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Till dig som vill veta mer om 
vårt valmanifest och hur vi vill 
att det ska fungera i Motala.

Detta vill vi i
Vänsterpartiet

Motala är 
Inte till salu



”Vänsterpartiet är ett parti som ar-
betar för rättvisa och jämlikhet. Vi 
är en sammanslutning av tusentals 
människor som arbetar tillsammans 
för det målet i Motala och över hela 
Sverige på många olika sätt.

Allt vi gör har samma mål: att för-
ändra samhället, att göra män och 
kvinnor jämlika, att ta bort klasskill-
nader och andra orättvisor, att skapa 
hållbara lösningar. Det är därför vi 
med stolthet kallar oss för ett soci-
alistiskt och feministiskt parti på 
ekologisk grund.

Vi vägrar anpassa oss till rasism och 
främlingsfientlighet.  Vi tar kampen 
för trygga arbeten. I kommunen 
satsar vi för att få bort ungdomsar-
betslösheten och vill att skattepeng-
arna går till välfärden istället för till 
riskkapitalbolag.

Vänsterpartiet tar klimatkrisen på 
allvar. Vi menar att vi måste agera 
mot utsläppen nu, för imorgon kan 
det vara försent.

Vi finns överallt där det finns 
människor som arbetar för rättvisa. 
Vi vill inte bara se en bättre värld – vi 
gör något för att komma dit också.”

Motala är Inte till salu
Det som du just nu håller i handen är Vänsterpartiets i 
Motala valmanifest där du får vår syn på kommunen 
och det politiska arbetet sett ur ett vänsterperspektiv 
samt hur vi för den kommande mandatperioden vill 
arbeta för att göra vår politik till verklighet.

Hur har det fungerat?
Vänsterpartiet har tillsammans med Socialdemokra-
terna och Miljöpartiet den senaste mandatperioden 
haft majoriteten i Motala. Vi har ett väl fungerande 
samarbete för den kommunalpolitiska verksamheten, 
vilket också återspeglar sig i att vår politik i flera fall 
kunnat göra skillnad i kommunala sammanhang.

Tillsammans har vi genomfört satsningar på bland 
annat jobb, skola och omsorg samt miljö, fritid och 
kultur. Även om vi på många nivåer utvecklat Motala 
till en växande kommun med bra möjligheter är ar-
betet långt ifrån slutfört. Men det har inte varit lätt att 
driva vänsterpolitik med en alliansregering som har 
minskat statsbidragen till kommunerna.

Vänsterpartiet har varit med och tagit ansvar. Vi har 
inte fått igenom hela vår politik men har varit drivande 
i många frågor. I huvudsak är vi stolta över det utförda 
arbetet där vi prioriterat tillväxt, fler jobb, bättre miljö, 
kvalitativ välfärd och god livskvalitet.

Solidaritet, jämställdhet och rättvisa
Känslan för solidaritet mellan välrustade och mindre 
välrustade medborgare utgör en av de tydligare skill-
naderna mellan vänster och höger inom politiken. Vi 
är ett parti med tydlig feministisk profil och är trötta 
på att kvinnor ska göra hela hemarbetet och dessutom 
få sämre löner och karriärmöjligheter. Vi tycker att 
kvinnor ska ha hela lönen och halva makten.

Vänsterpartiet anser att förmågan att hålla ihop ett 
samhälle är helt avgörande för både den sociala och 
den ekonomiska utvecklingen. Splittring och utslag-
ning har enligt vår uppfattning aldrig lett till långsiktig 
hållbarhet. Någonstans, någonsin!

Ännu viktigare är vad moral och människosyn på-
bjuder. Vi vägrar anpassa oss till rasism och främ-
lingsfientlighet. Alla människor har rätt till liv i fred 
och frihet. Alla som lever här i Sverige är lika mycket 
värda.

Välfärd istället för vinster
Vänsterpartiet säger nej till vinster i välfärden. Vi 
tycker att varje krona vi betalar i skatt ska användas 
där den behövs bäst. Det betyder att vi gärna betalar 



”Vänsterpartiets 
politik fungerar och 
våra framgångar 
påverkar människors 
vardag!”

För Vänsterpartiet är kunskap en rättighet och skolan 
är ansvarig att ge eleverna rätt förutsättningar. Kun-
skap är inte en viss mängd fakta samlad i minnet. 
Kunskap betyder förmåga att förstå, ordna, värdera 
och utveckla ett samlat vetande. Bedömning av kun-
skapen behövs därför i skolan som en försäkring att 
eleverna får den kunskap de har rätt till och att skolan 
fullgjort sitt uppdrag.

Vänsterpartiet vill se en öppen och flexibel skola där 
eleverna kan få det stöd och den studiehandledning de 
behöver för att utvecklas och klara skolans mål. Alla 
elever ska ges möjlighet till goda studieresultat oavsett 
social bakgrund och vilken skola man går i. Eleverna 
ska få allt det stöd de behöver under sin skoldag, exem-
pelvis läxläsning i skolan med lärarstöd. På så sätt kan 
skolan väga upp för skillnaderna i hemförhållanden 
och fler elever kan klara av att nå kunskapsmålen.

En skola för alla blir möjlig om den garanterar att alla 
elever redan från början får den undervisning, stöd och 
den uppmuntran de behöver. Det får inte vara slumpen 
som avgör om en elev får de kunskaper den har rätt till. 
Alla grund- och gymnasieskolor i Motala ska arbeta 
för en minskad segregation. Skolan måste arbeta för 
att bli mindre könssegregerad – så att kommande val 
till gymnasieskolan bättre ska motsvara samhällets 
behov.

Förskolans och skolans kvalitet finns hos personalen. 
Vänsterpartiet vill garantera eleverna välutbildad och 

skatt till verksamhet, men inte till riskkapitalbolag 
med bankkonton på Jersey. Vi behöver en välfärd att 
lita på.

Att behålla och rekrytera ny personal är en avgörande 
fråga för Motala kommuns framtid. Det är svårt redan 
i dag, men inom en snar framtid kommer många fler 
att behöva anställas. Det kräver ökade resurser. Men 
det kräver också att arbetet organiseras på ett mera 
modernt sätt. Att använda skattepengarna på rätt sätt 
är självklart för oss då vi ser stora behov i vård, om-
sorg och skola.

En förutsättning för en riktigt bra välfärd är att den 
fokuserar på det viktigaste. Kvaliteten och behoven 
ska alltid komma i första rummet, inte ägarnas möjlig-
het att berika sig på verksamheten. I skola och förskola 
ska det finnas personal så att varje barn får det stöd det 
behöver, något som inte får prioriteras ned för att ska-
pa vinstutdelning till ägarna. När vi besöker vårdcen-
tralen eller flyttar in på ett äldreboende ska vi kunna 
känna trygghet i att det är de behov vi har som avgör 
vilket stöd vi får. Ingen ska någonsin bemötas utifrån 
hur lönsam hon eller han anses vara.

Ett livslångt lärande
De sociala och ekonomiska förändringarna i samhäl-
let tillåter oss inte att låta elever gå genom skolsyste-
met utan att veta att de har fått all den kunskap som 
kommer att behövas på arbetsmarknaden eller för 
fortsatta studier. 



motiverad personal med förutsättningar för att klara av 
sitt arbete. Lärarna behöver beskriva sina förväntning-
ar på eleverna och bli bättre på att ta till vara elevernas 
önskan om delaktighet och inflytande. I en skola med 
många motiverade elever höjs lärarnas förväntningar 
på alla elever vilket i sin tur ger ett bättre resultat.

Ökade resurser krävs till skolorna för att genomföra 
de nya läroplanerna och den nya skollagen. Resurser 
behövs även till olika kunskapshöjande satsningar 
och vid förändringsarbeten så att nya arbetsuppgifter 
inte sker inom ramen för befintlig arbetstid. Skolan 
behöver få arbetsro och möjlighet att fullfölja sina 
uppgifter. Lika viktigt som att höja lärarnas löner är 
det att skapa en fungerande arbetsmiljö för både lärare 
och elever. Ledarskapet i skolan behöver utvecklas och 
stärkas. Skolan ska göra lärmiljön mer tillgänglig.

Gymnasieskolans uppgift är tredubbel. För individen 
skall den bana väg till yrke och till personlig utveck-
ling, för samhället skall den tillgodose behoven av 
arbetskraft och skapa förutsättningar för materiell och 
social utveckling, och för vår demokrati och gemen-
samma välfärd skall skolan vidga ungas och vuxnas 
kompetens och ställning som engagerade samhälls-
medborgare.  Hit hör bland annat kunskap om och 
lyhördhet för det kulturella livet och dess utveckling. 

En väl fungerande elevhälsa är en av flera viktiga 
faktorer för att lyckas med detta. Varje elev ska vid be-

hov ha tillgång till elevhälsopersonal. Insatserna från 
elevhälsan ska vara tidigt förebyggande och omfatta 
hela skolsystemet, även förskolan.

Alla människors rätt till inflytande över sin livssitua-
tion en viktig princip för Vänsterpartiet. Detta gäller 
givetvis också skolelever. Både skollagstiftningen och 
arbetsmiljölagstiftningen ger också eleverna rätt till 
inflytande. Det är bra, men det är viktigt att lagen följs 
och blir verklighet. Inflytandet ska innebära att elev-
erna har möjlighet att påverka de beslut som skolan 
fattar.

Likabehandlingsarbetet är, och ska vara, en viktig del 
i varje lärares vardag. Det utgör dessutom själva kär-
nan i barnkonventionen och i arbetet för de mänskliga 
rättigheterna. Det är en garanti för att motverka krän-
kande behandling från elever eller de vuxna i skolan.

Skolan bör dessutom ha ett särskilt uppdrag i att 
tydliggöra och förmedla kunskap om att kränkningar 
på grund av kön och sexuella trakasserier aldrig under 
några omständigheter kan accepteras vare sig de sker 
mellan elever eller mellan personal och elever. Det 
behövs bättre kunskaper om HBTQ för att stoppa den 
kränkande behandling och de övergrepp som många 
unga HBTQ-personer utsätts för.

Barnomsorgen måste vara anpassad till alla föräldrars 
behov. Kommunen ska vid behov erbjuda barnomsorg 
inte bara på dagtid utan även på kvällar, nätter och 
helger. Vänsterpartiet menar att förskolan ska vara 
avgiftsfri, tillgänglig och likvärdig för alla. Därför vill 
vi på sikt införa en avgiftsfri allmän förskola, med rätt 
till en vistelsetid om minst 30 timmar per vecka, för 
barn från ett års ålder.

Läroplanen framhåller att barngruppen ska ses som 
en viktig del i barns utveckling och lärande. En viktig 
förutsättning för att en grupp ska fungera positivt är att 
gruppen har en lämplig sammansättning och storlek. 
Barngrupperna är idag alltför ofta för stora för att barn 
och personal ska må bra och kunna utvecklas. Därför 
måste frågan prioriteras.

Hela skolan – från första förskolebesöket och framåt 
– påverkar utveckling och på sikt arbetsmarknaden i 
kommunen. För att kommunen även ska kunna verka 
för etablering av nya näringsgrenar, för den kompe-
tensutveckling som krävs när näringslivets behov 
ändras, för att ge människor en möjlighet att ändra 
sina arbetsuppgifter samt att ge dem som saknar en 
grundläggande utbildning en andra chans, krävs såväl 
en flexibel och väl fungerande vuxenutbildning som 
en hög kvalitet på sfi och förbättrade yrkesutbildningar.

Språket är en nyckel som öppnar nya möjligheter för 
människor. Matchningen på arbetsmarknaden genom 



bättre värdering av kunskaper och kompletteringsut-
bildningar är ett mycket viktigt område för fortsatta 
satsningar.

Kultur, fritid och idrott
Vänsterpartiet ser det som viktigt att kommunens 
ambitionsnivå inom kultur- och fritidslivet även de 
kommande åren är hög inom hela sektorn och att den 
görs tillgänglig för alla. Kultur och fritidsverksamhet 
är en viktig lokaliseringsfaktor för företag och med-
borgare som vill flytta hit. Evenemang och idrott är en 
viktig del av Motalas identitet. Om inte förutsättningar 
för fortsatt utveckling av bibliotek och bokbuss, fri-
tidsgårdar, kulturskola, folkbildning, föreningsliv och 
kulturskapare nyttjas kommer kommunen att förlora 
i attraktionskraft och kommunmedborgarna förlora 
värdefulla kvaliteter i vardagen. 

Vänsterpartiet tycker att det är självklart att alla elever 
ska utveckla och använda sin fantasi och kreativitet 
samt sin förmåga att kommunicera genom att delta i 
estetisk verksamhet. Det krävs också kunskaper för 
att ta del av och tolka det kulturella utbudet. Kulturell 
medvetenhet och kulturella uttrycksformer är dessut-
om viktigt för livslångt lärande.

Att uppmuntra och stimulera konstnärligt skapande är 
bra för hela samhällets utveckling. Därför är det vik-
tigt att alla invånarna i kommunen får bättre möjlighe-
ter att utveckla sina verktyg att uttrycka sin inneboen-
de konstnärliga kraft genom ett rikt kulturliv.

Överhuvudtaget är tillgången till ändamålsenliga 
anläggningar och lokaler för både kulturlivet och 
fritids- och idrottslivet av helt avgörande betydelse. 
Tillhandahållande av subventionerade anläggningar 
och lokaler är kommunens kraftfullaste instrument för 
att stödja sektorn, men också det mest resurskrävande. 
Med samma motiv – att skapa anpassade förutsätt-
ningar – bör systemen för kommunala bidrag ses över 
så att stödet till kultur- och fritidsverksamheten blir 
bättre anpassat till utövarnas behov.

Vänsterpartiet ser positivt på planerna för ett arenaom-
råde, utvecklingen i Varamobaden och Kulturstadsdel 
Gamla Motala Verkstad med ett helhetstänk som sker 
i samarbete med kommunens olika föreningar och att 
det även tas hänsyn till det som händer i kommunerna 
runt omkring Motala. Motala är en stor idrottsstad för 
såväl elit som motionärer och en kultur- och evene-
mangsstad och ska så fortsätta att vara. Av ekono-
miska, praktiska och tekniska orsaker går det inte att 
bygga allt åt alla på en gång. Noggrann planering och 
gott tålamod är angeläget under den här processen.

Det är viktigt att utvecklingen tar hänsyn till såväl 
genus som sociala perspektiv och inte sätter de olika 

idrotterna eller fritids- och kulturintressena mot var-
andra på grund av ett kortsiktigt tänk. Här gäller det 
att tänka på framtiden för att ge både föreningarna och 
allmänheten tillgång till ändamålsenliga lokaler och 
anläggningar, i hela kommunen, till hyror som alla har 
råd att betala. 

Vänsterpartiet vill skapa förutsättningar för att ge 
barn och ungdomar inflytande i samhällsfrågor. 
Inflytandet skall kunna utövas utifrån deras egna 
villkor och på arenor/mötesplatser anpassade till dem. 
Genom att förbättra barns och ungdomars inflytande 
och fritidsmöjligheter stärks bilden av Motala kom-
mun som en kommun med bra uppväxtvillkor.

Näringsliv och arbete
Vänsterpartiet ser inte arbetslivet och näringslivsfrå-
gorna som ett avgränsat politikområde. Förutsättning-
arna för företagande skapas genom samma utveckling 
som leder till ett allmänt gott samhälle. Nyckelfrågor-
na handlar om utbildningsnivå, infrastruktur, nivån 
på samhällsservicen, det kulturella klimatet och inte 
minst tillgången på bostäder.

I en aktiv arbetsmarknadspolitik är näringslivsfrågor-
na viktiga. Kommunen kan inte ensam skapa arbete 
och sysselsättning, utan är beroende av näringslivet. 
Kommun och näringsliv är ömsesidigt beroende av 
varandra och vi anser att vårt gemensamma närings-
livsbolag ”Tillväxt Motala AB” är ett verktyg för att 
skapa en positiv bild av Motala för marknadsföring 
och för att skapa utveckling i kommunen.

Kommunens service mot företag och medborgare 
måste ständigt utvecklas. Företagen och företagarna 



brett kunskapslyft. Bättre koppling mellan utbildning 
och arbetsliv är nödvändigt för att i framtiden kunna 
anpassa, utveckla och förnya utbildningsutbudet och 
innehållet så att det motsvarar den kompetens som 
efterfrågas på arbetsmarknaden.

Kvinnors ställning och lika möjligheter på arbets-
marknaden är utöver en demokrati- och maktfråga 
också av stor vikt för samhällsekonomin. Fasta jobb 
på heltid och en gemensam och väl fungerande barn- 
och äldreomsorg ökar kvinnors arbetsutbud och möj-
ligheter att på lika villkor delta i hela arbetsmarknaden 
och det gynnar alla kvinnor och män.
Otrygga anställningar och få tillsvidareanställda 
skapar utöver dåliga arbetsförhållanden även dåliga 
arbetsgivare som tänker kortsiktigt. Girighet och dålig 
planering skapar ett samhälle som ingen vill ha och 
det är tveksamt om någon i Motala tjänar på det. Vän-
sterpartiet vill att bilden av Motala ska vara positiv. 
Genom schyssta villkor på arbetsplatserna förbättras 
också företagens utvecklingsmöjligheter och det ska-
par dessutom rättvis konkurrens på lika villkor för alla 
de företag i Motala som vill göra rätt för sig.

Kommunen har en viktig roll som ortens största 
arbetsgivare. Det borde inte behöva sägas att Motala 
kommun måste vara förebild när det handlar om synen 
på den egna personalen. Heltidstjänster skall vara 
normen i den kommunala organisationen. Vi vill att 
kommunen ska bli ännu bättre och ligga i framkant 
gällande frågor som jämställdhet, anställningstrygg-
het och inflytande. Självklart anser vi att samma krav 
ska gälla vid upphandlingar som för den egna verk-
samheten. All skattefinansierad verksamhet måste 

är en tillgång som ska få stöd och hjälp av den kommu-
nala organisationen för att enklare kunna agera på en 
sund marknad där kunskap och kvalitet sätts i fokus. 

Vi vill att kommunen tillsammans med Tillväxt Mota-
la AB och Motalas företag ska samordna och upprätta 
en fond för riskkapital som ska riktas mot småföretag 
eller blivande företagare så det ska bli enklare att få ta 
del av nödvändigt kapital.

Vänsterpartiet anser att Motala kommun ska verka 
för mångfald och integration. När människor flyttar 
sprids arbetskraft, kunskap och idéer, nätverk växer 
och nya möjligheter uppstår. Det tar idag alldeles för 
lång tid för många nyanlända flyktingar och invandra-
re att etablera sig på arbetsmarknaden. Det innebär att 
vi inte tar tillvara all kunskap och kompetens som vårt 
land berikas med. Alla måste få möjlighet att försörja 
sig själva. Nyanlända kvinnor och män ska få likvärdi-
ga förutsättningar till egen försörjning och delaktighet 
i samhällslivet. Individens kunskap, kompetens och 
erfarenhet ska synliggöras och tas tillvara. Flersprå-
kighet ska ses som en merit.

Trots en hög arbetslöshet saknas yrkesarbetare inom 
flera branscher och yrken. Vi anser därför att satsning-
ar på yrkesinriktade utbildningar och fler arbetsmark-
nadspolitiska insatser är nödvändiga. Syftet är att ge 
främst unga och långtidsarbetslösa sådana arbetslivs-
erfarenheter som leder till varaktiga jobb. Här är det 
viktigt med ett fortsatt gott samarbete mellan kommun 
och näringsliv. Vänsterpartiet ska verka för socialt 
företagande och arbetskooperativ.

Vi ska inte konkurrera genom lägre löner utan höja 
arbetskraftens kunskapsnivå. Det behövs därför ett 



uppfylla krav på hög hållbarhet socialt, ekonomiskt 
och miljömässigt.

Vi kommer även att verka för att beslutet om heltidsan-
ställning följs i kommunen och att antalet timanställ-
ningar minimeras. Vänsterpartiet anser även att delade 
turer ska undvikas. Vidare anser vi att löneskillna-
derna inom kommunen ska granskas, varav många är 
omotiverade, och att det ska göras en extrasatsning för 
att utjämna dessa. Exempelvis är vårdbiträden, under-
sköterskor och socialsekreterare yrken som domineras 
av kvinnor och som ligger orimligt lågt i förhållande 
till andra jämförbara yrkesgrupper.

I dagens skola erbjuds väldigt lite, om ens någon, 
undervisning i frågor som arbetsrätt, arbetsmiljöfrågor 
och fackligt inflytande. Kunskapsbristen på detta om-
råde ökar riskerna för att unga ska utnyttjas på arbets-
marknaden, t.ex. genom otrygga anställningsvillkor 
i branscher där de anställda domineras av ungdomar 
och unga vuxna. Därför bör eleverna i gymnasieskolan 
erbjudas utbildning i arbetsmarknadskunskap.

Med miljön och framtiden i fokus
Miljöfrågorna är och kommer att vara den ojämförligt 
största politiska utmaningen för lång tid framöver. Att 
värna om naturen och de ekologiska kretsloppen är 
lika viktigt för oss i Motala som det är runt omkring 
i hela världen. Det krävs en omvälvande förändring 
i vårt förhållningssätt till naturen, vilket innebär en 
omvandling av det sociala och ekonomiska livet.

Vänsterpartiet tar klimatkrisen på allvar. Vi menar att 
vi måste agera mot utsläppen nu, för imorgon kan det 
vara försent. Vi anser att kommunen behöver ta en mer 
aktiv roll att genom information och opinionsbildning 
stimulera en rättvis och hållbar konsumtion, men även 
för att utveckla metoder och möjligheter för sortering 
och återvinning av sopor. Exempelvis måste kom-
munala upphandlingar ta väsentligt större hänsyn till 
miljön, med avseende på produktionssätt, transporter 
med mera.

Kommunen måste beräkna tillväxten utifrån ett håll-
barhetsperspektiv och detta måste vara en ledstjärna 
oavsett om arbetet sker i privat eller offentlig regi. 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.

Att ta miljö och sociala hänsyn i offentlig upphandling 
handlar om att föregå med gott exempel och på så vis 
påverka marknaden. Genom klok upphandling kan 
Motala kommun verka för anständiga arbeten, inte-
gration, tillgänglighet, etisk handel och ställa krav som 

gagnar både miljö och klimat. Genom harmonisering 
med miljöprogrammet och genomförande av Miljö-
styrningsrådets kriterier samt miljöriktig upphandling 
får vi möjligheter att nå målet klimatneutral kommun.

Kommunen ska på ett systematiskt sätt och med en 
lång planeringshorisont säkra en utveckling som är 
socialt, miljövänligt och ekonomiskt hållbar. Detta 
kräver en gedigen omvärldsbevakning och en skarp 
framtidsanalys som leder till att resurser kan styras 
mot exempelvis hälsofrämjande insatser och satsning-
ar inom miljö- och klimatarbetet. Det handlar också 
om att ta ansvar för vilka effekter kommunens age-
rande indirekt får för andra människor, bland annat i 
upphandling av varor. Att möta kraven på en hållbar 
utveckling ska vara en självklar del i kommunens 
förnyelsearbete och upphandlingar.

Tillgången på vatten för vattenförsörjningen är en 
av våra allra viktigaste naturresurser. Skyddet av vår 
största naturresurs – Vättern – behöver förstärkas och 
vi fortsätter att arbeta aktivt med detta. Detta skydd 
avser naturligtvis även alla våra sjöar, vattendrag och 
grundvattenmagasin samt kommunens va-system.

Utbyggnad och verklig anpassning av kollektivtrafi-
ken och en utbyggnad av cykelvägarna, inom tätorten 
och mellan småorterna är viktigt för att hela kommu-
nen ska kunna fungera. Det gäller att se över trafikpla-
neringen i centrala Motala för att bryta trenden med 
att allt fler tar bilen korta sträckor. Om alla cyklar eller 
går istället för att ta bilen på sträckor under 5 km mins-
kas antalet bilresor och såväl folkhälsa som säkerheten 
vid våra skolor skulle förbättras.

En utökning och förbättring av pendeltågstrafiken 
mot Hallsberg och Örebro skulle öppna upp en större 
arbetsmarknadsregion och stärka kommunens norra 
glesbygdsområde utöver miljövinsterna. I övrigt måste 
kommunen vara ett föredöme i alla avseenden, bland 
annat vid val av drivmedel för egna fordon.



Ett folkhälsoproblem som kräver speciella insatser är 
”våld i nära relationer” inklusive hedersrelaterat våld. 
Det vanligaste är att den typen av våld är riktat mot 
kvinnor. I dessa familjer drabbas också de barn som 
finns i familjen. Vi anser att insatser för att stödja den 
som är utsatt ska finnas i form av kompetens och möj-
ligheter att komma bort ur relationen. Här är kvinno-
jouren en naturlig samarbetspartner.

Äldreomsorgen i Motala ska vara bland de bästa i 
landet. Den samlade bilden av kommunens äldreom-
sorg i dess olika delar är att den har god kvalitet. Men 
mer kan göras för att förbättra för våra äldre. Äldre 
ska känna trygghet i tillvaron och få den omsorg de 
behöver. Därför är det kommunens ansvar att det finns 
äldreomsorg som är tillgänglig, likvärdig och håller en 
hög kvalitet. Vi vill bland annat anpassa bostäder och 
göra dem mer tillgängliga och trygga för äldre. Stödet 
till äldre ska främja hälsa och trygghet samt utgå från 
de äldres behov och önskningar.

Att kunna fortsätta leva sitt eget liv utifrån sin person-
lighet, sina behov och vanor gör att man får behålla 
makten över sin egen vardag. Vi vill att personer 
som bor på äldreboenden ska få möjlighet till verklig 
valfrihet och själv kunna påverka vilken hjälp man vill 
ha. Trots skröplighet och ohälsa kan äldre då få en mer 
meningsfull vardag med social gemenskap, möjlighet 
att vistas ute och att upprätthålla vanor och intressen.

Äldreomsorgen ska självklart välkomna alla äldre. För 
att man ska kunna göra det måste man inse att äldre 
inte är en homogen grupp. Precis som när det gäller 
alla andra så kan man ha annat etniskt ursprung och 
modersmål än det svenska och/eller vara HBTQ-per-
son. Det finns de som fått funktionsnedsättningar på 
äldre dagar och de som haft dem sedan länge eller hela 
livet. För att möta alla med värdighet behövs kunskap, 
organisatoriska förändringar och mer resurser.

Vänsterpartiet anser att det behöver göras en grund-
lig översyn av den kommunala verksamheten när det 
gäller kommunens gator, vägar, cykelbanor och fast-
igheter – för allt från snöröjning mer baserat efter cy-
klisters, barnfamiljers och äldres behov av framkom-
lighet, lagning av potthål och asfaltering till underhåll 
och energieffektivisering av fastigheterna. Även om 
många åtgärder redan är gjorda finns det mycket kvar 
att förbättra inte minst när det gäller tillgänglighet.

Kommunen behöver öka målsättningen för förnybar 
energi och höja målen för energieffektivisering. Vi an-
ser att här behövs det en ökad satsning på miljöteknik 
både för att minska energianvändningen och för att 
utveckla ny förnybar energi. Ett ökat samarbete med 
näringsliv och universitet där kommunen är en aktiv 
partner skapar på längre sikt bättre förutsättningar för 
en hållbar miljö.

Vi anser att Motala har stora möjligheter att bli en till-
gänglig, hållbar och attraktiv stad genom att utveckla 
den mångfald som finns i stadsmiljön och omgivning-
arna. Det är viktigt att utveckla visionen om framti-
dens Motala så att hela kommunen utvecklas, såväl 
staden som  Borensberg och landsbygdens småorter.

Viktigt för en positiv utveckling av landsbygden är 
en aktiv, långsiktig regionalpolitik som skapar möj-
ligheter och garanterar service och infrastruktur. 
Andra konkreta frågor handlar om skolor, omsorg och 
hemtjänst, och också om kommunens upphandlingar. 
Dessutom måste den kreativitet och handlingskraft 
som finns bland landsbygdens människor tas tillva-
ra. Det handlar förstås om makt och fördelning av 
resurser, men det handlar även om att mobilisera den 
utvecklingskraft som finns.

De olika förutsättningar som finns i Motalas lands-
bygd måste beaktas och invånarna måste ges möj-
ligheten att utveckla sina specifika bygder så de kan 
påverka den lokala, men också den regionala utveck-
lingen. Politikens uppgift är att skapa förutsättningar-
na för detta.

En kommun där människor är trygga
En attraktiv kommun förutsätter en god folkhälsa på 
lika villkor i hela befolkningen. Då är det viktigt att 
kommunen skapar förutsättningar för detta. Folkhälsa 
handlar om allt från individens egna val och vanor till 
strukturella faktorer som yttre miljö och demokra-
tiska rättigheter i samhället. Vänsterpartiet anser att 
folkhälsopolitiken ska ha som övergripande mål att 
minska klassklyftorna i hälsa och att man på ett sys-
tematiskt sätt ska påverka de samhällsförhållanden, 
drogmissbruk och miljöfaktorer som skapar ohälsa.

”När Vänsterpartiet är med 
och styr så gör vi skillnad!”


