TILLSAMMANS

FÖR MOTALA

Camilla Egberth, kandidat till fullmäktige och kommunstyrelsens ordförande

VI TROR PÅ EN LJUS FRAMTID FÖR MOTALA!
De senaste fyra åren har Motala på många sätt förändrats. Kommunen växer med fler invånare. Fler har fått arbete eller börjat studera. Omvandlingen i näringslivet är tydlig. Vi har fått fler företag och fler arbetstillfällen. Vi
har halverat ungdomsarbetslösheten! Motalas arbetsliv består idag av en
mer varierad arbetsmarknad vilket gör Motala mindre sårbart. Den politik som vi lade fast inför återtagandet av makten i valet 2010 har gett
resultat. Vi har som politisk ledning varit envist uthålliga och fokuserat på att samarbete för Motalas bästa.Vi har investerat och gjort medvetna satsningar för att
kommunen ska kunna växa och utvecklas. Man måste våga satsa för att vinna! Med
den inställningen har den förda politiken givit oss alla i Motala framtidstro.
En stor och viktig fråga är den segregation som finns i samhället och vår
kommun. Utveckling och framtidstro bygger på att alla deltar med sin kompetens
och sina möjligheter. Vi välkomnar därför alla att följa med resan oavsett ålder,
kön, hudfärg, var du är född, språk, sexualitet, utbildning eller religion. Alla är lika
viktiga för vår gemensamma framtid och trygghet.
Nu träder en modern och framtidsinriktad, växande kommun fram. En kommun
som släppt taget om det förgångna men håller sin stolta historia levande. Den
kommunen vill vi socialdemokrater fortsätta att utveckla och se växa mot en
spännande framtid!

Socialdemokraternas kandidater till kommunfulmäktige

VÅRA KANDIDATER TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE
1. Camilla Egberth, kommunalråd, 51 år
2. Johan Andersson, riksdagsledamot, 56 år
3. Renée Georgio, skötare, 25 år
4. Elias Georges, lokalsamordnare, 47 år
5. Marianne Walter, barnskötare, 60 år
6. Ingvar Ståhl, skötare, 60 år
7. Emelie Stadling, undersköterska, 32 år
8. Roland Tergeland, ombudsman, 55 år
9. Helen Isacsson, handledare, 54 år
10. Arvid Sjögedahl, ombudsman, 40 år
11. Anne-Lie Liljedahl, arbetsmarknadshandläggare, 62 år
12. Martin Grändås, lärare, 31 år
13. Helene Granholm, administratör, 57 år
14. Nicklas Rudberg, enhetschef, 52 år
15. Lena Westerlund, undersköterska, 59 år
16. Sead Mulahusic, integrationssamordnare,
64 år
17. Maj Bergendahl, undersköterska, 61 år
18. Sören Orrstenius, ombudsman, 55 år
19. Sissi Rot, undersköterska, 45 år
20. Pär Alexandersson, ombudsman, 55 år
21. Camilla Söderholm, industriarbetare, 50 år
22. Torbjörn Holmqvist, strateg, 58 år
23. Yalila Ahmed-Liazid, språklärare, 52 år
24. Mirsad Filipovic, fritidsledare, 63 år
25. Anne Stamfält, undersköterska, 45 år
26. Kjell-Arne Karlsson, pensionär, 71 år
27. Seija Kuutti, undersköterska, 64 år

28. Jasmin Cosic, industriarbetare, 47 år
29. Jessica Lupuianu, undersköterska, 42 år
30. Peter Hjort, ombudsman, 50 år
31. Ingrid Karlsson, pensionär, 70 år
32. Dedjo Engmark, barnskötare, 46 år
33. Ingegärd Karlsson, pensionär, 75 år
34. Bo Enström, administratör, 62 år
35. Kerstin Elf-Ståhl, undersköterska, 62 år
36. Mustafa Abdeen, skötare, 43 år
37. Elisabeth Sandberg, pensionär, 73 år
38. Mattias Öberg, transportarbetare, 39 år
39. Anita Nilsson, fotograf, 61 år
40. Peder Lund, IT-samordnare, 55 år
41. Lars Östbom, politisk sekreterare, 30 år
42. Peder Eliasson, ombudsman, 47 år
43. Jörgen Eriksson, administratör, 53 år
44. Kjell Augustsson, idrottskonsulent, 64 år
45. Hans Elf, parkarbetare, 60 år
46. Mikael Falk, barnskötare, 43 år
47. Abdoulaye Konate, fritidsledare, 50 år
48. Ingeman Svensson, pensionär, 79 år
49. Olof Hettström, pensionär, 78 år
50. Abdel Kader Alkadi, läkare, 49 år
51. Eyad Alrifai, ortopedläkare, 51 år
52. Alf Karlsson, pensionerad
flygmekaniker, 76 år
53. Linus Ekegren, verksamhetsassistent, 43 år
54. Gert Dahlin, journalist, 71 år

EN TRYGGARE UPPVÄXT
Motala ska vara en trygg kommun att växa upp i. Alla våra ungdomar ska få
möjlighet till en bra start i livet. Alla barn i Motala ska få de bästa
förutsättningarna, oavsett vilken bakgrund man har. Skolan är också en viktig väg
in i samhället för de som nyligen kommit till Sverige, därför är det viktigt för oss
att alla känner sig inkluderade i skolan och att det inte skapas en segregation i
skolorna. Vi vill fortsätta med satsningar som El Sistema som erbjuder barn
möjlighet att spela musik tillsammans och skapa delaktighet och samhörighet
både mellan elever och föräldrar.
När vi investerar i skolan så investerar vi i vår gemensamma framtid. Motala ska bli tryggare, med en bättre och mer jämlik kunskapsskola. Därför är
det viktigt att alla barn får det stöd de behöver så tidigt som möjligt. Vi vill
se en ökad vuxennärvaro i skolan för att fler ska nå kunskapsmålen och en
utbyggd elev- och ungdomshälsa för att alla barn och unga ska få den hjälp de
behöver i tid. Alla elever ska ha behörighet till gymnasiet, därför vill vi också utöka
satsningarna på läxhjälp med att erbjuda föräldrar hjälp och stöd från skolan och
frivilligorganisationer för att de ska få förutsättningar att hjälpa och motivera sina
barn i skolarbetet.
Alla barn och unga ska ha möjlighet till en aktiv fritid. Ekonomiska
förutsättningar ska inte skapa hinder för att kunna delta i fritidsaktiviteter. Därför vill
vi satsa på en fritdsbank där man kan låna utrustning till idrott och fritid istället för att
behöva köpa den.

SOCIALDEMOKRATERNA I MOTALA VILL
Öka vuxennärvaron i skolan

Vi vill se fler vuxna i skolorna. Det handlar så klart om att anställa fler lärare och
specialpedagoger men också många andra yrkesområden. Fler vuxna bidrar till
en tryggare skolgång vilket ger fler elever förutsättningar att nå upp till kunskapsmålen. Vi vill ha en skola för alla där stöd erbjuds efter behov så snart som
möjligt.

Bygga fler förskolor

Motala har ett stort behov av fler förskoleplatser. Vi vill att förskolorna ska finnas
nära barn och föräldrar. På alla förskolor ska barn med olika bakgrund kunna
mötas och inkluderas.

Satsa på elev- och ungdomshälsan

Alla barn och ungdomar har rätt till det stöd de behöver så snart som möjligt.
Därför vill vi bygga ut elevhälsan med mer personal för att öka tillgängligheten
så att fler får rätt hjälp i tid. Vi vill också satsa på ungdomshälsan för att nå alla
ungdomar och öka samverkan med regionen för att kunna erbjuda bästa möjliga
hjälp och förebygga framtida ohälsa i tid.

Starta en fritidsbank och en mobil fritidsgård

Möjligheterna till en aktiv fritid ska inte begränsas av föräldrarnas ekonomiska
förutsättningar eller var man bor. Därför vill vi starta ett fritidsbank som ska
fungera som ett bibliotek fast för utrustning som behövs för fritidsaktiviteter.
Genom att kunna låna exempelvis idrott- och fritidsutrustning istället för att
behöva köpa får fler möjlighet till en aktiv fritid. Vi vill också satsa på en mobil
fritidsgård som ska finnas där ungdomarna finns. Tillgången till fritidsgårdar ska
inte begränsas beroende på var man bor!

Utöka läxhjälpen

Idag erbjuder redan de flesta skolor läxhjälp i skolan. Det tror vi är viktigt för att
alla elever ska få samma förutsättningar att klara sina läxor och därmed nå upp
till kunskapsmålen. Vi vill utöka läxhjälpen genom att skolan ska erbjuda föräldrar
hjälp och stöd för att de ska kunna hjälpa sina barn med läxorna på bästa sätt
och bidra till att förbättra sina barns resultat och studiemotivation.

Erbjuda skolskjuts till gymnasieelever på landsbygden

Oavsett var man bor ska man kunna ta sig till skolan. När kollektivtrafiklinjer på
landsbygden gjorts om har det tyvärr resulterat i att elever på landsbygden inte
tar sig till skolan. Även om kollektivtrafiken är ett regionalt ansvar kan vi inte
acceptera att elever inte kan ta sig till sin gymnasieskola. Vi vill därför se till att
de elever som inte kan ta sig till skolan med kollektivtrafiken istället kan använda
kommunens skolskjutsar.

EN TRYGGARE VARDAG
Trygghet är en förutsättning för ett jämlikt samhälle. Vi måste hjälpas åt för att
minska klyftorna, bryta segregationen, bekämpa brottsligheten och stärka
sammanhållningen i hela kommunen. Det gör vi genom att investera i välfärden.
Alla kommunens invånare ska känna sig trygga med att samhället finns där när man
behöver stöd på olika sätt.
Vi vill förebygga och bekämpa brott genom mer förebyggande arbete och
ökad samverkan med exempelvis polisen. Vi vill också införa en klottergaranti
som innebär att när medborgare eller anställda rapporterar klotter på offentliga
platser ska man kunna vara säker på att det åtgärdas så fort som möjligt.
Dessutom vill vi satsa på fler och tryggare gång- och cykelvägar för att öka
säkerheten i trafiken för alla.
En grundförutsättning för en fungerande vardag är att man har en bostad. Det
är viktigt att det finns bostäder för alla skeden i livet, såväl när man som ung vill
flytta hemifrån som när man som äldre vill kunna flytta till något mindre. Även
de med behov av särskild hjälp och stöd ska kunna lita på att det kan erbjudas
när behovet finns. Därför vill vi att det byggs minst 1000 nya bostäder i Motala kommun under kommande mandatperiod. Det handlar både om nya tomter för villor, fler hyres- och bostadsrätter, trygghetsboenden, vårdboenden och
boenden för personer med fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar.
När man är i allra störst behov av hjälp ska man kunna lita på att samhället
finns där. Vi vill införa personligt ombud som stöd för personer med psykisk
funktionsnedsättning så att de får förutsättningar att leva ett mer självständigt liv och större möjlighet att ta del av samhället. Vi vill också utveckla
stödet till alla de som har anhöriga med exempelvis långvarig sjukdom, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar eller psykisk ohälsa.
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Erbjuda bostäder för alla

Motala har ett stort behov av nya bostäder. Därför vill vi att det byggs minst
1000 nya bostäder under nästa mandatperiod. Det ska vara bostäder för alla. Det
innebär att vi vill ha så väl nya villatomter som hyres- och bostadsrätter. Det finns
också ett behov av nya vårdboenden och boenden för de med särskilda behov. I
ett starkt samhälle har alla möjlgihet till ett bra boende!

Införa personligt ombud

Vi vill införa personliga ombud som stöd för personer med psykisk funktionsnedsättning. De ska få hjälp med att leva ett mer självständigt liv och möjlighet
att ta del av samhälelts utbud av vård, service, stöd, rehabilitering och sysselsättning på samma vilkor som alla andra.

Förbygga och bekämpa brott

Brottsligheten utgör ett hot mot hela det demokratiska samhället och ska
bekämpas med alla medel. Det är när tron på framtiden går förlorad som brottslighet blir ett alternativ. Vi ska bekämpa brotten, men också brottens orsaker. Vi
vill öka samverkan mellan polisen och kommunen för att minska vardagsbrotten
som drabbat motalaborna i deras vardag.

Införa en klottergaranti

Klotter och graffitti på allmäna platser skapar otrygghet och förfular det offentliga
rummet. Det kan vi inte acceptera! Därför vill vi införa en garanti som innebär att
när allmänhet eller anställda anmäler klotter på offentliga platser ska man kunna
lita på att det kommer att åtgärdas inom en rimlig tid.

Utöka anhörigstödet

När man drabbas av långvarig sjukdom, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar
eller har missbruks- och beroendeproblem fyller de anhöriga en mycket viktig
roll. Vi vill därför utöka stödet till anhöriga så att fler kan få stöd och hjälp.

Satsa på fler och tryggare gång- och cykelvägar		

Det ska vara säkert att ta sig fram i Motala kommun för alla trafikanter. Oskyddade trafikanter som går eller cyklar är extra utsatata i trafiken. Därför vill vi satsa
på fler och säkrare gång- och cykelvägar så att alla ska kunna känna sig trygga i
trafiken.

EN TRYGGARE ÅLDERDOM
I Motala ska alla, oavsett ålder eller behov, ha möjlighet att leva självständiga liv
i trygghet. Såväl unga som äldre ska kunna leva aktiva liv och känna delaktighet
i samhället. För trygghet genom hela livet måste vi ha ett helhetstänk genomsyrat av omtanke med individen i centrum. Ensamhet bland äldre är ett växande
problem, med psykisk ohälsa som följd. När vi får svårare att fysiskt förflytta oss
blir vi begränsade till närområdet. För att bryta ensamheten vill vi satsa på sociala
mötesplatser i bostadsområdena.
När det inte längre går att klara sig hemma ska en omsorg av högsta kvalitet finnas redo att stötta upp. Man ska kunna flytta till ett vårdboende nära sin hemort.
Att kunna bo nära vänner och familj är en viktig trygghetsfaktor och därför ska
nästa vårdboende placeras i Borensberg, för att säkerställa tillgången till vårdboendeplatser i den östra kommundelen. När man har levt ett liv tillsammans
med någon ska man inte behöva sära på sig bara för att man inte längre klarar
av att bo hemma. Under de senaste åren har vi därför skapat möjlighet till parboende. För att fler ska få möjligheten att leva tillsammans hela livet vill vi skapa
ytterligare fler parboende.
De äldre har byggt upp vårt samhälle, därför är det en självklarhet att man på
ålderns höst ska känna trygghet i en god vård och omsorg som finns där vid
behov. Det är personalen i välfärden som skapar den tryggheten, därför vill vi
satsa på fler anställda. Fler anställda ger både en bättre arbetsmiljö såväl som
en ökad kvalitet för de äldre. Även på landsbygden ska man kunna åldras
i trygghet och kunna ta del av den samhällsservice som finns i tätorten. Vi vill
vidareutveckla bokbussen så att det därigenom blir möjlighet att utföra serviceärende utan att ta sig in till centralorten. Så länge man själv vill, ska man kunna bo
kvar hemma. Med det stöd som man själv önskar och behöver. I Motala ska alla
kunna se fram emot sitt åldrande.
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Satsa på en sammanhållen vård

När man blir äldre är det vanligt att man oftare behöver ha kontakt med vården.
Har man en komplex sjukdom eller flera olika sjukdomar kan kontakterna snabbt
bli många med flera olika vårdanrättningar, vilket snabbt blir ansträngande för
patienten. Därför vill vi tillsammans med regionen satsa på en samanhållen vård
där patienten står i fokus och kommun och region samarbetar för att utgå från
patientens behov och önskemål och göra vården så begriplig och hanterbar som
möjligt för patienten.

Skapa sociala mötesplatser i bostadsområden

I samverkan med civilsamhället vill vi skapa fler sociala mötesplatser ute i bostadsområdena. Genom att ge äldre möjlighet till en aktiv fritid och delaktighet
i det sociala livet kan vi bryta ensamheten hos äldre. De äldre ska inte behöva ta
sig till mötesplatser långt ifrån hemmet, mötesplatserna ska finnas i närområdet!

Bygga nytt vårdboende i Borensberg

När man inte längre kan bo kvar hemma är det en rättighet att få en plats på ett
vårdboende. Vi vill att man ska kunna bo kvar så nära sin hemort som möjligt.
Idag är behovet av vårdboendeplatser stort och vi vill därför bygga ett nytt vårdboende i Borensberg.

Satsa på parboende

Det borde vara självklart att par som levt tillsammans länge får fortsätta göra det
även när en i paret inte längre klarar av att bo kvar hemma. För att ge fler möjlighet till fortsatt gemensamt boende vill vi skapa fler parboende.

Fler anställda i välfärden

För att vi ska kunna ha en hög kvalitet i vården och i omsorgen måste vi anställa
fler händer i välfärden. Varken personal inom hemtjänsten eller på vårdboenden
ska behöva hasta mellan äldre i behov av hjälp. Personalen ska ha tid för varje
individ. Därför lovar vi fler anställda i välfärden.

Utöka bokbussen till en servicebuss

Även de som bor på landet ska ha möjlighet att ta del av grundläggande samhällsservice, även om man inte längre klarar av att ta sig längre sträckor från hemmet. Därför vill vi ge utveckla bokbussen till en servicebuss, där man exempelvis
ska kunna utföra bankärenden och liknande.

ETT TRYGGARE ARBETSLIV
Motala är en kommun på tillväxt. Arbetslösheten fortsätter att sjunka och antalet
företag ökar. Vi tycker att alla som kan jobba ska jobba. Rätt till sysselsättning är
en självklarhet som ger människor frihet. I Motala ska alla ha rätt till en försörjning
och en meningsull sysselsättning.
För att öka sysselsättningen måste vi satsa på utbildningar som ger jobb. Genom
ett nära samarbete med det lokala näringslivet och samverkan med myndigheter
kan vi matcha behovet på arbetsmarknaden med Motalabornas kompetens. Tillsammans kan vi vända utmaningar till möjligheter och möta framtidens arbetsmarknad. Med besöksnäringens framväxt i Motala skapas också nya behov vilka
vi ska möta genom strategiska satsningar.
Motala har en fantastisk tradition av företagsamhet. Här har många företag
vuxit fram och utvecklats. Genom satsningar på entreprenörskap i skolan lägger
vi grunden för nästa generations företagare. För att fler företag ska söka sig till
kommunen, och för att fler företag ska kunna växa fram här, måste vi aktivt satsa
för ett bättre företagsklimat. Kommunen ska ge företag de bästa möjliga förutsättningarna att lyckas – vi ska ha ett företagsklimat i toppklass!
Kommunen ska gå i bräschen när det gäller arbetsmiljö. För att vi ska lyckas behålla och nyrekrytera personal måste vi också kunna leverera en god arbetsmiljö.
I Motala kommun ska de anställda känna trygghet. Oönskade deltidstjänster och
delade turer skapar en otrygghet som visar sig såväl psykiskt som fysiskt. Vi vill
därför att heltid ska bli norm och att oönskade delade turer avskaffas.
Aktiva satsningar för att få fler i jobb är det bästa sättet att bryta utanförskapet.
I det jämlika Motala har alla en sysselsättning. När fler jobbar kan vi utveckla
välfärden.
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Ge alla rätt till en sysselsättning

I Motala ska alla ha rätt till en meningsfull sysselsättning, det är nyckeln till människors frihet. Genom praktik, extratjänster och utbildning ger vi även personer
långt ifrån arbetsmarknaden en väg tillbaka.

Satsa på utbildningar som ger jobb

Kompetensbristen är en av vår tids största utmaningar. Företag behöver resurser,
men arbetssökandes kompetenser matchar inte behovet. Samverkan med näringsliv och civilsamhälle kan hjälpa oss identifiera behov och skapa utbildningar
som faktiskt leder till arbete.

Ha en företagsmiljö i toppklass

För att företag ska gro och frodas måste alla parter arbeta i samma riktning. Företag och kommun måste arbeta i samförstånd, mot samma mål. Ingen ska känna
sig motarbetad. Därför vill vi fortsätta arbetet för ett bättre företagsklimat.

Att heltid ska vara norm

Deltidsarbete skapar ojämlikhet och full sysselsättning är nödvändigt för en starkare välfärd. Vi vill att heltid ska vara norm inom den kommunala verksamheten.

Ta bort oönskade delade turer

En bra arbetsmiljö kräver genomtänkta schemaläggningar som ger möjlighet
till en fritid utanför arbetet. När man tvingas jobba delade arbetsdagar minskar
möjligheten till återhämtning, vilket leder till ökade sjukskrivningstal. Vi vill därför
ta bort oönskade delade turer i den kommunala verksamheten.

EN TRYGGARE FRAMTID
Motala utvecklas i en snabb takt. För att vi ska kunna lämnar över en ännu bättre
kommun till nästa generation måste vi investera för hållbarhet. Med strategiska
investeringar kan vi skapa en mer attraktiv och klimatsmart kommun. När vi bygger en välfärd baserad på jämlikhet gynnas tillväxten och tryggheten ökar.
Vi vill att företagare i kommunen ska lyckas och få vara en del av utvecklingen.
Därför vill vi stärka möjligheten för företag att vara en del av kommunens arbete
framåt. Vi vill därför satsa på lokala upphandlingar. Med en förbättrad dialog mellan kommun och det lokala näringslivet kan mindre aktörer lättare konkurrera på
samma villkor som gäller för större aktörer. Tillsammans kan vi utveckla det lokala
näringslivet och erbjuda tjänster eller varor levererade från det lokala näringslivet.
Vättern är viktigt på många sätt för Motala. Den ger möjligheter till fiske, friluftsliv
och turism. Men Vättern är också en mycket viktig vattentäkt, både för Motala
och många kringliggande kommuner. Tillgången till dricksvatten kommer att bli
en allt viktigare fråga i framtiden, därför är det viktigt att vi redan idag gör allt vi
kan för att säkerställa att Vätterns vatten håller en hög kvalitet även i framtiden.
Vi tycker att Försvarsmaktens provverksamhet bör flytta till en lämpligare plats,
både för att begränsa utsläppen och bullret.
Livskvaliten i Motala ska vara hög samtidigt som vi satsar på gröna lösningar. Det
ska vara lätt att göra rätt. Kollektivtrafiken i Motala kommun måste utvecklas och
tillgängligheten på landsbygden ska utvecklas. Det ska vara enkelt att pendla
mellan arbete eller studier även för de boende på landsbygden. Tillgången till
laddstationer för elbilar behöver också bli bättre. För att fler ska välja miljövänliga
elbilar måste det också finnas bra tillgång till laddningsstationer.
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Förenkla upphandlingar för lokala näringsidkare

Idag köper kommunen en rad tjänster och produkter genom upphandlingar. Ibland upplever lokala företag och näringsidkare att det är svårt att delta i
upphandlingarna på grund av dess omfattning eller krav. Vi vill därför förenkla
upphandlingarna så att fler lokala företag har möjlighet att delta.

Satsa på bredbandsutbyggnanden på landsbygden

Tillgång till internetuppkoppling har för många blivit ett måste. Var man bor ska
inte påverka möjligheten att få en snabb och pålitlig internetuppkoppling. På
landsbygden har bredbandsutbyggnaden de senaste åren gått för långsamt. Vi
vill därför att kommunen ska ta ett större ansvar för utbyggnaden där de
kommersiella aktörerna inte kan erbjuda uppkoppling.

Verka för en bättre kollektivtrafik i hela kommunen

Kollektivtrafiken är viktig för att alla ska ha möjlighet att ta sig till arbete, utbildning och ha en fungerande vardag. Kollektivtrafiken är ett regionalt ansvar, men
vi ser ett behov av att utöka och förändra kollektivtrafiken i Motala kommun för
att så många som möjligt ska ha möjlighet att använda kollektivtrafiken.

Bygga fler laddstolpar till elbilar

Motala ska vara en kimatsmart kommun där det ska vara lätt att vara klimatsmart.
Därför vill vi bygga ut infrastrukturen för laddning av elbilar så att fler har
möjlighet att välja klimatsmarta transportalternativ.

Värna Vättern

Vättern är en oersättlig resurs för Motala och hela Sverige. De vackra miljöerna
bjuder in till både friluftsliv och turism. Redan idag får över 250 000 personer
sitt dricksvatten från Vättern och betydelsen som dricksvattentäkt kommer att bli
ännu viktigare i framtiden. Vi vill värna Vätterns vatten genom att ställa större krav
på kontrollerna av hur Vättern mår, arbeta för att begränsa utsläppen och skydda
Vättern som dricksvattentäkt.

Införa P-skiva i centrala Motala

Vi vill prova att införa p-skiva på korttidsparkeringar i centrala Motala. Det är en
lösning som flera handlare i centrum har föreslagit för att öka tillgängligheten till
butikerna. VI vill därför att parkeringssituationen i centrum ses över och på försök
införa p-skiva på de parkeringsplatser där parkeringstiden är max två timmar.

VÅRA VALLÖFTEN

FÖR EN TRYGGARE UPPVÄXT FÖR ETT TRYGGARE ARBETSLIV
• Öka vuxennärvaron i skolan
• Bygga fler förskolor
• Satsa på elev- och
ungdomshälsan
• Starta en fritidsbank och en mobil fritidsgård
• Utöka läxhjälpen
• Erbjuda skolskjuts till
gymnasieelever på
landsbygden

FÖR EN TRYGGARE VARDAG

• Erbjuda bostäder för alla
• Införa personligt ombud
• Förbygga och bekämpa brott
• Införa en klottergara<nti
• Utöka anhörigstödet
• Satsa på fler och tryggare gångoch cykelvägar

FÖR EN TRYGGARE ÅLDERDOM
• Satsa på en sammanhållen vård
• Skapa sociala mötesplatser i
bostadsområden
• Bygga nytt vårdboende i
Borensberg
• Satsa på parboende
• Fler anställda i välfärden
• Utöka bokbussen till en servicebuss

• Ge alla rätt till en sysselsättning
• Satsa på utbildningar som ger
jobb
• Ha en företagsmiljö i toppklass
• Att heltid ska vara norm
• Ta bort oönskade delade turer

FÖR EN TRYGGARE FRAMTID
• Satsa på bredbandsutbyggnanden på landsbygden
• Verka för en bättre kollektivtrafik
i hela kommunen
• Bygga fler laddstolpar till elbilar
• Värna Vättern
• Införa P-skiva i centrala Motala
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Jag vill bli medlem
Jag vill engagera mig i valkampanjen
Jag vill anmäla mig till ert nyhetsutskick
Namn

................................................................

Telefon ................................................................
E-post

................................................................

Adress ................................................................
Postnr och ort

...................................................

Gå in på socialdemokraterna.se/bli-medlem
eller fyll i talongen,
lägg den i ett kuvert
och posta den till oss.
Skriv denna adress så
behöver du inte frankera:
Socialdemokraterna
Svarspost
Kundnummer 110 651 700
110 03 Stockholm

Personnr
Vi kommer att spara dina uppgifter. Läs mer på socialdemokraterna.se/integritetspolicy.

RÖSTA FÖR
ETT BÄTTRE

MOTALA
DEN 9 SEPTEMBER!

Kyrkogatan 6, 591 35 Motala

072 - 588 42 40, motala@socialdemokraterna.se

