet känna att
vi gjort skillnad. Och det vill vi gärna fortsätta med! Därför har vi nu beslutat oss för att hoppa
på tåget och köra i alla fall fyra år till, för vi inser att vi behövs!
Ps. Framtid Ölands nomineringsmöte kommer att hållas vid Georges hus på Högby IP
den 1 februari 2022. Mer information kommer men spara datumet i din kalender så länge!

Styrelsen för Framtid Öland
Annette Hemlin, Mats Olsson, Diana Angelin, Maria Steen, Åsa Moberg

Nu gäller det att vi hittar nya aktiviteter att driva inför nästa mandatperiod.
● Hyreslägenheter på flera orter där det finns behov men samtidigt finns ett litet/inget
intresse från de privata aktörerna.
● Att skolskjutsar och övriga kommunikationer blir effektivare i hela kommunen.
● Utbyggnad av infrastrukturen så att den stöder ökad inflyttning och nyetableringar.
● ……

