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Inledning 
Vänsterpartiet är ett feministiskt och socialistiskt parti. Vårt feministiska arbete riktar 
sig mot de manliga maktstrukturerna i samhället. Vänsterpartiet ser som sin uppgift att 
verka för ett socialistiskt och demokratiskt samhälle, där folket, inte kapitalägarna eller 
de multinationella företagen, har makten. Det innebär också en generell välfärd med 
mer resurser till skola, vård och omsorg, klarare fördelningspolitik och jämställdhet 
mellan män och kvinnor. Arbetet för socialismen och demokratin måste ske på alla 
områden, på arbetsplatserna, i utbildningen och i de parlamentariska församlingarna 
riksdag, landsting och kommunfullmäktige. Det omfattar samhällsfrågor likaväl som det 
personliga livet och ekonomisk demokrati. Det syftar till fred, rättvisa, solidaritet och 
livskvalitet för alla människor. 
Vänsterpartiets kommunalpolitiska program för Motala kommun visar inriktningen för 
vårt arbete i kommunfullmäktige, styrelser, nämnder, beredningar och i det 
utomparlamentariska arbetet. Samtidigt som vi i de politiska organen verkar för 
Vänsterpartiets kommunala politik fortsätter vår strävan att skapa opinion för partiets 
övriga frågor. Hit hör bl.a. kraven på sex timmars arbetsdag, en offensiv hälso- och 
sjukvård, en rättvis fördelningspolitik m.m.  

Den gemensamma sektorn 
Den gemensamma sektorn utgör grunden för vår välfärd. Den är uppbyggd för att skapa 
ett demokratiskt, rättvist och jämställt samhälle. 
Vänsterpartiet arbetar för att den socialistiska arbetarrörelsens rättvisekrav åter skall 
vara vägledande och styrande.  

Vänsterpartiet verkar för ökad öppenhet inom den kommunala organisationen, ökat 
meningsutbyte med kommuninnevånarna och en stärkt demokrati. 

Vänsterpartiet vill utveckla arbetsplatsdemokratin inom kommunen. 
De anställda som arbetar direkt med service och tjänster måste få bli myndiga på sin 
egen arbetsplats. Deras befogenheter och ansvar måste öka, så att de flexibelt och lyhört 
kan forma service och tjänster efter egna erfarenheter och brukarnas önskemål.  
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Förskola och skola 

Förskola och skolbarnsomsorg 

Vänsterpartiet kräver att alla barn som behöver förskola och skolbarnsomsorg skall 
kunna erbjudas plats. 
Förskolans innehåll skall vara av god kvalité och utgå från barnens behov av stimulans 
och samvaro med andra barn och vuxna och skall främja barnens utveckling.  
 
Kooperativa förskolor kan vara ett alternativ till de kommunala. Den kommunala 
skolplanen skall gälla även kooperativen. 
Barngruppernas storlek och sammansättning när det gäller antalet barn i  olika åldrar är 
viktigt för kvalitén, liksom också personalens fortbildning. Vänsterpartiet kräver att 
kommunen anger mått för detta. 
 
Barn med annat modersmål än svenska måste garanteras rätten till sitt modersmål och 
sin kultur. Träningen i modersmålet måste starta så tidigt som möjligt, eftersom de 
första åren är avgörande för den fortsatta språkutvecklingen.  
Avgifterna i förskolan bör minska så att den i likhet med den vanliga skolan på sikt blir 
kostnadsfri. Jämställdhet ska prägla arbetet. 
 
Vänsterpartiet arbetar för: 

 att det inrättas familjecentraler. 

 modersmålsträning under hela förskoletiden. 

 att tydliga kvalitetsmått ska finnas. 

 bibehållen full behovstäckning i förskolan. 

 fria pedagogiska måltider för personalen. 
 

Skola 

Vänsterpartiet verkar för en skola som fostrar eleverna till kritiskt och självständigt 
tänkande individer och som ger dem kunskaper och insikter för att kunna delta i en 
demokratisering och förändring av arbetsliv och samhälle.  

 
 
Alla elever måste få uppleva mening med skolarbetet och få tillräckliga kunskaper för att 
klara sig ute i samhället. Alla skall kunna känna trygghet och glädje i skolan och vi skall 
verka för en bra arbetsmiljö för vuxna och elever. 
 
Fristående skolor skall vara konfessionslösa och i övrigt följa samhällets normer. De 
skall dessutom tillföra någonting som den kommunala skolan inte erbjuder. 
 
Nedskärningar i skolan drabbar alla elever, men hårdast de som har särskilda behov av 
något slag, t ex barn med inlärningssvårigheter, barn med annan bakgrund än den 
svenska eller barn med sociala problem. Detta är ett hot mot vår framtida demokrati.  
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Nedskärningarna har också resulterat i nedslitna lokaler, otidsenliga läromedel och 
indragna skolluncher. 
 
Skolan måste få resurser så att den kan ge alla barn och ungdomar den undervisning, 
fostran och det stöd de behöver. Skolan skall kompensera för de skillnader som barnen 
bär med sig från hemmet. Skolan skall verka mot rasism och främlingsfientlighet. 
 
Vänsterpartiet anser att man skall satsa på undervisning i sex- och samlevnad och i 
högre grad diskutera könsroller. Tjejer och killar måste få ta lika stort utrymme i skolan. 
 
Vänsterpartiet arbetar för: 

 stärkt föräldra- och elevinflytande. 

 rätt till det egna modersmålet. 

 rätt till extra skolår vid behov.  

 att ordning, respekt, samarbete, solidaritet och ansvarstagande ska prägla arbetet. 

 att elever får kunskaper för att delta i demokratisering och förändring av arbetsliv 
och samhälle. 

 att eleverna ges arbetslivsorientering tidigt. 

 välutrustade skolbibliotek i studiestimulerande lokaler i varje skola. 

 minst en fackutbildad bibliotekarie per gymnasium och per geografiskt område i 
grundskolan. 

 gratis skollunch i gymnasiet. 

 att återinföra feriepraktik. 

 att öka de praktiska inslagen i varje ämne. 

 att alla elever skall ha organiserad rörelseaktivitet varje dag. 

 att alla elever skall ha tillgång till skolhälsovård. 

 att det vid mobbning alltid ska finnas en tydlig åtgärdsplan. 

 förstärkt information om droger och dess skadeverkningar. 

 ökat arbete på skolorna kring relationer och hänsynstagande etc.  

 att en särskild personalresurs skapas för etik, sex och samlevnad. 

 möjligheter till enkönade grupper. 

 icke kommersiellt och drogfritt fritidsutbud i centrala Motala. 
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Socialpolitik 

Barn och ungdom 

Vänsterpartiet vill ta ansvar för att alla i Motala får ett bra och anständigt liv. Vissa 
behöver samhällets stöd i större utsträckning än andra. Vi vill utveckla nya 
arbetsmetoder så att man koncentrerar resurserna på förebyggande arbete, t.ex. för de 
ungdomar som inte av egen kraft klarar en gymnasieutbildning. 
Vi vill att fältarbetet skall bedrivas där ungdomar finns, t.ex. i skolan och på 
fritidsgårdarna. 
Tillgängligheten i samhället måste vara sådan att alla klarar sig själva så bra som möjligt. 
 
Vänsterpartiet arbetar för: 

 att det förebyggande arbetet stärks. 

 att allt socialt arbete som gäller barn och ungdomar sker i nära samarbete med 
förskola och skola. 

 att fler former för vård av ungdomar utvecklas i kommunen. 

 att fritidsgårdarna får ett socialt ansvar. 
 

Vuxna 

Att ha en bostad är viktigt för alla, inte minst för missbrukare. Det kan vara 
förutsättningen för att man ska kunna komma från missbruket. Kvinnliga missbrukares 
situation är extra oroväckande. De blir ofta utnyttjade och har svåra upplevelser bakom 
sig. Speciella former för vård och boende måste utvecklas för kvinnor, t.ex. kollektivhus, 
liksom stödinsatser för misshandlade kvinnor och där kan kvinnojouren ha en viktig roll. 
Ett kontinuerligt arbete måste bedrivas tillsammans med handikapporganisationerna för 
att anpassa samhället bättre till de funktionshindrades behov. 
 
Vänsterpartiet arbetar för: 

 att garantera alla ett värdigt boende. 

 att ge misshandlade kvinnor hjälp och skydd. 

 att anpassa samhället till de funktionshindrades behov. 

 att stödet till psykiskt handikappade stärks. 
 

Äldreomsorg 

Äldreomsorgen är en viktig del av den generella välfärden. Vänsterpartiet anser att alla 
skall ha rätt till en trygg ålderdom och ett värdigt avslut på sitt liv.  
Vi vill fortsätta den samverkan som finns mellan kommunen och landstinget där man tar 
ett gemensamt ansvar för de äldre som behöver både omsorg vård och utgår från den 
enskildes behov och inte från den ene eller andre huvudmannens bedömning.  
Anhöriga har redan idag stor betydelse för omsorgen om äldre och alla tecken tyder på 
att detta kommer att öka i framtiden. För att man ska orka med krävs samhällets stöd i 
form av avlastningsboende, daglig verksamhet, rehabiliterande insatser m.m.  
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Utvecklingen av moderna hjälpmedel bidrar till att äldre människor kan ta tillvara de 
förmågor man har kvar och leva ett anständigare liv även då krafterna tryter. Kvalitén 
inom äldreomsorgen är beroende av att personalen orkar med sitt krävande arbete  
Därför är det viktigt att de allmänna arbetsvillkoren och arbetsmiljön förbättras för de 
anställda. 
 
Vänsterpartiet arbetar för: 

 att anhörigvårdare ges ett starkare stöd. 

 att kommunen och landstinget utvecklar sitt samarbete kring äldre sjuka och kring 
folkhälsofrågorna. 

 att modern teknik får en ökad användning inom äldreomsorgen. 

 att personalens arbetsvillkor och arbetsmiljö förbättras. 
 
 

Folkhälsa 
Samverkan mellan kommunen och landstinget, men också andra aktörer som polisen 
och bostadsstiftelsen Platen, kring folkhälsofrågorna är mycket viktigt.  Det finns mycket 
att göra inom kommunen för att utveckla det folkhälsofrämjande arbetet och därigenom 
minska det höga ohälsotalet. Detta kan bl.a. ske genom att de anställdas inflytande på 
sin arbetsmiljö stärks. 
 
Vänsterpartiet arbetar för: 

 samverkan mellan kommunen och landstinget kring folkhälsofrågorna.  

 bättre och utvecklat folkhälsofrämjande arbete i kommunen. 

 att minska det ohälsotalet genom att stärka de anställdas inflytande. 
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Infrastruktur 
Infrastrukturen ska understödja samhällets, näringslivets och enskilda människors 
behov. Bostadsområden ska planeras så att integration stimuleras. Infrastrukturen ska 
präglas av jämställdhet, d.v.s. kvinnors och mäns behov ska värderas lika.  

Trafikpolitik 

Trafikpolitikens mål är att underlätta transporter av människor och varor. 
Det är av stor vikt att allmänhetens intressen tillgodoses då det gäller lättillgänglighet, 
trafiksäkerhet för alla trafikslag och en god luftmiljö i centrum. Centrum måste vara en 
trivsam och säker mötesplats för människor. 
 
Vänsterpartiet arbetar för: 

 att miljöstörningar begränsas till långsiktigt hållbara nivåer. 

 att göra det lönsamt att inte ta bilen. 

 fri kollektivtrafik för ungdomar upp till nitton år. 

 att RV 50/Skepparpinan tidigareläggs. 

 att kollektivtrafiken anpassas efter de resandes behov. 

 att utveckla pendeltågtrafiken. 

 att cykelvägar byggs inom staden samt mellan Motala och de närmaste grannorterna 
för att förbättra säkerheten. 

 ett bilfritt centrum. 

 övergång till miljövänligare drift av stadsbussarna med t ex nya bränslen. 
 

Bostäder och byggande 

Vänsterpartiet vill arbeta för att minska uppdelningen av människor med olika 
ursprung, ekonomi, ålder o.s.v. och bryta trenden med alltför ensidiga bostadsmiljöer. 
En bra bostad för alla till ett rimligt pris är en social rättighet. Bostadsområdena ska vara 
socialt och kulturellt blandade för att skapa mötesplatser människor emellan.  

Alternativa upplåtelseformer stopp för spekulation 

I dag är situationen sådan att eget ägande är lika med småhus. Bostadsrätter är ofta 
placerade i mindre och lugnare bostadsområden än hyresrätter. Stora lägenheter finns 
enbart i småhus/eget ägande, några i bostadsrätter. Sociala förturer och placeringar 
finns nästan uteslutande i allmännyttan/bostadsstiftelsen Platens lägenheter. 
Upplåtelseformerna är hårt knutna till vissa lägenhetstyper och vissa typer av 
bostadsområden.  
 
Det är mycket angeläget att ändra på detta. Småhus ska kunna byggas med hyresrätt, 
inte minst för barnfamiljernas behov. Naturligtvis ska även stora lägenheter finnas i 
hyreshusbeståndet. Även privatvärdarna ska vara tvungna att ta emot sociala förturer 
och placeringar. Vår strävan är att i varje bostadsområde blanda olika upplåtelseformer 
och framförallt lägenhetstyper.  
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Kooperativ hyresrätt finns inte i Motala, men har funnits i Stockholm i årtionden och 
prövas nu på andra håll i landet.  I den kooperativa hyresrätten betalar man successivt 
en grundinsats till den kooperativa boföreningen som sköter förvaltningen. Detta 
påverkar givetvis månadshyran neråt. Vinsten består i att spekulationen hindras, 
lägenheterna måste vid försäljning återgå till föreningen och priset avgörs av inflationen 
och faktiska investeringar i lägenheten. På så sätt drivs inte priserna upp i onödan. 
Kooperativ hyresrätt kan vara ett alternativ till bostadsrätter i nyproduktion, men också 
inlemmas i allmännyttan genom boföreningar i bostadsområdena. De egna insatserna 
försvårar också utförsäljning. 
 
Motala kommuns fastighetsunderhåll har under många år varit dåligt skött, eftersom 
man inte prioriterat detta. Det har lett till att kostnaderna nu skjuter i höjden. 
Bostadsstiftelsen Platen däremot har haft ett gott fastighetsunderhåll. För att dra nytta 
av Platens goda verksamhet anser Vänsterpartiet att kommunens fastighetsunderhåll 
bör samordnas med Platens.  
 
Vänsterpartiet arbetar för: 

 att motverka segregerat boende. 

 introduktion av kooperativ hyresrätt, och kooperativa boföreningar. 

 att kommunens och bostadsstiftelsen Platens fastigheter samordnas för att uppnå en 
effektiv fastighetsförvaltning 

 

Boendemiljön 

Väsentligt i alla bostadsområden är att nybyggnation såväl som ombyggnation tar sin 
utgångspunkt i nya värderingar om materialval såväl som inredning. Vänsterpartiet tar 
avstånd från slit och slängmentaliteten. Det blir inte dyrare hyror för att man bygger 
med rejält material i såväl inredning som byggnadsstomme. 
Vänsterpartiet är också anhängare till att ekologiskt byggande införs i Motala. Motala är 
en liten kommun, troligen får vi nöja oss med att dra nytta av erfarenheter på annat håll 
från ekologiskt byggande, för att sedan kunna genomföra så mycket som möjligt i all 
nybyggnation och vid ombyggnationer. 
Alternativa energikällor bör särskilt studeras. Kommunen måste ha ett övergripande 
ansvar för att energi för uppvärmning finns tillgänglig. Fjärrvärmen bör ytterligare 
byggas ut och fler anslutas. 
 
Vänsterpartiet arbetar för: 

 att kvalitetstänkande ska vara styrande vid ny- och ombyggnation. 

 krav på ekologiskt byggande. 
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Näringsliv och arbetsmarknad 

Ensidighet 

Att skapa ett gott näringslivsklimat måste ses i ett större perspektiv. God kommunal 
service, tillgång till bra bostäder, en väl fungerande och utbyggd förskola, en skola av 
god standard, en väl utvecklad vuxenutbildning och tillgång till arbetskraft med hög 
utbildningsnivå är avgörande för den framtida näringslivsutvecklingen i kommunen.  
Bra kollektivtrafik, oförstörd natur för rekreation och ett rikt kulturliv bidrar också till 
att göra Motala attraktivt.  
 
Vänsterpartiets arbete mot nedrustning av kommunal service och för en utveckling av 
den gemensamma sektorn är i detta sammanhang absolut nödvändigt.   
 
Kommunen skall driva på och ta initiativ för etablering av arbetsplatser inom nya 
näringsgrenar. 
 
Motalas näringsliv består av relativt sett hög andel verkstadsindustri, vilket gör 
kommunen utsatt för strukturförändringar. Ensidigheten i näringslivet begränsar också 
invånarnas utvecklingsmöjligheter på arbetsmarknaden. Många företagsägare finns 
utanför Motala och Sverige samt i gränsöverskridande koncerner.  
 
Detta försvårar de fackliga organisationernas verksamhet. Den fackliga kampen har 
dessutom under många år pressats tillbaka av storfinansens ideologiska offensiv. 
Det är nu ca tjugo år sedan Svenska Arbetsgivareföreningen (SAF) började organisera 
sitt övertagande av den samhälleliga ideologiproduktionen. Idag behärskar efterföljaren 
Svenskt Näringsliv samhällsdebatten och formar de allmänna värderingar som påverkar 
samhällsutvecklingen. 
 
Vänsterpartiet arbetar för att även på det kommunala planet föra upp fackliga 
ståndpunkter, krav och åtgärder. På så sätt stärks opinionsläget för den fackliga kampen 
och ger den en plats i den allmänna debatten och stödjer därmed  en radikalisering av de 
fackliga organisationerna. 

Arbetsmarknaden 

Genom ett tryggt och meningsfullt arbete med en lön man kan leva på får individen makt 
över sitt eget liv. 
Den polarisering av arbetslivet som pågår i hela västvärlden idag, där arbetskraften 
indelas i eliter och utslagna, är tydlig även i vår kommun. Antalet arbetsskadade och 
långtidsarbetslösa är högt samtidigt som det råder brist på arbetskraft inom vissa 
områden. Situationen för handikappade förbättras endast långsamt. Det är fortfarande 
svårt för den gruppen att ta sig in på den reguljära arbetsmarknaden. 
 
De kommunala insatserna för de som har svårigheter i arbetslivet får inte minska, bara 
för att den öppna arbetslösheten sjunker. Vänsterpartiet kommer att arbeta för att 
villkoren på arbetsmarknaden för handikappade, ungdomar och människor med annan 
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kulturell bakgrund prioriteras och att kommunens resurser i ökad utsträckning används 
för detta. 
 
Jämställdhetsarbetet måste föras med kraft. Skillnaderna mellan mäns och kvinnors 
löner måste bort – lika lön för lika arbete. Heltidstjänster skall vara utgångspunkten hos 
kommunen själv. Deltidstjänsterna måste bort! 
Vi är övertygade om att det går att skapa en arbetsmarknad för alla. Ett arbetsliv som är 
anpassat till att kvinnor och män ska kunna kombinera arbete med familjeliv och aktivt 
deltagande i samhällslivet. Nyckeln till en arbetsmarknad för alla är en kombination av 
arbetstidsförkortning, utbildning och kompetensutveckling. 
 
Sex timmars arbetsdag är en väsentlig fråga för Vänsterpartiet. En allt mer krävande 
arbetsmarknad understryker enbart det berättigade i Vänsterpartiets krav på sex 
timmars arbetsdag. Ett viktigt steg är att sänka normen för heltidsarbete till sju timmar 
per dag. 
Vänsterpartiet arbetar för:  

 att begränsa övertidsarbetet och det ofrivilliga deltidsarbetet. 

 sex timmars arbetsdag. 
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En röd politik - för en grön miljö 
Katastroflarmen om vår miljö duggar allt tätare. Döda skogar, försurade sjöar, 
växthuseffekt och uttunning av ozonskiktet är alla exempel på detta.  
Allt fler har insett allvaret i miljöfrågorna. Många deltar själva aktivt i miljöarbetet, 
källsorterar sopor och väljer att åka kollektivt. Andra ”kramar träd” och engagerar sig i 
miljörörelser. Vänsterpartiet ansluter sig till denna miljöopinion. 
 
Men hur skall vi kunna skydda vår miljö? 
 
Vi måste ändra vårt sätt att producera och konsumera varor!  
De ekologiska grundlagarna måste vara utgångspunkten för all ekonomi och allt 
samhällsbyggande. Vi kan inte förbruka mer råvaror än naturen kan nyproducera och 
vi kan inte släppa ut mer avfall än naturen kan bryta ner. 
 
Detta är ingenting som marknaden kan lösa. Maximal kortsiktig vinst åt företagens 
ägare, skapar inte ett ekologiskt balanserat samhälle. Därför måste miljökampen bli en 
kamp för att förändra det ekonomiska systemet. Först då finns det reella möjligheter att 
skapa en värld i ekologisk harmoni. 
 
Men miljöarbetet handlar också om vad vi gör med vårt hushållsavfall, vilket diskmedel 
vi använder och hur ofta vi åker bil. Människor har blivit alltmer miljömedvetna i sitt 
tänkande och handlande. Kommunen måste göra det lättare för motalaborna att leva 
miljövänligt. 
 
Miljöfrågorna handlar inte bara om den yttre naturmiljön utan också om miljön på 
arbetet och i bostadsområdet. Det finns stora skillnader ifråga om hur mycket gifter och 
hälsofaror människor utsätts för i sitt dagliga liv. Skillnaden i hälsa är klassbunden och 
klyftan har ökat! Därmed blir miljökampen och kampen för folkhälsan också en 
klassfråga. 
 

Vänsterpartiet arbetar för: 

 att miljö och hälsoskyddsarbetet skall få en starkare ställning i kommunen och även 
stärkas personellt. 

 att kommunen ska sprida kunskap om miljöarbete i hemmen, på arbetsplatserna och 
på skolorna. 

 att uppvärmning skall ske med fjärrvärme i så hög grad som möjligt. 

 ett kommunalt ansvar för energiförsörjningen med sikte på förnyelsebara 
energikällor.  

 att skyddet av Vättern förstärks. 

 ökad kommunal upphandling av ekologiskt producerade varor. 

 att de kommunala naturreservaten ska bevaras. 

 att källsortering och kompostering utvecklas. 

 att användandet av biobränslen stimuleras. 
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Kultur, fritid, idrott  
 
I samband med att kommunen successivt får bättre ekonomi bör Motala återta sin 
förlorade ställning på kulturområdet. Ambitionen ska vara att återta en nivå på 
kulturanslagen som är jämförbar med kommuner i Motalas storlek. 
Kommuninvånarnas eget kulturskapande och aktiverande ska prioriteras och fria 
kulturskapare uppmuntras.  
Kommunens egna kulturinstitutioner, biblioteket och musikskolan, måste få möjligheter 
att utvecklas. 
 
Vänsterpartiet tycker det är viktigt att kommunens alla invånare har tillgång till 
litteratur, teater, musik, film, och konst av god kvalité. Skillnader i social miljö, ekonomi, 
utbildning och arbetsförhållanden påverkar människors möjligheter att delta aktivt i 
kulturlivet. Det är kommunens uppgift att skapa förutsättningar för alla att delta. 
 
I vårt samhälle är barn och ungdomar särskilt utsatta för den kommersiella 
skräpkulturen. Speciell uppmärksamhet måste därför ägnas den kultur och de 
fritidssysselsättningar som erbjuds barnen och ungdomarna. Medel ska ställas till 
förfogande för att de kulturpolitiska mål som satts upp för skolan och förskolan skall 
kunna uppfyllas. 
 
Motalabor med annan kulturell bakgrund än den svenska är en viktig stimulans för 
svenskt samhällsliv och bör stödjas. De olika kulturerna måste få leva och utvecklas, 
samtidigt som kulturutbytet mellan olika kulturer bör främjas.  
 
Vänsterpartiet anser att förutsättningen för ett ungdomens hus är att kommunen 
tillhandahåller lokal i centrum för de äldre ungdomarna. Där skall finnas utrymme för 
olika aktiviteter som dans, disco, levande musik och möjligheter till enklare förtäring. 
Detta "ungdomens hus" bör i mångt och mycket skötas och drivas av ungdomarna själva 
med stöd av vuxna. 
 
Kommunala musikskolan byggs nu ut till omfånget. Det är viktigt att den också får 
fortsätta utvecklas, vilket t.ex. kan innebära gratis undervisning på ett instrument för 
alla elever i grundskolan och en integrering av musikskolan i lågstadiet. 
 
Vänsterpartiet vill ha en aktiv kulturskola där barn kan skapa, leka och tänka fritt med 
verkstäder för fritt skapande, tillgänglig även under helgerna. Där ska man kunna måla, 
snickra, dreja, sjunga, sy och väva. Här kan det också finnas lekotek där barn kan lära sig 
gamla och nya lekar.  
 
Vänsterpartiet vill också att det ska finnas utbildad personal i skolan som har tid för 
kultur och möjlighet till inlärning via alternativa metoder för skapande och fritt 
tänkande. 
 
I varje bostadsområde bör det finnas fritidgårdar. De kan med fördel drivas på 
kooperativ basis. Ungdomsverksamheten i centrum måste också utvecklas. 
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Idrotten engagerar tusentals vuxna, ungdomar och barn i Motala. Många ungdomar har 
sina absolut viktigaste fritidsaktiviteter förlagda på olika idrottsplatser. Ur ett socialt 
perspektiv är idrotten viktig då den, trots kommersialism och dopning, håller många 
ungdomar i riskzonen borta från kriminalitet och missbruk. 
Dessutom är många invandrarungdomar engagerade inom idrotten, vilket tyvärr inte 
gäller andra föreningar. 
I idrottsklubben finns det en bra möjlighet till integration som vi bör stödja. 
Idrottsklubbarna måste erbjudas bra villkor, men också få krav på sig att inte bara satsa 
på de duktiga utan låta alla vara med. 
 
Vänsterpartiet arbetar för:  

 en satsning på skolbiblioteken och stadsbiblioteket: 
 reellt ökade bokanslag. 
 bibliotekets IT-satsning påskyndas. 
 biblioteksresurser till vuxna studerande.  

 att alla ungdomar garanteras undervisning på ett instrument kostnadsfritt. 

 att kommunen verkar aktivt för att garantera lokaler och andra möjligheter för 
musik- och teatergrupper etc. 

 kulturella mötesplatser och aktivitetshus. 

 kultur i skolan. 

 att fritidsgårdarna utvecklas. 
 


