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   Motala kan bättre 
 
Vi är överens om att en redan bra kommun kan blir bättre att leva, bo, arbeta, studera 
och driva företag i! 
 
 
Bättre service 
Vår strävan är att skapa en långsiktig, stabil och kostnadseffektiv service till 
kommuninnevånarna och företagen som verkar i kommunen. 
 
Bättre mångfald  
En mångfald av utförare i den verksamhet som kommunen bedriver leder till en ökad 
effektivitet där den enskilde medarbetarens möjlighet att påverka är en viktig drivkraft. Vi vill 
genomföra en politik där brukaren av en tjänst får större inflytande. Med modeller för eget val 
uppnås verklig valfrihet och mångfald. Avknoppning av kommunal verksamhet bör 
uppmuntras genom stöd och rådgivning. En utmaningsrätt bör införas där såväl kommunalt 
drivna som utomstående utövare ges möjlighet att konkurrera på lika villkor. 
 
Bättre företagsklimat och arbetsmarknad 
Vi vill tillsammans med näringslivet skapa ett företags- och företagarklimat som ger 
förutsättningar för företag att växa och nyanställa i hela kommunen. Det behövs för att skapa 
en framtid för framförallt alla ungdomar som står utanför arbetsmarknaden idag.  
 
Bättre ekonomi 
Överskotten i den årliga kommunala verksamheten skall användas till att i första hand betala 
gamla skulder som pensioner och eftersatt underhåll på fastigheter och anläggningar för att 
undvika att kommande generationer belastas.  I andra hand till att utveckla investeringar som 
skapar intäkter eller minskar driftskostnaderna och slutligen till att minska skattetrycket. 
 
Bättre långsiktig planering 
En genomarbetad flerårsbudget ska upprättas för att få framförhållning och stabilitet i den 
kommunala planeringen. Budgeten är vårt viktigaste styrdokument med avseende på 
verksamhetens kvalitet och ekonomi och skall vara förankrad och följas av samtliga anställda 
och politiker. Den långsiktiga, goda, ekonomiska hushållningen är en viktig grund för att de 
årliga budgetarna som tas fram för den verksamhet som ska bedrivas, istället för generella 
uppräkningar. 
 
 
 

En bättre skola i Motala 
 
Vi är överens om att gemensamt fortsätta att utveckla kvalitén på undervisningen i 
Motala kommuns skolor. 
 
 
Självständiga skolor 
Vi vill ge de kommunala skolorna ökad möjlighet att själva svara för utveckling, planering, 
genomförande och drift och är positiva till friskolor. 
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Prioritera de första skolåren 
Vi vill prioritera de första skolåren och ta tag i problem som läs- och skrivsvårigheter. 
 
Skolan och föräldrarna har gemensamt ansvar 
För att stödja och stimulera lärandet och möjliggöra goda val ska föräldrar och elever få tydlig 
återkoppling och underbyggda råd, grundat på professionens kunskap och erfarenhet.  
 
Kunskap och arbetsro  
Vi vill stödja en arbetsmiljö i skolan med arbetsro där lärandet prioriteras och god hälsa 
främjas. Vi vill vidta åtgärder respektive inspirera förslag för att säkerställa och påskynda en 
sådan utveckling. 
 
Tydligt uppdrag till rektorer och personal 
Vi vill ge rektor ett tydligt uppdrag att stimulera personalen till att utveckla den pedagogiska 
verksamheten och inspirera till att pröva nya idéer för att ytterligare höja kvalitén i 
undervisningen. 
 
 
 

          En bättre äldreomsorg i Motala 
 
Vi är överens om att  
 
 
Det ska vara tryggt att åldras i Motala kommun 
Vi vill tillskapa en funktion som Äldre- och handikappombudsman vilken ska arbeta för att 
skapa ökad trygghet för de äldre och handikappade i kommunen, samt värna om kvalitén i 
omsorgen. 
 
Vi vill bättre utnyttja kompetensen hos omsorgspersonalen samt öka rehabiliterings-       

      insatser för att äldre och handikappade så långt som möjligt behåller sina funktioner så att 
      behovet av institutionsboende kan senareläggas eller undvikas. Städning anser vi kan skötas 
      av för ändamålet utbildad personal. 

 
Vi vill arbeta för att fler får vara med och driva verksamheterna i kommunen. Detta skulle 
stimulera kvalitetsutvecklingen och ge möjlighet att pröva nya arbetssätt, samt givetvis ökad 
valfrihet för kommuninvånarna. 
 
Vi vill införa enklare system för taxor och avgifter 
Dagens system är svårbegripligt och svårtolkat. Goda exempel finns i andra kommuner. 
       
Vi vill hjälpa människor till ökad frihet och självständighet 
I varje människas liv kan det inträffa krissituationer som gör att man behöver hjälp och stöd. 
Detta kan inkludera behov av ekonomiskt stöd. Vi vill värna om denna möjlighet till hjälp. 
Samtidigt vet vi, att varje beroende begränsar individens frihet och förmåga att gå stärkt 
genom livet. Därför vill vi att det ekonomiska stödet inte bara blir en passiv utbetalning, utan 
ett tillfälligt stöd i en speciell situation. Vi vill hjälpa människor att efter förutsättning och 
förmåga snarast klarar sin egen försörjning. 
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Vi vill stödja ideella föreningar och intresseorganisationer som  gör en insats av social 
karaktär  
Väntjänsten är ett sådant exempel. Stödet behöver inte endast vara bidrag. Kommunen kan 
exempelvis kostnadsfritt upplåta lokaler för träffar och sammankomster. 

 
 

Bättre kulturellt utbud i Motala 
 
Vi är överens om att 
 
 
Aktivt marknadsföra de olika natur-, kultur- och industrihistoriska miljöer som finns i 
kommunen 
Ökad kännedom om de värdefulla miljöer som finns i kommunen kan användas bl.a. för att ge 
bättre förutsättningar för besöksnäringarna, öka inflyttning och boende i kommunen och öka 
invånarnas kunskap om hemkommunen. 

 
Värna om en rik kultur genom bl.a. aktiva grund-, musik- och gymnasieskolor 
Lyft fram kulturella aktiviteter inom skolan, t.ex. genom olika former av konstnärlig 
verksamhet, då dessa är viktiga för barns och ungdomars totala utveckling. 

 
Ökat stöd till föreningsrörelsen i stort, med tonvikten lagd på ungdomsverksamheter 
Föreningsrörelsen utgör den viktigaste resursen för att skapa en mångfald och mängd inom 
”kulturområdet”.  

 
Slå vakt om den kulturella mångfalden 
För att få förståelse för och kunna ta del av de olika invandrarkulturer, som finns i 
kommunen, bör ett gemensamt kommunalt forum skapas. 

 
Låt huvudbiblioteket vara samlingsplats och funktionellt nav för kommunens kulturella 
verksamheter 
Folkbiblioteken, museerna och hembygdgårdarna är viktiga samlingsplatser för kommunens 
kulturella verksamheter. Däri skall finnas en stor variation av aktiviteter t.ex. konserter, 
utställningar och högskoleutbildningar. 
 
 

Bättre omvärldsrelationer 
 
Vi är överens om att 
 
 
Snabb och säker väg behövs till Linköping 
Vi förordar en 2+1 väg. 
 
Ny genomfart genom Motala måste prioriteras 
Tung trafik går nu genom Motala i allt större utsträckning i och med att Bergslagsdiagonalen 
byggs ut på olika håll. En ny genomfart för riksväg 50 måste prioriteras då det ur säkerhets- 
och miljösynpunkt blivit en ohållbar situation med den nuvarande genomfarten. 
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Återinföra det kommunal bidraget till enskilda vägar 
Många av kommunens enskilda vägar nyttjas av allmänheten och även av exempelvis 
skolbussar och annan tyngre trafik vilket gör att vi anser att kommunen bör ta ett ansvar för 
dessa vägar. 
 
Stimulera samåkning 
Kommunen skulle kunna inventera behov av samåkning för att planera för och bygga 
parkeringar för detta ändamål där behov finnes. 
Kommunen kan även stimulera samåkning genom att ha länk för detta på kommunens 
hemsida där intressenter kan få kontakt med varandra. 
 
Det är viktigt med snabba förbindelser med storstadsregionerna 
Vi anser att Motalabor ska kunna nå Stockholm med tåg på högst 2 tim vilket idag är praktiskt 
och tekniskt möjligt. Vi vill verka för att Ostlänken snabbt blir klar för att förbättra Motala-
bornas möjlighet att med kollektiva färdmedel nå Skavsta efter att tagit pendeltåg från Motala 
till Norrköping. Europa- och Götalandsbanorna måste förverkligas för att få snabba tåg-
förbindelser med Malmö/Köpenhamn och kontinenten, samt med Göteborg. 
 
Friskare och mer arbetsför befolkning i Motala  
Effektivisera rehabiliteringsprocesserna genom ökad satsning på det finansiella 
samordningsförbundet (FINSAM) där kommunerna Motala och Vadstena samverkar med 
försäkringskassan, arbetsförmedlingen och landstinget. 
 
Utveckla närsjukvård i Motala tillsammans med landstinget 
Utveckla samverkan med landstinget och andra kommuner i väster för att integrera den 
kommunala hemsjukvården med landstingets hemsjukvård. 
 
Verka för att landstinget tillhandahåller de resurser vid Lasarettet i Motala som krävs för god 
närsjukvård dygnet runt t ex öppen akutmottagning, avancerad hemsjukvård och akuta 
psykiatriska hjälpinsatser. 
 
Samordning över kommungränserna ger ökad kvalitet och sänkta kostnader 
Vi tror på ökad samverkan inom räddningstjänsten mellan kommunerna och eventuellt i hela 
regionen för bättre samordning, säkerhet och effektivisering. 
 
I nuläget konkurrerar kommunerna i länet till viss del med varandra om eleverna till 
gymnasieprogrammen genom att delvis locka med program som marginellt skiljer sig från 
varandra. Genom samverkan och större regional samordning kring gymnasieskolorna bör vi i 
Östergötland få en bättre gymnasieskola till lägre kostnad.  
 
Idag har många mindre kommuner svårt att klara den miljötillsyn lagen kräver. Detta 
beroende på att man inte klarar att tillse att all nödvändig kompetens finns då man bara har 
råd att ha ett fåtal miljöskyddsinspektörer. En större regional samverkan ger högre kompetens 
till lägre total kostnad. 
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         Bättre planering och miljö i Motala 

 
 
      Vi är överens om att  
 

Förenkla och underlätta byggande, förbättra den långsiktiga planeringen 
Byggbara tomter bör finnas tillgängliga inom olika delar av kommunen för den som 
önskar uppföra bostadshus eller etablera verksamhet. För detta kan det krävas att vissa 
äldre detaljplaner omarbetas till dagens behov. Handläggningen av bygglov skall ske så 
snabbt som möjligt. 

 
Ge kommunmedborgare och företag ett positivt och serviceinriktat bemötande 
Motala kommun skall bli den mest företagsvänliga kommunen i landet. 
Ett positivt och serviceinriktat bemötande är viktigt för dem som kontaktar kommunen i 
olika ärenden. 
En policy skall vara att i alla lägen bemöta kommuninnevånarna positivt och tillämpa 
lagar och regler på ett förnuftigt sätt 

 
Utveckla campingen och turistverksamheten i Motala 
Motala kommun har goda förutsättningar att utveckla turistverksamheten tack vare god 
tillgång till sjönära lägen. 
Varamon är en unik tillgång och måste utnyttjas på ett bättre sätt än idag. 
Vi ser gärna att en högklassig camping utvecklas inom området. 
Utbyggnad av Badstrandsvägen och förbättring av parkeringssituationen är ett första steg 
för en positiv utveckling. 
Motala turistbyrå som idag är bäst i landet skall ges möjlighet att även i fortsättningen 
vara bland de bästa. 
 
Främja miljöarbetet  
Grunden skall vara att från myndigheten positivt bemöta företagare och medborgare för 
att i alla lägen hitta bästa lösningen med utgångspunkt från positiv tolkning av lagkrav. 
Underlätta tillståndsförfarande och inrapportering för lantbruks och andra företag samt 
minimera tillsynskostnaderna. 
För att minska utsläpp av föroreningar i Vättern och Motala Ström måste dagvatten 
omhändertas lokalt i de fall detta är möjligt. Detta kommer också att skapa vackra 
vattenmiljöer i stadsbilden. 
Vi vill arbeta för en förbättrad måluppfyllelse och en bättre uppföljning av 
miljöledningsarbetet i kommunen. 
Vi är positiva till fortsatt utbyggnad av vindkraften och andra förnyelsebara energikällor i 
kommunen. 

 
 
 
 
 

 
 


