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Mullsjö växer
– trenden har vänt!

– Sidan 3 –

Socialdemokraten

LIZA 
– nytt namn
till regionen

- Sidan 3 –

KENT
– om viktiga

investeringar
- Sidan 4-5 –

December 2017En tidning från Socialdemokraterna i Mullsjö kommun

God Jul & Gott Nytt År!
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Mullsjö kommun är just nu i en ut-
vecklingsfas. Det byggs och har de 

senaste åren byggts fler bostäder än nå-
gonsin i modern tid. Det är en positiv 
utveckling.
Nu handlar det om att se till så att vår 
kommun växer i en takt som vi klarar av 
att hantera. 
Det är positivt att fler vill bo i vår kom-
mun, men det handlar också om att alla 
delar av kommunen hänger med; barn-
omsorg, skola och så vidare. 

Vi socialdemokrater tog över ledningen 
i kommunen efter valet 2014 tillsam-

mans med Miljöpartiet och Vänsterpar-
tiet. Vi fick en tuff start med alla de be-
kymmer som uppdagades i kommunens 
skolbyggnader. Mycket kraft och ekono-
mi har fått läggas på att skapa bra utbild-
ningsmiljöer för våra barn.
Nu hoppas vi att dessa bekymmer ska 
vara ur världen och att de stora insatser 
som gjorts ska vara tillräckliga. Jag vill 
passa på att ge en stor eloge till all perso-
nal inom skolan som gjort en jätteinsats 
under detta arbete

Ett av de första beslut som den tillträ-
dande politiska ledningen tog var att 

bygga en ny förskola - Skogsgläntan. Vi 
har ambitionen att fortsätta att utveckla 
vår förskoleverksamhet såväl verksam-
hets- som lokalmässigt. Dessa två frågor 
går hand i hand.
I en tid då fler barnfamiljer söker sig till 
Mullsjö är barnomsorg, förskola och sko-
la tre viktiga områden som måste fungera.

I vilken takt utvecklingen kan ske be-
ror på kommunens ekonomi. Mullsjö 

kommun har under en följd av år haft 
en ansträngd ekonomi. De åtgärder som 
genomförts med ombyggnation av skolor 

och därtill hörande hyra av paviljonger  
har ytterligare frestat på kommunen.
Vi har dessutom kunnat se hur kommu-
nens sociala kostnader ökat och det finns 
en rad utmaningar för alla politiker i 
kommunen att ta tag i.

Vi socialdemokrater kommer att lägga 
all kraft på att förbättra kommunens 

ekonomi. Det handlar om att hitta balan-
sen mellan att gasa och bromsa.
Vi vill att Mullsjö kommun ska fortsät-
ta att växa. Vi hoppas och tror att vi ska 
kunna få fler aktörer än Mullsjö Bostäder 
att våga satsa i vår kommun. Vi vill se en 
mix av villor, hyres- och bostadsrätter för 
att vara en attraktiv boendeort.

De lägenheter som vårt kommunala bo-
stadsbolag byggt de senaste åren har 

gjort att vi fått en rotation på bostads-
marknaden. Vi har också kunnat se hur 
villor i kommunen blivit allt mer attrakti-
va på marknaden.
När den nya väg nr 26/47 blir klar tror vi 
att det kommer att bli än mer attraktivt 
att såväl bo som att etablera verksamhet 
i vår kommun. Det är en utveckling vi 
måste vara beredda på. Tar vi inte chan-
sen så kommer den att gå oss förbi.

Jag tror på Mullsjö kommuns möjlig-
heter! Vi har ett ypperligt läge med 

goda kommunikationer. De satsningar 
som görs på järnvägarna kommer ock-
så att vara till nytta för oss. Vi har goda 
pendlingsmöjligheter åt många håll med 
tåg, buss och bil.
Nu är det upp till oss att förvalta dessa 
möjligheter på bästa sätt.

Linda Danielsson
Kommunstyrelsens ordförande (S)

Mullsjö kommun
i en utvecklingsfas

Liza på väg till
regionfullmäktige

Liza Oswald från Socialdemokraterna i 
Mullsjö kommer att vara på åttonde plats 
på partiets valsedel till regionfullmäktige i 
Jönköpings län vid valet nästa år.

Det är på den valsedel som omfattar 
Vätterbygden, Habo, Jönköping och 
Mullsjö. Sett till dagens fördelning av 
platser i regionen så är det stor sannolik-
het att Liza kommer att ta plats i region-
fullmäktige.

Hon kommer då att ersätta Lars-Uno 
Olausson som avsagt sig nominering för 
kommande period.

Mullsjö har ytterligare tre kandidater på 
regionlistan; Therese Wikström återfinns 
på 18:e plats, Thomas Elf på 23:e och 
Harrieth Cajfeldt Carlsson på 28:e.

Mullsjö uppåt i
näringslivsranking

Mullsjö kommun tog två steg framåt 
när Svenskt Näringsliv presenterade sin 
ranking av företagsklimatet i Sveriges 
kommuner 2017. Mullsjö hamnade på 
19:e plats av landets 290 kommuner.

– Det är bara Habo och Gnosjö av kom-
munerna i Jönköpings län som hamnar 
framför oss, säger Linda Danielsson. Vi 
försöker ha en kontinuerlig dialog med 
företagen i kommunen och det arbete 
både Mullsjö Utveckling och kommunen 
gör är viktigt.

Linda och Pernilla
på riksdagslistan

På den socialdemokratiska riksdagslis-
tan för Jönköpings län kommande val 
återfinns Linda Danielsson och Pernilla 
Jovanovic, Mullsjö. 

Linda är placerad som nummer 15 och 
Pernilla som nummer 23.

Linda 
Danielsson
Kommunstyrelsens 
ordförande S i Mullsjö

Liza Oswald 
står på 
åttonde plats 
på valsedeln 
till regionfull-
mäktige för S 
i Vätterbyg-
den.
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Trenden har vänt
– fler vill bo i Mullsjö

1990 hade Mullsjö kommun 7375 
invånare. Efter att 2010 varit nere på 
7033 kunde vi vid senaste årsskiftet 
räkna in 7226 invånare.

– 2020 tror jag vi kommer att ha pas-
serat siffran från 1990, säger Linda Da-
nielsson, kommunalråd (S).

Det kan inte ha undgått någon att Mull-
sjö växer. Det byggs på flera håll runt om 
i kommunen.

– Vi har fått nya lägenheter i både Mull-
sjö och Sandhem. Det har byggts och 
byggs villor i såväl våra samhällen som ute 
på landsbygden, säger Pernilla Jovanovic, 
ordförande (S) i byggnadsnämnden. Det 
känns bra. Vi behöver öka vårt invånaran-
tal för att möta de utmaningar vår kom-
mun står inför.

Andra aktörer
Pernilla och Linda hoppas nu få se fler 

aktörer på den lokala bostadsmarknaden.
– Jag hoppas att vår attraktionskraft ska 

bli så stark att det kan komma fler aktörer 
in i kommunen än vårt kommunala bo-
stadsbolag. Det behöver vi, säger Pernilla.

– När ombyggnaden av väg 26/47 är 
klar bör intresset för oss öka ytterligare, 

både som boendeort och som etablerings-
ort. Jönköping är en stark kommun och 
vår förhoppning är att vi kan bli ett att-
raktivt nära alternativ, säger Linda.

Barnfamiljer
Att få fler invånare, där huvuddelen är 

småbarnsfamiljer, är ett sätt att stärka 
Mullsjö för framtiden. 

– Att fler väljer Mullsjö kommun som 
den kommun där man vill leva sitt liv är 
det bästa betyg vi kan få, säger Linda. 

Byggnadsnämnden arbetar med den 

framtida planeringen och att det ska fin-
nas planer framme att presentera för såväl 
befintliga kommuninvånare som vill byg-
ga som de som kommer utifrån.

– Villapriserna i Mullsjö har nått en 
nivå som gör att det är många som istället 
tittar på att bygga nytt. Det är positivt, 
säger Pernilla. De lägenheter som byggts 
har skapat en rotation på bostadsmark-
naden, men vi har också sett ett ökat in-
tresse att flytta till Mullsjö. Vi har ju bra 
pendlingsmöjligheter åt flera håll, vilket 
är en konkurrensfördel.

Pernilla Jovanovic, ordförande i byggnadsnämnden, vid byggnationen på Duvgatan. Här bygger Mullsjö Bostäder tio lägenheter, treor och 
fyror, som ska stå färdiga för inflyttning under våren 2018.

Linda Daniels-
son utanför 
de nybyggda 
lägenheterna på 
Kyrkvägen. Det 
har byggts nya 
lägenheter i så-
väl centralorten 
som i Sandhem. 
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Margaretas Park 98 miljoner kronor, 
Trollehöjdskolan 70 miljoner, Skogsglän-
tan 40 miljoner, Kronängsskolan 25 mil-
joner...

Investeringarna i Mullsjö kommun har 
varit stora de senaste tre åren.

– Självklart en tung börda för en liten 
kommun, men jag anser att det är nöd-
vändiga investeringar för Mullsjö, säger 
Kent Oskarsson (S), ordförande i Teknis-
ka utskottet.

Socialdemokraterna tog tillsammans med 
Miljöpartiet och Vänsterpartiet över led-
ningen i Mullsjö kommun efter valet 2014. 
Den första affären att ro i hamn var köpet av 
Margreta Park.

– Valet stod mellan att köpa ”parken” eller 
att bygga nytt, berättar Kent. Vi socialdemo-
krater anser att detta var den bästa lösningen 
och vi kom till rätta med ett bekymmer som 
funnits under en följd av år.

Ny förskola
Ett annat beslut som kom tidigt var att 

bygga en ny förskola. Det blev Skogsgläntan 

på samma plats där tidigare Ur och Skur be-
drivit sin verksamhet.

– Det var också ett strategiskt beslut. Be-
hovet var stort och vi hade inte investerat i 
någon förskola på många år, berättar Kent.

De stora investeringsbehoven i Trollehöjd- 
och Kronängsskolan kom dock som över-
raskningar för den nytillträdda kommunled-
ningen.

Akuta behov
Att skolorna var i behov av renovering var 

ingen nyhet, men när larmen om barn och 
personal som mådde dåligt accelererade un-
der 2015 krävdes omedelbara insatser.

– Ja, det var ju verkligen akuta behov. Det 
fanns inget annat alternativ än att lösa be-
kymren, förklarar Kent. Barnens och perso-
nalens hälsa kommer alltid i första rummet.

Utrymda skolor, omflyttning av verksam-
heter, baracker, temporära lösningar, omfat-
tande undersökningar kring upphoven till 
problemen, ja, de flesta känner till det om-
fattande arbete som genomförts.

”Lyfta på alla stenar”
Trycket på kommunen och dess tekniska 

utskott har varit stort.
– Vi har verkligen försökt att ”lyfta på alla 

stenar” för att reda ut var bekymren kommer 
ifrån. Ett omfattande renoveringsarbete har 
genomförts och vi har idag i princip två nya 
skolor.

Kritik och överklaganden av beslut hör 
också till problembilden.

– Att tömma en skola och lösa de aku-
ta problemen gör att man inte alltid klarar 
av att lösa allt inom alla regelverk. Det har 
varit snabba beslut i vissa lägen och de har 
gjorts utifrån ambitionen att snabbt komma 
till rätta med de problem som fanns. Tyvärr 
har en del av överklagandena inneburit för-
seningar som elever och personal fått betala 
i slutändan genom att lokalerna inte blivit 
klara så snabbt som vi önskat.

Politisk enighet
Kent vill dock påpeka att det funnits en 

klar politisk majoritet för de åtgärder som 
vidtagits.

Nödvändiga investeringar 
– för nutid och framtid!

Kent Oskarsson, ordförande i Tekniska ut-
skottet i Mullsjö kommun.

Köpet av Margaretas Park var den första och största av de stora investeringar som gjorts av Mullsjö 
kommun de senaste åren.
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– Vi har ett gott samarbetsklimat i Mullsjö 
kommun i de flesta frågor. Så även vad det 
gäller de nödvändiga insatser som nu gjorts. 
De flesta partier har varit med och insett all-
varet.

Nu hoppas Kent - och alla andra - att det 
ska visa sig att man kommit till rätta med 
bekymren.

– Så här långt verkar allt vara bra. Vi vill 
att alla elever och personal ska ha en bra och 
hälsosam lär- och arbetsmiljö.

Tynger ekonomin
Alla de investeringar som gjorts, förutom 

de ovan nämnda också borgensåtaganden 
gentemot Mullsjö Bostäder till följd av ny-
byggnationer, tynger just nu kommunens 
ekonomi.

– Vi ligger på den övre gränsen vad det gäl-
ler vilken låneskuld kommunen kan ha, sä-
ger kommunalrådet Linda Danielsson. Det 

gör att vi får väga kommande investeringar 
mot vad vi klarar av att hantera. Samtidigt 
är det så att de investeringar vi gjort har va-
rit nödvändiga. De har gått till äldreomsorg, 
skola och bostäder. Det handlar inte om nå-
gon ”kommunal lyxkonsumtion” utom om 
verksamheter vi har en skyldighet att sköta.

Linda ser de satsningar som gjorts som en 
investering för såväl nutid som framtid.

– Vi var tvungna att lösa såväl äldreom-
sorg, skola som bostäder för behov i nutid, 
samtidigt är det investeringar för framtiden. 
De här investeringarna ska vi Mullsjöbor ha 
nytta av i många år!

Nödvändiga investeringar 
– för nutid och framtid!

”Nu har vi 
två skolor i 
toppskick!”

Mats Tingshagen, socialdemokratisk ledamot i barn- och utbildningsnämnden, är mycket nöjd med resultatet av renoveringarna av Trollehöjd- och 
Kronängsskolan. Han ser nu att man har två skolor i toppskick och hoppas att de orsaker som låg bakom att elever och personal inte mådde bra ska 
vara undanröjda.

Trollehöjdskolan är en av de skolor som fått en 
omfattande renovering och nu står rustad för 
framtiden.
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Skogsgläntans förskola invigdes i ja-
nuari 2017 och är en förskola, som vi 
är mycket stolta över. Det är den första 
förskola som byggts i Mullsjö kommun 
sedan 1980. 

– Vår förhoppning är att Skogsglän-
tan skall vara första steget i en upp-
rustning och komplettering av kom-
munens alla förskolor, säger Katarina 
Karlsson, ordförande i Barn- och ut-
bildningsnämnden.

I nuläget finns det 88 barn inskrivna 
på Skogsgläntan. Skolan är indelad i tre 
skepp, Ekorren, Nyckelpigan och Ugglan, 
varav Ugglan är indelad i tre avdelningar.

– Skogsgläntan har en tydlig profil på 
utomhuspedagogik och man vill på ett 
lustfyllt sätt ge barnen ett grundläggande 
intresse för vår natur, förklarar Katarina. 

Kan ske utomhus
Tanken är att allt man göra/lära sig kan 

man göra/lära sig utomhus, vilket inne-
bär att verksamheten planeras med ut-
gångspunkten att förskolans läroplan ska 
tas med ut: ut på gården och ut i naturen. 

Närheten till skog, mark och sjö ger 
goda möjligheter till både planerade och 
spontana utflykter. De yngre barnen har 
sin middagsvila utomhus i specialbyggda 
”sängar”.

– Förskolan har ett eget tillagningskök 
med egna kockar. Målsättningen är att 
maten i största möjliga mån lagas från 
grunden, berättar Katarina.

Katarina Karlsson (S), ordförande i Barn- och utbildningsnämnden, är nöjd med hur den 
nya Skogsgläntans förskola blivit.

Skogsgläntan 
– ett första steg

Sänkt skatt för 1500
Mullsjöpensionärer

1500 pensionärer i Mullsjö kommun 
för sänkt skatt 2018!

Sedan den socialdemokratiska ledda 
regeringen tillträdde 2014 har arbetslös-
heten sjunkit och underskotten i de of-
fentliga finanserna försvunnit. Tack vare 
ordning och reda i ekonomin och att det 
är fler som jobbar finns därför utrymme 
för att fortsätta sänka pensionärsskatten. 

Det innebär att 70 procent av alla per-
soner över 65 år får sänkt skatt. För en ål-
derspensionär med en pension på 14 000 
kronor i månaden, vilket är medianpen-
sionen för kvinnliga ålderspensionärer, 
kommer skatten sänkas med cirka 200 
kronor i månaden. För den här gruppen 
innebär förslaget att skatteklyftan mellan 
pensionärer och löntagare helt tas bort.

Dessutom höjs tandvårdsbidraget för 
alla över 65 år 2018. Sedan 1 januari 
2017 är besök i öppenvården gratis för 
alla som fyllt 85 år. Reformer som betyder 
mycket för dem med lägst pension.

Höjt barnbidrag
för 900 familjer

Det är inte bara pensionärerna som är 
vinnare i den budget den socialdemokra-
tiskt ledda regeringen lagt i riksdagen. 
Även barnfamiljerna får sin del av kakan i 
form av höjt barn- och studiebidrag med 
200 kronor i månaden. Det är första höj-
ningen på tio år.

Med satsningen vill regeringen öka jäm-
likheten och underlätta den ekonomiska 
situationen för Sveriges barnfamiljer.

I Mullsjö kommun är det cirka 900 
familjer som kan se fram emot ett extra 
tillskott i familjekassan.

Katarina Karlsson hoppas att nybyggna-
tionen av Skogsgläntan är ett första steg 
i en upprustning och komplettering av 
kommunens alla förskolor. Skogsgläntan 
är den första nybyggda förskolan i Mullsjö 
sedan 1980.
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I och med att Socialdemokraternas 
budget vann vid höstens budgetmöte i 
Region Jönköping ökade möjligheten 
att få en ambulans till Mullsjö.

Lars-Uno Olausson (S), Mullsjö, som 
sitter i regionfullmäktige, förklarar.

– Enligt den modifierade budgeten till 
följd av att Socialdemokraterna och Mil-
jöpartiet vann omröstningen ska ytterli-
gare en fullvärdig ambulans komma till 
i Jönköpingsområdet. Att den placeras i 
Mullsjö ser jag som logiskt.

Saknar ambulans
”Behov finns att förstärka de befintliga 

resurserna med ytterligare en fullvärdig 
ambulans inom Jönköpingsområdet,  
eventuellt till kommun som idag saknar 
sådan. 2 miljoner kronor avsätts.”

Så står det ordagrant i den budget som 
befästes utan större debatt i regionfull-
mäktige den 5 december.

– Vi socialdemokrater har haft med 
denna ambulans i vår budget under hela 
mandatperioden, berättar Lars-Uno. Alli-

ansen har dock konstant röstat emot. Nu 
när vår budget vann finns det stora möj-
ligheter att få en ambulans till Mullsjö.

Verksamhetsfråga
Vad innebär då ”eventuellt till kommun 

som idag saknar ambulans”.
– Det är en fingervisning från politiken 

att man tycker att den ska placeras i just 
en kommun som saknar ambulans idag. 
Mullsjö är också, tillsammans med Ane-
by, den kommun som har längst insats-
tid i regionen idag, förklarar Lars-Uno 
Olausson.

I slutändan är det dock en verksamhets-
fråga.

– Det är professionen som avgör var den 
slutligen hamnar. Men det beslut som nu 
tagits i regionfullmäktige ger den störs-
ta möjligheten hittills för en ambulans 
placerad i Mullsjö kommun, konstaterar 
Lars-Uno.

Regionens ambulansflotta är i ständig 
rörelse och den ambulans som finns när-
mast är alltid den som får larmet.

– En dagambulans med utgångspunkt 
från Mullsjö skulle dock betyda mycket 
för kommunens invånare.

Mullsjö den ”STORA” lilla kommunen!
Jag är fantastiskt glad och nöjd med att 

bo i Mullsjö – kommunen som har näs-
tan allt själv och dom få saker som inte 
finns kan vi ändå få på nära håll. Jag är 
också väldigt stolt över den Mullsjöanda 
som invånarna i vårt lilla samhälle visar 
prov på dagligen. 

Hur många kommuner i det här landet 
kan erbjuda ett så rikt utbud av aktivite-
ter för unga som stora? 
Sveriges bästa
Innebandyn i högsta ligan är i topp i 

Sverige när det gäller publiksiffror. Are-
nan och publiken är utsedda till Sveriges 
bästa. Runt matcherna krävs många ide-
ellt arbetande som troget ställer upp för 
sin förening. 

Ungdomslagen i alla föreningar kräver 
åtskilliga timmar av ideellt arbetande för-
äldrar och eldsjälar. I Mullsjö ställer vi 
troget upp och hjälper till! 

Nu var innebandyn bara ett exempel på 
idrotter som vi har i kommunen. Vi har 
eldsjälar inom alla föreningar som verkar 

på bästa sätt i kommunen. Företagen i 
kommunen ställer upp som sponsorer till 
föreningarnas verksamheter på ett mycket 
bra sätt. 
”Egen” bank
Vi har till och med en ”egen” bank även 

om den går under namnet Tidaholms 
Sparbank går det nog inte att hitta något 
mer lokalt bankkontor. 

Simhall, slalombacke, elljusspår, skid-
spår, ridanläggningar, utomhusbad med 
gångavstånd från både Mullsjö och 
Sandhems tätort, skjutbanor, skyttehall, 
idrottshallar i både Mullsjö och Sandhem, 
fotbollsplaner, vandringsleder, fiskesjöar i 
absolut närhet till centrum i både Mullsjö 
och Sandhem och vår fantastiska natur är 
några av de saker som erbjuds. 
Fyra mataffärer
Vilka kommuner i vår storlek har fyra 

mataffärer, klädaffär, elaffär, järnaffär, fär-
gaffär, godisaffär, mm. Flera hotell och 
restauranger finns också. Närhet och fina 
kommunikationer till flera större städer.  

Det klagas ibland på att vi inte har nå-
gonting men se er omkring i bygden och 
jämför med kommuner i vår storlek så 
upptäcker ni snart att vi är väldigt bort-
skämda med närheten till det mesta. 

Med detta sagt vill jag rikta ett stort 
tack till alla Mullsjöbor som gör vår fina 
Mullsjöanda. Jag och mitt parti Social-
demokraterna gör och kommer att göra 
allt som står i vår makt att fortsätta att 
utveckla Mullsjö på detta mycket positiva
sätt.

Martin Svensson

Nu finns ökad chans till ambulans
I och med att 
S-MP-budgeten 
vann i region-
fullmäktige ökar 
möjligheten att 
få en ambulans i 
Mullsjö.
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Vill Du vara med och
utveckla Mullsjö kommun?

Socialdemokraterna
FRAMTIDSPARTIET I MULLSJÖ KOMMUN

mullsjo@socialdemokraterna.se  - https://mullsjosocialdemokrater.blog/ - facebook.com/mullsjosocialdemokrater

Har du idéer och tankar om Mullsjö kommuns utveckling?

Delar du socialdemokratins värderingar?

Kom då med oss i arbetet för att skapa en kommun 
där alla kan leva det goda livet!

Är du nyfiken på Socialdemokraterna i Mullsjö?
Kontakta Kicki Svensson, 070-415 01 20

Du kan också gå in på www.socialdemokraterna.se/bli-medlem 
eller skicka ett mail till mullsjo@socialdemokraterna.se


