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Vår politik
Den gröna politiken utgår ifrån tre solidariteter:

• solidaritet med djur, natur och det ekologiska systemet

• solidaritet med kommande generationer

• solidaritet med världens alla människor.

Vi  vill  bygga ett  långsiktigt  hållbart  samhälle  som tar  ansvar för  människor och

miljö. Varje generation ska stå för sina egna kostnader och inte belasta barn och

barnbarn.

Omställningen  till  det  gröna  samhället  är  nödvändig.  Det  kräver  investeringar  i

miljöteknik, hållbara jobb, modern förnybar energi och fokus på livskvalitet. Det är

motsatsen till ett samhälle som bygger på kortsiktig konsumtion.

Hållbarhet
Hållbarhet  är  ett  begrepp  med  flera  dimensioner.  Miljöpartiet  ser

hållbarhet ur socialt, ekonomiskt och ekologiskt perspektiv kopplat till de

tre solidariteterna. När Du läser vidare i vårt handlingsprogram kan Du få

förståelse för hur hållbarhet genomsyrar samhällets alla delar och hur Miljöpartiet

formulerar tankar och politik på nationell och lokal nivå. Tillsammans kan vi bygga

det gröna Motala som en del av en hållbar värld.

Demokrati
Miljöpartiet värnar en demokrati med aktiva och delaktiga medborgare. Vi

vill ha ett samhälle där individen ges möjlighet att bidra efter förmåga till

samhällets  utveckling  och  där  alla  har  lika  rättigheter.  Därför  måste

samhället också stå som garant för en trygg välfärd, där alla erbjuds nya chanser att

växa och utvecklas genom livet. Det skapar förutsättningar för goda livsvillkor vilket

bidrar till människors utveckling och välbefinnande. Samhället är till för alla och

skapas av alla.
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Yttrandefrihet: Grunden  för  demokratin  är  respekt  för  andra  människor  och

deras  rätt  att  uttrycka  sina  åsikter  utan  att  kränka  andra.  Detta  är  ingen

självklarhet, inte ens i vårt land. Vi ser demokrati som en mänsklig rättighet som

gäller alla oavsett kön, etnicitet, klass eller sexuell läggning. 

Delaktighet:  Skolan har ett stort ansvar för fostran till demokrati och tolerans.

Barn  och  ungdomar  ska  i  högre  grad  göras  delaktiga  i  beslut  som  rör  deras

undervisning  och  arbetssituation  genom  att  få  vara  med  och  påverka  enligt

demokratiska principer.

För  att  ge  medborgarna  möjlighet  att  enkelt  och  samlat  få  information  om

kommunal service planeras för ett Servicecenter. Det välkomnar vi. Det fanns som

en viktig punkt i miljöpartiets kommunprogram 2014.

 Vi ser det som angeläget att det finns ett forum för ungdomar, där de har

en  reell  möjlighet  att  åstadkomma  förbättringar  i  samhället  genom att

lägga förslag och i  vissa ärenden fatta beslut.  Vi  vill  att  det inrättas ett

formaliserat Ungdomsråd.

Lyssna: Vi vill ge Kommunfullmäktige som folkets demokratiskt valda forum ökad

makt.  Vi  menar  att  kommunikationen  mellan  demokratiskt  valda  politiker  och

medborgarna är en av de viktigaste faktorerna för att främja ett demokratiskt och

öppet samhälle. Kontinuerliga samtal i ordnade former s.k. medborgardialoger är

ett  sätt  för  medborgare  att  träffa  förtroendevalda  men sociala  medier  ger  också

möjlighet till kommunikation. 

 Vi vill utveckla mötesformerna till att omfatta många olika sätt att samtala

och lyssna för att få fram förslag som gör Motala ännu bättre.  

Vi  står  upp  för  den  representativa  demokratin  som  bygger  på  att  alla  som  är

röstberättigade kan påverka den politiska inriktningen. De valda representanterna

arbetar  på  medborgarnas  mandat.  En  levande  demokrati  bygger  också  på  att

medborgarna deltar i konstruktiva samtal mellan valen. 
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L ika rät tighe ter
Socioekonomisk  bakgrund,  könstillhörighet  och  könsuttryck,  sexuell

läggning, härkomst, funktionsnedsättning eller ålder ska aldrig vara hinder

för människors utveckling. Därför måste arbetet för lika rättigheter och mot

diskriminering  integreras  på  alla  områden  i  samhället.  Motala  kommuns

verksamheter ska genomsyras av jämlikhet. 

 Personer  med  funktionsnedsättning  ska  kunna  leva  ett  självständigt  liv

efter sina egna förutsättningar.

 Personal  inom  kommunens  verksamheter  ska  ha  goda  kunskaper  om

HBTQ-personers behov för att kunna ge ett respektfullt bemötande. Alla

enhetschefer  inom  såväl  förskolan/skolan  som  inom  omsorgen  ska  bli

utbildade och diplomerade av RFSL. 

 Målet är att Motala ska bli en HBTQ-certifierad kommun. 

Människor diskrimineras på grund av sin etnicitet, sitt namn eller sin brytning. Det

får inte vara så!

Snäva könsnormer och brist på jämställdhet begränsar människors fria livsval. Det

kan handla om kvinnor som trots goda meriter har svårare att göra karriär inom

universitet och näringsliv eller män som av omgivningens förväntningar pressas till

oönskade karriärvägar. 

 All  personal  som  arbetar  i  förskolan  och  skolan  har  god  kunskap  om

genusfrågor och är väl insatta i arbetet mot kränkande särbehandling och

diskriminering utifrån ett normkritiskt förhållningssätt. 

Våld i nära relationer ska behandlas på ett snabbt, samordnat och konsekvent sätt i

ett samarbete mellan myndighet och organisationer. 

 Vi  vill  ge  kvinnojouren  långsiktig  finansiering  som  ger  möjlighet  till

planering av verksamheten. 

Samhällets institutioner ska ha beredskap och verktyg för att motverka patriarkalt

våld och våldshandlingar som utförs under påverkan av hedersföreställningar.
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Regional samverkan
För att Motala ska fortsätta att vara en livskraftig kommun med oförändrad

eller ökad folkmängd och god kommunal ekonomi krävs en aktiv regional

samverkan. Vättern begränsar samverkan geografiskt åt väster och det blir

naturligt  att  öka samverkan främst  med kommunerna i  Östergötland,  men även

med kommunerna i södra Närke. 

Mervärde: Det mellankommunala samarbetet  är viktigt  och bör öka.  Det finns

mycket  att  vinna  på  att  samverka  med  andra  kommuner  för  att  hushålla  med

resurser, såväl personellt och kompetensmässigt som ekonomiskt. 

 Det mellankommunala samarbetet kan utvecklas så att alla kommuner får

del av den spetskompetens som behövs för god kvalitet. Det kan gälla t.ex.

miljötillsyn,  energirådgivning och räddningstjänst  eller  kompetens inom

folkhälsoområdet.

 Vi  ser  det  också  som  viktigt  att  samverkan  mellan  kommunerna  och

Region Östergötland fortsätter att utvecklas för att medborgare som är i

behov av insatser från två huvudmän ska få stöd och hjälp på ett smidigt

sätt. Det gäller    t ex barn och ungdomar som riskerar att fara illa och äldre

med sviktande hälsa och många sjukdomar. 

Hälsa
Dagens skillnader i livsvillkor mellan olika grupper visar sig bl.a. i form av

ojämlik hälsa. Därmed handlar hälsofrågor också om rättvisa.

Att  beakta  hälsoperspektivet  kan  ses  som  en  viktig  investering  för

framtiden, såväl för individen som för samhällsekonomin. Många fler beslut än de

som rör vård och omsorg påverkar hälsan. Motala kommun har, tillsammans med

de övriga kommunerna och Region Östergötland, antagit ”Deklaration om folkhälsa

i  Östergötland”.  Målet  är  att  verka för  jämlik hälsa  och sluta  hälsogapet.  Det  är

viktigt att folkhälsoarbetet genomsyrar den kommunala verksamheten. Kunskapen

om vilka faktorer som påverkar människors hälsa positivt behöver spridas.

 Vid  samhällsplanering  ska  kommunen  underlätta  goda  hälsoval  t.ex.

genom trafiksäkra gång- och cykelvägar.
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De psykosociala faktorerna t.ex. delaktighet och känsla av sammanhang, är av stor

betydelse. Vi ser med oro på den ökande psykiska ohälsan hos barn och ungdomar.

 Elevhälsan  ska  fortsätta  att  utveckla  formerna  för  samverkan  med  alla

inblandade  aktörer  med  målet  att  förebygga  såväl  fysisk  som  psykisk

ohälsa

 Vi ser varje krona som anslås till meningsfull fritid för barn och ungdomar

som en insats  för folkhälsan.  Satsningen kan ge de unga positiva vuxna

förebilder  och  social  tillhörighet  vilket  kan  förebygga  psykisk  ohälsa,

missbruk och/eller kriminalitet senare i livet. 

Det finns en tydlig koppling mellan vad vi äter och hur vi mår. Näringsinnehållet i

maten påverkas bl.a. av odlingsmetoder, tillverkningsprocesser, transporter och hur

maten  tillagas.  Den  mat  som  serveras  i  kommunens  verksamhet  ska  även

fortsättningsvis vara av hög kvalité. 

 I  största  möjliga  utsträckning  ska  maten  vara  ekologisk,  producerad  i

närområdet och lokalt tillagad. Målet är att det ska finnas tillagningskök

vid förskolor och skolor.

Klimatförändringarna  är  ett  stort  hot  mot  människors  hälsa  i  hela  världen.  Att

arbeta  för  att  minska  utsläppen  av  klimatskadliga  gaser  är  därför  en  viktig

folkhälsofråga. Kostpolicyn anger att kommunen ska minska på köttet i  måltider

som serveras i kommunala inrättningar.

 En vegetarisk dag i veckan som funnits i några år är ett steg i grön riktning.

Nu är det dags att gå vidare.

Natur
Motalas  unika  naturområden  ska  skyddas  mot  exploatering  så  att  alla

kommuninvånare har tillgång till  dem. Inom kommunens gränser finns

olika  naturtyper  och  det  är  viktigt  att  hänsyn  tas  till  den  biologiska

mångfalden.  Skötseln  av  kommunens  områden  ska  utföras  med  miljövänliga

metoder.

Motala  har  närhet  till  vatten vilket  alla  människor bör  få  njuta  av.  Vi  anser att
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nuvarande  regler  kring  strandskydd  uppfyller  dessa  krav.  Kommande

klimatförändringar kan medföra ökad risk för översvämning och erosion, något som

måste beaktas vid planarbete och framtida byggnation i strandnära lägen.

Grönytor är viktiga för både miljön och människors hälsa, den fysiska såväl som den

psykiska. Grönytor av olika storlek är en naturlig del av staden. Vid förtätning av

bebyggelse ska det göras varsamt så att träd, parker och naturområden värnas. 

Vid utvecklingen av Varamon i samband med etableringen av Lalandia ska hänsyn

tas till den unika miljön.

De tätortsnära naturområdena är mycket uppskattade av kommuninnevånare och

andra besökare. Det är glädjande att Östgötaleden nu också har delsträckor i Motala

kommun. Tack vare den framtagna naturkartan och appen är det ännu lättare än

tidigare att få information om olika områden. 

 Vi  vill  verka  för  det  finns  resurser  för  skötsel  av  våra  värdefulla

naturområden. Det är viktigt att naturområdena så långt möjligt ska vara

tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. 

Vättern är  en betydelsefull  dricksvattentäkt  som vi  behöver  vara  rädda om.  Det

finns många hot mot sjön: provborrningar, gruvdrift, försvarets provskjutningar och

utsläpp från omkringliggande verksamheter.

 Kommunen ska vara aktiv och uttrycka en hög ambitionsnivå i skyddet av

Vättern vid samråd med andra aktörer. 

 Vi  vill  skapa  vackra  vattenmiljöer,  exempelvis  dammar  och

miniatyrkanaler,  genom fortsatt  satsning  på lokalt  omhändertagande  av

dagvatten.

Kommunens  miljömål  ska  följas  upp  i  samband  med  årsredovisningen.  Motala

kommun ska  i  sina  beställningar  och upphandlingar  prioritera  miljövänliga  och

närproducerade varor och livsmedel.
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Energifrågor
Med  en  framtidsinriktad  energipolitik  är  det  möjligt  att  klara

energiförsörjningen helt utan fossila bränslen. En sådan energipolitik vilar

på tre ben: dels måste vi använda energin mycket effektivare än vad som

sker i  dag, dels ska vi minska våra krav på en energikrävande standard och dels

måste produktionen av förnybar energi öka så att andelen blir hundra procent.

Förnybart: Vår  ambition  är  att  Motala  ska  ha  en  säker  och  uthållig

energiförsörjning som bygger på förnybara källor. I kommunens fastigheter ska allt

fossilt bränsle ersättas med biobränsle och värme från jord, luft och sol.

 Den egna produktionen av biogas vid reningsverket ska behållas och på

sikt utökas.

 Fler tankställen för biogas behövs för att möjliggöra för privatpersoner att

välja en biogasbil.

Vinden är en ren energikälla som inte bidrar till klimatförändringarna och som inte

heller  lämnar  något  avfall  efter  sig  när  ett  kraftverk  ska  monteras  ned.  Motala

kommun har många goda vindlägen och kommunen ska vara positivt inställd till

vindkraft när bygglovsansökningar behandlas. 

 För att  stimulera  privatpersoner och företagare  att  investera  i  förnybara

energislag ska kommunen investera i solenergi vid alla nybyggnationer av

kommunala fastigheter.

 Målsättningen är att Motala kommun ska vara klimatneutral senast 2030. 

Satsningen på sol och vind kan ge värdefulla erfarenheter och samtidigt fungera

som modeller för privatpersoner och företag. Den regionala samverkan kan stärkas

genom  att  Motala  kommun  blir  en  tydlig  aktör  när  det  gäller  förnybar  energi.

Miljöpartiet  ser  ett  stort  värde  i  att  kommunen etablerar  tätare  samarbete  med

Linköpings  Universitet  för  att  stärka  kunskapen  i  praktiken  genom  att  erbjuda

testbäddar inom kommunal verksamhet för ny teknik inom energiområdet.

Effektivisera: Ska  vi  nå  klimatmålen  är  det  nödvändigt  att  effektivisera

energianvändningen. Två stora lokala energislukare är bostäder och transporter och

det  är  där  som  de  största  vinsterna  kan  göras.  I  de  befintliga  kommunala
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fastigheterna ska arbetet med effektivisering även fortsättningsvis vara aktivt och

systematiskt för att minska energiförbrukningen till minimal nivå. 

 Målet  är  att  alla  nybyggnationer  av  kommunala  fastigheter  ska  vara

passivhus eller plusenergihus. Minst ett större passivhus, t.ex. en förskola,

ska byggas under mandatperioden. 

Vid  nybyggnation  ska  det  ställas  krav  på  en  livscykelanalys  på  ingående

byggmaterial för att säkerställa att energiåtgången är så låg som möjligt under hela

processen utan att byggnaden förlorar kvalité i andra avseenden. Det är dessutom

viktigt att ha riktlinjer för lokalisering av bebyggelse med tanke på transporter och

uppvärmningssystem. Om byggnaden placeras i söderläge med söderriktat tak blir

det exempelvis gynnsamt att använda solenergi.

Kommunen ska ställa höga krav på energieffektivisering och klimatprestanda vid

upphandling. 

Vid detaljplanering ska kommunen ha som mål att byggnader ska vara passivhus

eller  plusenergihus,  vilket  i  vissa  fall  kan  innebära  högre  krav  än  Boverkets

allmänna regler.  

Möjliggöra: Kommunen  måste  vara  aktiv  för  att  leda  och  möjliggöra

omställningen till ett hållbart samhälle. 

Kommunen  ska  ha  ett  kontinuerligt  kunskapssökande  i  samverkan  med  andra

aktörer.  Den  kommunala  verksamheten  ska  föregå  med  gott  exempel  och  vara

tongivande  i  energiomställningen.  Energirådgivningen  till  fastighetsägare  och

privatpersoner  ska  underlätta  och  möjliggöra  övergången  till  en  energi-  och

klimatsmart kommun. 

 Kommunen ska uppmuntra ett energieffektivt beteende hos medborgarna

och informera om möjligheter till stöd vid installation av förnybar energi.

Solkartan som finns på hemsida kan vara till stöd. Det är också viktigt att

stimulera  fler  företag  och  näringsidkare  att  intressera  sig  för  förnybar

energi.

 För att underlätta för privatpersoner och företag ska det inte krävas bygglov

för att sätta upp solceller.
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Infrastruktur
Utvecklingen på arbetsmarknaden har lett till att fler Motalabor arbetar i

annan kommun men väljer att bo kvar. Kraven på goda kommunikationer

ökar både för arbetsresor och för resor på fritiden. Miljöpartiet anser att

användandet  av  bil  ska  minska  av  flera  skäl  t.ex.  klimatpåverkan  och

resurshushållning.

Cykel: Eftersom 50 % av alla bilresor är under 5 km är det viktigt att i första hand

minska detta bilåkande och locka bilisterna att istället cykla eller gå. Användandet

av  tjänstecykel  på  kommunens  arbetsplatser  har  ökat  och  elcyklar  ger  nya

möjligheter att ersätta ännu fler korta bilresor i tjänsten.

Gång: Fotgängare ska känna sig trygga. Med tillräcklig belysning, öppna, vackra

gångstråk  utan  buskage  som  kan  uppfattas  som  osäkra  kan  detta  uppnås.  Att

minimera risken för kollision med cyklar och bilar är också viktigt.

Tåg: Vi ser positivt på att Ostlänken byggs så att tågförbindelserna genom länet blir

bättre.  Spårkapaciteten  ökar  med  möjlighet  till  bättre  turtäthet  för  pendeltåg.

Dubbelspårsutbyggnaden norrut möjliggör att  andelen godstrafik  på järnväg kan

öka. 

Buss: Lokalbussarna inom kollektivtrafiken i Motala kommun ska öka turtätheten,

i  första  hand  under  kvällstid.  Vi  vill  undersöka  möjligheten  att  ytterligare

subventionera biljettpriser för pensionärer under lågtrafik. 

Boende  i  Borensberg  ska  fortsatt  ha  goda  kommunikationer  till  Motala  och

Linköping. 

På  landsbygden  i  områden  som inte  har  linjelagd  busstrafik  finns  möjlighet  att

utnyttja Närtrafik. Den kan beställas till och från alla adresser som har mer än 2

kilometer till närmaste hållplats och kör för närvarande vardagar kl. 09.00-12.30

och 17.00–22.00 samt lördagar, söndagar och röda dagar kl.  09.00-17.00. Vi vill

verka för att tiderna utökas. 

Bil:  Vi  vill  stimulera  effektivare  utnyttjande  av  bilen  genom  samåkning  och

bilpooler.  Vi  vill  att  kommunen  anlägger  parkeringsplatser  som  underlättar

samåkning och/eller byte till kollektivtrafik. 

Kommunen har installerat några laddstolpar inom sin egen verksamhet och publika
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laddstolpar vid resecentrum i Motala och i Borensberg.  

 Vi  vill  att  kommunen  arbetar  fram  en  långsiktig  strategi  för

laddinfrastruktur  för  elfordon.  Det  är  viktigt  för  kommunens  egen

verksamhet,  för  invånarna  och  för  att  Motala  ska  vara  attraktivt  för

besökare.

Med  stöd  av  den  framtagna  strategin  ska  kommunen  tillsammans  med  andra

aktörer placera ut laddstolpar för elfordon inom tätorterna. Kommunen har under

de  senaste  åren  börjat  leasa  elbilar,  bland  annat  inom  hemtjänsten  och  vi  ser

positivt på att  fler verksamheter följer efter.  Många av kommunens fordon drivs

sedan länge på biogas och andra biobränslen t ex HVO producerat av slaktavfall. 

 Med tillskott av allt fler elbilar och biogasbilar är det en rimlig målsättning

att verksamhetens fordonsflotta ska vara fossilfri senast 2025. 

Vi vill att kommunen tar initiativ och upphandlar en bilpool som kan användas både

inom den egna verksamheten och för privatpersoner. Detta skulle minska behovet

av leasing- och hyrbilar i verksamheten och underlätta för Motalabor att inte behöva

äga en egen bil.  Kommunen skulle på det sättet uppmuntra till  delningsekonomi

istället för ett ökat resursslöseri. 

Cykelstaden Motal a
Namnet Motala förknippas av många människor i Sverige och  utomlands

med  Vätternrundan  och  de  andra  cykelloppen.  Cykelveckan  är  positiv

marknadsföring  av  kommunen.  Vi  tycker  att  Motala  i  ännu  högre

utsträckning ska profilera sig som cykelkommunen även mot sina egna invånare.

Cykel är ett utmärkt fordon genom att cykeln tar liten plats, den bullrar inte och

släpper inte ut några klimatförstörande ämnen. Dessutom ger den hälsovinster för

individen och för folkhälsan. Användning av cykel, istället för bil, är så positivt för

samhället att detta måste ges praktiska följder. 

Cykelplanen som antagits av kommunfullmäktige uttrycker en hög ambition i att

underlätta för cyklister att ta sig fram skilda från biltrafiken. Miljöpartiet kommer

att arbeta för att det som står i planen blir verklighet.

Detta innebär till exempel att vid samhällsplanering ska:
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 cykeltrafiken ska ges det utrymme den behöver, inte tilldelas det som blir

över när biltrafiken har fått sitt. 

 cykelvägar markeras tydligt.

 cykelparkeringar  utformas  på  ett  funktionellt  och  modernt  sätt  samt

prioriteras före bilparkeringar. 

 cykeltrafiken inte behöva styra undan för biltrafik, t.ex. så att cykelvägar

blir krokiga för att biltrafiken ska slippa svänga.

 belysning, beläggning och snöröjning på cykelvägar hålla hög standard.

 sopsaltning  vintertid  ska  permanentas  och  gång-  och  cykelstråket  som

omfattas ska utvidgas.

 gång  och  cykeltrafik  behandlas  separat  eftersom  behoven  inte  alltid  är

desamma.

Cykelstråken ska vara sammanhängande och fria från farliga korsningar. Förutom

att  underlätta  för  cyklister  i  kommunens  tätorter  är  det  viktigt  att  förbättra

möjligheterna att cykla trafiksäkert mellan orterna. 

Vi välkomnar den cykelväg som Trafikverket bygger i samverkan med Motala och

Vadstena kommuner. På ett trafiksäkert sätt kommer det att vara möjligt att cykla

som turist eller arbetspendlare mellan grannkommunerna. 

I samband med ombyggnationen av riksväg 34 kommer den gamla vägen troligen

att bli en bilgles väg där det är betydligt mer trafiksäkert än idag att cykla.  Vi ser

gärna att Trafikverket prioriterar att bygga en separat cykelväg utmed riksväg 50

mellan  Motala  och  Nykyrka.  Det  skulle  betyda  mycket  för  möjligheten  att

cykelpendla mellan de två orterna.

Kultur och Fritid
Kultur handlar om både bildning och livskvalitet. Ett dynamiskt kulturliv

med många olika aktörer bidrar till ett vitalt samhällsliv. Miljöpartiet de

grönas kulturpolitik bygger på att alla ska kunna utöva och ta del av kultur

på jämlika villkor. Kulturen ska vara tillgänglig för alla. Kulturpolitiken ska öppna

upp generösa utrymmen för kreativitet och skapande.
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Vi bejakar att olika idéer och kulturer kan samexistera och influera varandra i ett

och samma samhälle. Miljöpartiet vill att människor alltid ska ges rätt att definiera

och  utöva  sin  egen  identitet  och  kultur.  Därför  är  stöd  till  olika  sorters

kulturyttringar  viktigt.  Kultur  i  alla  dess  former  bygger  broar  och  visar  att

mångfalden är en tillgång för Motala.

 Den internationella veckan och kulturnatten är arrangemang som främjar

möten mellan människor. Detta ska stödjas och utvecklas. 

Ett rikt kulturliv består av såväl klassiska institutioner som kulturutövande av fria

grupper  och individer.  Vi  menar  att  kommunen på olika  sätt  ska underlätta  för

föreningar och enskilda som tar initiativ till musikarrangemang. Det kan vara att

anvisa  lämplig  plats  eller  ge  bidrag  till  vissa  kringkostnader  t.ex.  för

säkerhetsanordningar. 

Vid  ny-  och  ombyggnationer  ska  1%  av  kostnaden  avsättas  för  konstnärlig

gestaltning. Där det är lämpligt bör lokala konstnärer anlitas. 

Vi  vill  verka  för  ett  Motala  med  ett  mångfacetterat  utbud  av  kulturaktiviteter,

kulturupplevelser och kulturskapande. Musik och andra kulturella uttrycksformer

kan skapa  samhörighet  mellan  människor  i  Motala  och  därmed bidra till  social

tillhörighet.  Detta  kan  bygga  broar  mellan  människor  med  olika  bakgrunder.

Kulturen bidrar till  glädje  och livskvalitet.  Att  ta del  av kulturutbudet eller  vara

medskapande  är  oftast  resurssnålt  och  kan  därmed  vara  en  motvikt  till

resurskrävande konsumtion. 

Musikundervisning enligt El Sistema för barn i förskolan och de lägre åldrarna i

grundskolan är ett framgångsrikt sätt att nå många barn. Metoden ger musikglädje

samtidigt som den bygger broar mellan människor. Motala kommun var tidigt ute

att starta El Sistema och vi vill se en fortsatt satsning så att fler barn får chansen att

prova att spela instrument i gemenskap med andra. 

 Kulturskolan har en mycket viktig funktion att fylla.  Avgifterna ska hållas

låga så att alla barn och ungdomar kan erbjudas möjlighet att utvecklas

inom musik, dans och teater

 Kulturskolan  ska  i  högre  grad  komma  ut  i  bostadsområdena  för  att

stimulera  barn  som  börjat  i  El  Sistema  att  gå  vidare  och  ta  del  av

Kulturskolans utbud.
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Kulturarvet  är  vårt  gemensamma  arv.  De  arkeologiska  utgrävningarna  visar  att

människor har bott och verkat här sedan tusentals år. Deras val av boplats har lagt

grunden för den fortsatta utvecklingen av Motala som ort, något som generation

efter generation har byggt vidare på fram till i dag. Vi ska vara stolta över att vårda

det positiva som tidigare generationer har byggt.  Kulturhistoriskt  viktiga miljöer

och den kunskap de ger om Motala kommuns historia ska värnas. Kunskapen som

de arkeologiska upptäckterna har gett oss ska vara lätt tillgänglig. Bygget av Göta

kanal och sambandet med Motala Verkstad är en annan viktig epok som har präglat

framväxten  av  dagens  kommun.  Radiomuséet  visar  på  en  period  i  Motalas  och

Sveriges 1900-talshistoria som också bör göras mer känd och marknadsföras.  

Vi  ser  positivt  på  en  utveckling  av  en  kulturstadsdel  i  området  kring  Motala

Verkstad. Kommunen bör tillsammans med föreningslivet, näringslivet och andra

intressenter verka för att området blir en levande miljö för Motalabor och turister.

En livaktig stadsdel  med lokala småföretag kan sätta igång en positiv  spiral och

skapa nya gröna jobb.

Miljöpartiet  vill  verka  för  en  samordning  mellan  Motalas  olika  museer  och

intressanta kulturmiljöer. 

I ett kunskapssamhälle där det inte längre bara handlar om att finna utan också om

att  sålla  information  ökar  behovet  av  att  ha  möjlighet  att  möta  en  utbildad

bibliotekarie. Lån av böcker och andra medier ska vara avgiftsfria. Bibliotekets roll

som mötesplats blir allt mer betydelsefull. Där ordnas det t ex språkcaféer, läxhjälp

och  föreläsningar  som  samlar  människor  med  olika  bakgrund  och  erfarenhet.

Digidel Center är en verksamhet som syftar till att öka den digitala inkluderingen. 

 Digidel Center fyller en mycket viktigt funktion och ska permanentas

Fysisk  rörelse  är  viktig  för  folkhälsan  och  välbefinnandet.  Idrottsrörelsen  är

Sveriges  största  folkrörelse.  Genom  resurser  till  ungdoms-  och  breddidrotten,

inklusive  idrott  för  människor  med  funktionsnedsättning,  korpidrott  och

motionsidrott, investerar vi i såväl livskvalitet som folkhälsa. Under de senaste åren

har möjligheterna till  spontanidrott ökat,  t.ex.  med utegym och idrottsplaner för

olika  bollsporter.  Miljöpartiet  ser  gärna  spontanidrottsplatser  i  fler

bostadsområden. Utformandet ska ske i samråd med dem som bor i området.

 De pengar som kommer idrotten och andra kultur- och fritidsaktiviteter till

del måste fördelas jämnt mellan könen.

14



Utsläpp  att  mikroplaster  i  vattendrag  är  ett  stort  miljöproblem.  Den  största

utsläppskällan  är  väg-  och  däckslitage  från  trafiken men konstgräsplaner  bidrar

också då granulat tillverkat av däck är det material som används. 

 Vid anläggning av  planer  med konstgräs ska utsläppen av  mikroplaster

minimeras. I första hand ska konstgräs tillverkat av miljövänliga material

användas  men  andra  åtgärder  kan  också  vidtas  t  ex  filter  i

dagvattenbrunnar för att hindra att granulat förs vidare ut i vattendragen. 

Fritidsbanken  med  möjlighet  att  låna  sport-  och  fritidsutrustning  finns  i  flera

kommuner. Det fungerar ungefär som på ett bibliotek. Lånet gäller i två veckor och

är kostnadsfritt. Det är ett sätt att möjliggöra för framför allt barn och ungdomar att

prova på olika aktiviteter utan att äga egen utrustning. Det är positivt även ur ett

resurshushållningsperspektiv då det är ett exempel på cirkulär ekonomi i praktiken.

 Miljöpartiet  vill  att  kommunen i  samverkan  med ideella  organisationer

startar en fritidsbank i Motala. 

Det  är  betydelsefullt  att  olika  kommundelars  behov  av  aktiviteter  och  lokaler

tillgodoses.  Miljöpartiet  anser  att  behovet  av  ytterligare  lokaler  för  idrott  i

Borensberg är stort. 

Vi är positiva till att aktivitetshallen kommer på plats. Behovet av upprustning av

isbanan har funnits länge och inte minst av miljöskäl är det viktigt att  isbädden

byts. Möjligheten för skridskoåkning för allmänheten och skolorna ökar markant

när hallen är byggd. De fem isfria månaderna kan hallen användas till många andra

aktiviteter och evenemang. Det ser vi positivt på.  

Motalaborna har uttryckt behovet av en simhall som högprioriterat. Samordningen

av kommunens simhall med etableringen av Lalandia ser vi som en bra lösning. En

50-meters bassäng som går att avdela ger många möjligheter som tidigare inte har

funnits. 
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näringsliv  och gröna jobb
Under  de  senaste  åren  har  det  skett  ett  paradigmskifte  i  Motalas

näringsliv.  Från  att  ha  varit  en  kommun dominerad  av  ett  antal  stora

verkstadsindustrier har många mindre företag i olika branscher etablerat

sig. Kommunens aktiva arbete, i samverkan med näringslivsbolaget Tillväxt Motala,

har  gett  resultat.  Motala  är  i  en  stark  utvecklingsfas.  De  förbättrade

kommunikationerna med utökad pendeltågstrafik och upprustningen av riksväg 50

med  Motalabron  har  ökat  Motalas  attraktivitet.  Kommunen  och  Region

Östergötland är  också sedan länge stora arbetsgivare.  Tack vare den förbättrade

situationen går arbetslösheten ner men Motala behöver, precis som många andra

kommuner,  se  till  att  gruppen  utrikes  födda  också  har  arbeten.  Många  har

yrkesutbildning från sitt hemland medan andra behöver kompletterande utbildning

eller stöd för att starta ett eget företag. 

Vi  ser  positivt  på utbildning i  entreprenörskap Ung Företagsamhet,  UF- företag,

inom gymnasieskolan där Motala är i framkant. Ett utökat samarbete med andra

aktörer t  ex Linköpings universitet  kan leda till  ytterligare  utveckling då dagens

näringsliv till stor del bygger sin konkurrenskraft på ett högt kunskapsinnehåll och

kompetenta medarbetare. 

Många svenska företag har kommit långt inom miljöteknik och när det gäller att

presentera  hållbara  lösningar.  För  att  understödja  detta  vill  vi  göra

framtidsinvesteringar  i  utbildning,  forskning,  kompetensförsörjning  och

kommersialisering  av  innovationer.  Vi  ser  gärna  nya  företag  inriktade  på

miljövänlig  energiproduktion,  energieffektivisering,  miljöteknik  och  återvinning.

Motala ska finnas på kartan för den som söker en testbädd för sin miljöinnovation.   

 Kommunens mål att bli klimatneutral 2030 kommer att stimulera företag

att utmärka sig genom miljövänlig profilering.

Utveckling: Vi vill stärka möjligheterna för människor med goda idéer att starta

och driva företag. Steget från idé till prototyp, produkt och kommersialisering måste

bli  kortare.  Fåmansbolagen  står  för  den  allra  största  delen  av  arbetstillfällena,

därför är det av särskild vikt att stimulera småföretagandet. 

Branschråden  inom  Tillväxt  Motala,  företagsbyn  Coffice  och  kommunens

utvecklingsstrateg betyder mycket för möjligheten att starta, utveckla och behålla
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företag i Motala kommun. För ett stabilt näringsliv med stor bredd är det viktigt att

alla kommunens medarbetare är serviceinriktade och hjälpsamma. Välfungerande

verksamheter inom alla områden bidrar till ett gott företagsklimat och en attraktiv

kommun. Myndighetsutövning och lagar ska naturligtvis  följas  på ett  rättssäkert

sätt men även då företagaren får ett negativt besked ska bemötandet vara bra. 

Vi vill möjliggöra miljövänligt småföretagande på distans genom utbyggt bredband

till alla. 

De gröna näringarna i form av jordbruk, skogsbruk och livsmedelsförädling är av

stor betydelse för kommunen. Närproducerade varor kan ge kortare transporter och

minska sårbarheten.  

Vi vill se ett mer lokalt utbyte där närproducerat prioriteras och där kommunen kan

gå före genom väl förberedda upphandlingar.

Vi vill se stora satsningar på järnväg, bostäder, energieffektivisering och förnybar

energi som kommer att förbättra förutsättningarna för företagen i Östergötland att

leverera gröna varor och tjänster och vara globalt konkurrenskraftiga.

Besöksnäringen står för många arbetstillfällen och ökar i betydelse när flera stora

evenemang söker sig till Motala. Etableringen av Lalandia kommer att öka mängden

besökare  och  det  är  viktigt  att  kommunen rustar  sig  på  olika  sätt.  Det  är  även

fortsättningsvis  viktigt  att  bevara och utveckla  samarbetet  med exempelvis  Göta

kanal och Vätternrundan.

Hållbart:  Alla  aktörer  i  ekonomin  har  ett  ansvar  att  ta  etiska,  sociala  och

ekologiska hänsyn. En ständig jakt på ekonomisk tillväxt utan hänsyn till vad den

består av leder till långsiktiga miljömässiga och sociala problem, att människor slits

ut  och  att  förutsättningarna  för  en  långsiktigt  hållbar  välfärd  raseras.

Livsstilsförändringar  krävs  för  att  miljövinsterna  av  teknisk  utveckling  inte  ska

omintetgöras av ökad konsumtion. Motala kan utmärka sig genom att få företag att

satsa på service och upplevelser inom kultur, idrott, hälsa och natur.
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Förskol a och skol a
Genom skolan ska barn och ungdomar få viljan och redskapen att lära och

utvecklas genom livet. I skolan ska varje barn lära sig att läsa, skriva och

räkna, skapa och delta i samhällsdiskussionen, samarbeta och umgås med

andra och påverka sin egen livssituation. Skolan ska ge varje barn möjlighet att vara

sig själv och växa till den hen vill vara. Det ska inte finnas lyckade och misslyckade

elever, inte heller bra och dåliga skolor. Alla som går i skolan i Motala kommun har

rätt att lyckas och utvecklas. 

Elever måste sättas i  centrum som de tänkande och kreativa individer de är. En

fungerande skoldemokrati är en viktig del av en bra skola. Eleven ska vara medveten

om  sina  rättigheter  och  skyldigheter  samt  få  förutsättningar  och  möjlighet  att

kritiskt granska och påverka både samhället och sin egen skolsituation.

 Vi vill öka vuxentätheten inom förskolan och skolan så att varje barn blir

sedd och bemött utifrån sina individuella behov och förutsättningar.

Ökad grundbemanning i förskolan gynnar barnen då de lär känna alla vuxna vilket

ökar tryggheten och lärandet. Arbetsmiljön för personalen främjas också då man

minskar behovet av att lära upp nya vikarier.

Lärarna ska ge eleverna det stöd de behöver för att kunna utvecklas utifrån sina

förutsättningar. För att mötet mellan lärare och elev ska fungera behöver skolan

tillräckligt med resurser. Resursfördelningen ska väga in socioekonomiska faktorer

så att medel styrs till elever med de största behoven. 

Elevhälsan ska,  med ett  hälsofrämjande förhållningssätt,  vara  en naturlig  del  av

skolmiljön. Det ska finnas förutsättningar att även arbeta förebyggande för att möta

elevernas behov av fysiskt och psykiskt välmående. 

Digitala lärmiljöer är en del av skolans vardag. En lärplatta till varje elev ger alla,

oavsett bakgrund, möjlighet att ta del av kunskaper digitalt. Lärplattan är ett bland

flera verktyg i undervisningen. Det är viktigt att pedagoger får den fortbildning de

behöver inom olika områden, inte minst där den tekniska utvecklingen går snabbt

framåt. 
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Förskolan och skolan ska skapa förutsättningar för psykisk hälsa och välmående.

Stereotypa könsroller, mobbning och diskriminering av elever och skolpersonal ska

aktivt motarbetas. Homo-, bi- och transfobi och sexism ska inte tolereras i skolan

eller någon annanstans. 

Det är viktigt att det finns en hög medvetenhet om vad som kännetecknar en god

inomhusmiljö  även  när  det  gäller  materialval  i  lokalerna  och  de  leksaker  som

barnen kommer i kontakt med.

 Vid om- och nybyggnationer ska alla  material  som kan vara  miljö-eller

hälsoskadliga  väljas  bort,  även  om  det  i  ett  kortsiktigt  perspektiv  blir

dyrare.

 De handlingsplaner för ”giftfri förskola” som tagits fram ska hållas levande

och följas upp. Personal och föräldrar ska ha god kunskap om kommunens

strävan att rensa bort exempelvis plaster som innehåller hormonstörande

ämnen.

I många av kommunens skolor finns erfarenheter från hela världen i klassrummet.

Det är en tillgång att elever med olika bakgrund redan tidigt får  mötas och lära

känna varandra för att förstå att alla människor i grunden är mycket lika. Andra

modersmål  än  svenska  ska  ses  som fördelar  och  som resurser  för  den enskilda

elevens lärande.  Alla elever ska få sitt  eget  modersmål stärkt  för  att  utveckla de

kunskaper och förmågor som läroplanen uttrycker.

 Studie- och yrkesvägledning bör förstärkas i synnerhet i gymnasieskolan.

Samarbetet med näringslivet är av stor betydelse.

Estetisk och skapande verksamhet är liksom motion och rörelse viktigt för att hela

människan ska utvecklas.

 Vi vill att skolgårdarna och skolans närområde ska stimulera till lek och

rörelse och även till utomhuspedagogiskt förhållningssätt.

 Vi vill att alla barn/elever från förskola till gymnasieskola ska få uppleva

minst ett kulturarrangemang per termin.

Miljöpartiet bejakar pedagogisk mångfald i skolan, vare sig skolans huvudman är

offentlig eller privat. Vi ser det som viktigt att det finns skolor med olika profil och

inriktning. Kommunens idrottsgymnasier är ett gott exempel. Vi vill gärna se flera
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skolor med en tydlig profil  inom teoretiska, praktiska eller estetiska ämnen eller

inom någon speciell pedagogisk inriktning. 

Skolan ska vara en reklamfri plats.

Förskolan ska hålla hög pedagogisk kvalitet för alla barn.  Föräldrars olika behov av

barnomsorg beroende på skiftande arbetstider ska tillgodoses. 

Fritidshemmen kan skapa mångsidighet, helhet och kontinuitet i barns utveckling

och lärande i de tidiga skolåren. En fungerande fritidshemsverksamhet möjliggör

för eleverna att få erfarenheter av att hantera sociala situationer, träna språket och

att respektera andra.

Omsorg om äldre och funktionshindrade
Omtanke  och  valfrihet  är  viktiga  inslag  i  omsorgerna  om  äldre  och

personer  med  funktionsnedsättning.  Valfriheten  gå  hand  i  hand  med

tryggheten.

Personer  med  funktionshinder  ska  beredas  möjlighet  till  arbete  eller  daglig

sysselsättning  efter  förmåga.  Grunden  är  att  bygga  på  det  friska  med

utgångspunkten att  personer  med funktionshinder  vill  leva  ett  aktivt  liv  på lika

villkor.

När vi människor av olika skäl inte klarar oss själva ska samhället garantera oss

valfrihet i vård och boende. 

Miljöpartiet i Motala arbetar för ett rikt utbud av alternativa boendeformer med en

värdig  vård.  Det  behövs  såväl  trygghetsbostäder  för  de  som  är  äldre  men

förhållandevis friska som vårdboenden när hälsan sviktar och behovet av stöd och

hjälp  är  stort.  Boendet  kan  drivas  i  kommunal,  kooperativ  eller  enskild  regi.

Miljöpartiet ser inte driftsformen som avgörande utan anser att det är innehållet i

vardagen som är det betydelsefulla. Värden och livsstil som vi tidigare i livet har

slagit vakt om ska vi även fortsättningsvis ha rätt att behålla. Det ska ställas höga

krav  på  kvaliteten  inom  omsorgen  och  olika  behov  ska,  oavsett  kön,  sexuell

läggning, eller etnisk bakgrund, tillgodoses på ett bra sätt. 

 Vi vill verka för profilerade boenden för funktionshindrade och äldre. Det
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ger möjlighet till verklig valfrihet. 

 Kommunen ska tillgodose behovet av boenden med hög kvalitet för alla

oavsett  kön,  sexuell  läggning,  funktionsnedsättning  eller  kulturell  och

språklig bakgrund.

En viktig kvalitetsaspekt är att det också finns tid för annat än vård. Samtal och

beröring liksom tillgång till grönska och kultur är exempel på viktiga faktorer som

ökar välbefinnandet. 

 Kulturupplevelser, liksom eget skapande kan höja livskvaliteten. Det bör

vara varierat till sitt innehåll och regelbundet återkommande. 

Den terapeutiska  verkan  som sällskapsdjur  och  trädgårdsvistelse  har,  bör  också

tillvaratas.

Den enskildes behov och önskemål ska tydligare avgöra omfattningen av omsorgen.

Det ska så långt möjligt finnas äldreboende i kommunens mindre tätorter så att det

är möjligt att bo kvar i närheten av vänner och bekanta miljöer. 

Anhöriga till personer med funktionsnedsättning eller till äldre som inte klarar sin

vardag utför stora insatser. Anhörigcenter fyller en viktig funktion för att ge dem

stöd och hjälp.

samhällsansvar
Kommunen har stora möjligheter att påverka samhället som arbetsgivare

och  som  betydande  inköpare/användare  av  varor  och  tjänster.  Denna

position möjliggör för kommunen att vara ett föredöme. Det är exempelvis

viktigt att  kommunen är noggrann vid upphandlingar och ställer såväl miljökrav

som relevanta sociala krav på de företag som ska utföra uppdrag. Uppföljningen av

verksamheten, i egen regi eller upphandlad, ska vara systematisk så att det tydligt

framgår om det finns kvalitetsbrister som behöver rättas till. 

Konsumenter ska ha möjligheter  att  göra  fria  och upplysta  val  och kommunens

konsumentrådgivning fyller en viktig funktion.

Förtroendevalda  och  medarbetare  har  ett  gemensamt  ansvar  att  verka  för  att

medborgarna får den service de behöver i livets olika skeden. Motala kommun har
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arbetsgivaransvar för personal inom många skilda områden.

Särskilt  viktigt  är  det  att  kommunen  tar  sitt  arbetsgivaransvar  för  att  skapa

förutsättningar  för  medarbetarnas  delaktighet,  kompetensutveckling  och  lärande

och att arbeta systematiskt med hälso- och arbetsmiljöfrågorna. Miljöpartiet vill öka

satsningarna på hälsofrämjande åtgärder och är stolta över att en friskvårdspeng

infördes under 2017.

 Medarbetarna  ska  ges  stor  individuell  möjlighet  att  tillämpa  flexibel

arbetstid och arbeta hemifrån om det passar i den aktuella verksamheten. 

 Det  är  viktigt  att  kommunen som arbetsgivare  verkar  för  tillitsstyrning

vilket  innebär  förtroende  för  medarbetarnas  yrkesutövning  och

kompetens.

Gott  ledarskap  har  stor  betydelse  för  medarbetarens  arbetsinsats  och  trivsel  på

arbetsplatsen.  Kontinuerlig kompetensutveckling är  viktig  för att  kommunen ska

vara en attraktiv arbetsgivare. 

 Vid nyanställningar ska mångfald beträffande etnisk bakgrund, ålder och

kön  eftersträvas.  Utgångspunkten  ska  vara  att  återspegla  den

befolkningssammansättning som finns i kommunen som helhet.  

Inom  kommunen  råder  det  nolltolerans  mot  diskriminering,  trakasserier  och

kränkande  särbehandling.  Det  ska  finnas  tydliga  lönekriterier  samt  en

arbetsvärdering  och  lönekartläggning  som  utgör  grunden  för  lönepolitiken.

Lönekartläggningen  ska  vara  könsuppdelad. Osakliga  löneskillnader  ska  inte

förekomma och yrkens status och lönebild ska inte  vara beroende av stereotypa

könsmönster.

För att göra en bra arbetsinsats behöver människan ha balans i sitt liv med tid och

kraft för andra saker. Miljöpartiet har sedan länge arbetstidsfrågan på agendan i

riksdagen  med  delmålet  att  normalarbetstiden  ska  vara  35  timmar/vecka.  Som

arbetsgivare bör Motala kommun möjliggöra en arbetstidsförkortning inom vissa

yrken.  
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Bo och leva med klimathänsyn
Alla har rätt till en bostad. Det behöver byggas bostäder av olika slag för

att  Motalabor  ska  kunna  flytta  inom  kommunen  men  också  för  att

nyinflyttningar ska kunna ske. De goda pendlingsmöjligheterna till andra

kommuner kan göra Motalas läge till en attraktiv boendeort om bostadsbeståndet är

rätt  dimensionerat.  Mindre  hyresrätter  efterfrågas  bl.a.  av  unga  som  vill  flytta

hemifrån och av äldre som vill lämna villan till förmån för en hyreslägenhet eller

bostadsrätt. 

Miljöpartiet ser positivt på fler bostäder i  hela kommunen men det är viktigt att

bevara  värdefull  jordbruksmark.  I  de  centrala  delarna  av  Motala  finns  goda

möjligheter till förtätning. Fler bostäder ger liv åt centrum och gynnar handel och

näringsliv.  Det är  viktigt  att  samtidigt  ta hänsyn till  behovet av grönytor.  Södra

stranden  kan  bli  ett  attraktivt  bostadsområde  med  blandad  bebyggelse  liksom

Bråstorp med den planerade utbyggnaden. 

Vi vill att det byggs mer i trä då det är ett klimatsmart material. Trä lagrar koldioxid

genom  hela  sin  livslängd  och  är  ett  flexibelt  material  som  underlättar

ombyggnationer. Låg energianvändning är lätt att uppnå med träbyggnadssystem.

Kommunen behöver en trähusstrategi som visar på viljeinriktningen att bygga mer

klimatsmart.

Det ska vara lätt för privatpersoner och företag att sätta upp solceller på taken. Vi

vill verka för att markanvisningar ska innehålla krav på hållbart byggande. 

Klimatförändringarna med återkommande värmeböljor och häftiga regn ställer krav

på klimatanpassning.  Det behövs  lokala  åtgärder  både  för  att  hejda den globala

uppvärmningen och för  att  minska de negativa skadeverkningarna.  Vilken skada

översvämningar efter kraftiga regn kan ställa till med är väl känt. Värmeböljor kan

utgöra en risk för äldre personer och för barn och klimatanpassning innebär också

att förebygga skada av extrem värme. 

Vi vill att en samlad strategi för klimatanpassning ur olika aspekter tas fram för hela

kommunen.

Arbete med en ny översiktsplan pågår. Där ska den långsiktiga inriktningen på den

fysiska samhällsplaneringen i kommunen slås fast. 

Miljöpartiets vision är att Motala utvecklas hållbart så att våra barnbarn också kan
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ha ett bra liv i hela kommunen. 

Social hållbarhet innebär bl a trygghet i det offentliga rummet, att bostadsområden

är blandade och att förutsättningarför ett hälsosamt liv finns oavsett var man bor. 

Ekonomisk  hållbarhet innebär  bl  a  att  livscykelanalyser  ligger  till  grund  för

kommunalt byggande och övrig planering. Kommande generationer ska inte betala

med  sin  hälsa  eller  med  pengar  för  att  miljödåliga  alternativ  har  valts.  Varje

generation ska stå för sina kostnader.

Ekologisk hållbarhet innebär bl a låg partikelhalt i luften, att farliga ämnen fasas ut

ur kretsloppet, och att den biologiska mångfalden värnas.

Ett  hållbart  samhälle  kräver  en  tydligare  koppling  mellan  tätort  och  landsbygd.

Livsmedelsproduktion, friluftsliv och samhällsservice länkar samman olika delar av

kommunen. För att stimulera utvecklingen mot bättre klimat och miljö vill vi locka

fler  till  arbete  och  utbildning  inom  gröna  näringar  (jordbruk  och

livsmedelsproduktion). 

Motal a centrum
Levande och väl fungerande städer erbjuder goda livsmiljöer med korta

avstånd och mångfald i näringsliv, arbetsmarknad, kultur och utbildning.

Stadsplaneringen  ska  genomsyras  av  en  helhetssyn  som  sätter

människans  och miljöns  långsiktiga  välmående  i  centrum. Den offentliga  miljön

kring gator och torg ska underlätta möten och kulturella upplevelser.  Den gröna

staden  är  en  mänsklig,  miljövänlig  och  levande  stad  med  livskvalitet  och  lika

rättigheter för alla. Människor ska med lätthet kunna röra sig till fots och med cykel

och ha tillgång till ett väl utbyggt kollektivtrafiknät. Att bo i staden ska innebära en

frihet från att behöva bil.

Vi vill utveckla Motala centrum till en mer levande mötesplats där handel, kultur,

offentlig service och boende samverkar. Ett centrum som är en attraktiv plats för

olika grupper i samhället och som är tillgängligt för alla. Gatuutrymmet ska fördelas

mer rättvist och bilens orimligt stora andel minskas. Det ska bli enklare och säkrare

att ta cykel till de centrala delarna. 

Vid omdaningen av den gamla genomfarten till stadsgata har trafiklösningar som
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gynnar cykel och gång prioriterats. Det är en utveckling som ska fortsätta då det är

bra både för hälsan och för miljön om fler väljer att gå eller cykla. 

Idag är centrum uppdelat på många små öar med biltrafik som delar stadskärnan.

För  att  utveckla  centrum  som  mötesplats  för  människor  ska  parkeringsnormen

förändras så att antalet parkeringsplatser minskar i centrumkärnan. Vår vision är

ett  bilglest centrum och en bilfri  centrumkärna med många sociala träffpunkter,

exempelvis  serveringar,  olika  typer  av  kulturevenemang  och  torghandel.  Detta

gynnar turism och besöksnäring då det lockar människor att flanera och trivas utan

att känna sig otrygga på grund av biltrafik.

För dem som kommer med bil ska det finnas parkeringsplatser i nära anslutning till

centrum.  Parkeringshus  eller  garage under  jord  innebär  ett  effektivt  utnyttjande

attraktiv  mark.  Parkering  ska  koncentreras  till  ytterkanterna  eftersom

centrumkärnan är  så pass liten.  Biltrafiken bör i  första hand styras till  Akacian,

Buntmakaren och Platens häst där det också bör finnas laddplatser för elfordon. Vi

anser att ett större parkeringshus i Akacian, parkeringsplatser i kombination med

bostäder  i  Buntmakaren  och  parkeringsplatsen/  eventuellt  parkeringshus  vid

Platens  häst  vid  resecentrum  kan  tillgodose  det  huvudsakliga  behovet  av

parkeringsplatser i centrum.  

Det arbete som under de senaste åren pågått för att öka attraktiviteten i stadsparken

och  hamnen  för  att  knyta  samman  dessa  områden  med  centrum  ska  fortsätta.

Medborgardialogen  om  Stora  torget  och  den  kommande  arkitekttävlingen  ger

vägledning till hur centrum ska utvecklas. Det som framkommit hittills är att många

Motalabor vill  att  torget  ska erbjuda mer  aktiviteter  och vara  en mötesplats  för

människor. Stadsparken med sina träd och planteringar är uppskattad av många

och  kan  användas  betydligt  mer  om  det  exempelvis  placeras  ut  fler  bord  och

sittplatser. Den planerade medborgardialogen ska ligga till grund för den fortsatta

utvecklingen av parken.

Vi vill förtäta staden för att skapa plats för såväl bostäder som kommersiella lokaler

bl.a. se över var det går att bygga fler våningar på befintliga fastigheter. Kultur- och

naturvärden ska värnas och lyftas fram.

Vi ser positivt på byggnation på kvarteret Linden. Bostäder och handel bidrar till att

knyta ihop stationsområdet med Motala centrum. Det är viktigt med ett attraktivt

och trafiksäkert gångstråk när korsningen med Vadstenavägen utformas.  

25



L andsbygden
För ett långsiktigt hållbart samhälle behövs en utveckling av landsbygden

och de små tätorterna. Jord- och skogsbruk är viktiga näringar för hela

Sverige. En levande landsbygd erbjuder attraktiva boende- och livsmiljöer

med  närhet  till  friluftsliv  och  rekreation.  Landsbygden  spelar  en  stor  roll  i

omställningen till förnybar energi och lokal framställning av livsmedel. 

IT-tekniken  har  gjort  det  möjligt  att  förlägga  arbetet  till  hemmet  och  därmed

minska  på  resandet.  Utbyggnaden  av  bredband  är  avgörande  för  en  levande

landsbygd.  Mycket  av  samhällsservicen  kan  skötas  digitalt  vilket  förenklar

vardagen. Den digitala delaktigheten är en viktig demokratisk fråga. För boende på

landsbygden kan bokbussen utrustas med publika datorer så att den som inte äger

en  egen  dator  ändå  kan  utföra  sina  ärenden  digitalt.  Bussen  ska  kunna  bistå

personer  med funktionsnedsättning  eller  språksvårigheter  anpassade  möjligheter

att ta del av böcker och annan media. 

 Bokbussen  ska  vara  ett  mobilt  servicecenter  och  erbjuda  t  ex

konsumentvägledning, hjälp med enkla bygglov och andra tjänster. 

Det är naturligtvis också viktigt att det finns samhällsservice på plats i en del av de

mindre  tätorterna.  Vårdboenden och skolor  ska finnas  så länge som det  går  att

rekrytera personal och upprätthålla kvalitet i verksamheten.  

Former för  dialog mellan kommunen och de som bor utanför Motala  tätort  ska

värnas. Det engagemang som finns ska tas tillvara. Genom samtal med bygderåd

och samfälligheter  ska behoven på landsbygden lyftas.  Kommunens utvecklings-

och landsbygdsstrateg ska möta de mindre orternas speciella behov.  Mindre företag

som sysslar med tillverkning och service ska stödjas. Det finns stora möjligheter för

ekoturism i olika former inom kommunens gränser. 

 Cykelpaket, vandringar i natur- och kulturlandskapet, lantligt boende och

gårdsbutiker är exempel på rekreation som Motala kan erbjuda utan att

tära på naturens resurser. Östgötaleden ger nya möjligheter.

Kulturaktiviteter  utanför Motala  tätort  är  värdefullt  för  hela  kommunen och ska

underlättas. Investeringar i natur- och kulturmiljövård samt utveckling av modern
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ekoturism kan ge många gröna jobb och nya besökare.

Föreningsliv och idéburna organisationer bidrar till socialt hållbara samhällen och

stärkt livskvalitet hos unga och gamla. Det lokala föreningslivet har en särskilt viktig

funktion att fylla genom att erbjuda social gemenskap. 

I  samråd med  Östgötatrafiken  ska  behovet  av  kollektivtrafik  tillgodoses  i  rimlig

omfattning. Närtrafiken ska utvecklas och utökas. Boende i Borensberg ska fortsatt

ha goda kommunikationer till  Motala och Linköping. Miljöpartiet ser positivt på

tågstopp i Fågelsta och Godegård.

Många på landsbygden är beroende av bilen, även när det finns kollektivtrafik. 

 Kommunen ska underlätta samåkning genom att anlägga parkeringsytor

på lämpliga ställen. 

Det är en ödesfråga för landsbygden att samhället lyckas bryta beroendet av bensin

och diesel. Plötsligt stigande oljepriser eller sämre tillgång på olja kommer annars

att drabba landsbygden hårt. En del av de nya gröna bränslena kommer också att

tillverkas på den svenska landsbygden. 

Redan i dag förser landsbygden Sverige med stora mängder av vår förnybara energi,

och det finns fortsatt goda förutsättningar för att bygga ut en lönsam och nödvändig

energiproduktion. Klimatomställningen ger på så sätt både trygghet för och arbete

på landsbygden.

Vill du veta mer om Miljöpartiets politik?

Information finns på www.mp.se och www.mp.se/motala

Du kan också kontakta oss i Motala lokalavdelning.

Agneta Niklasson agneta.niklasson@motala.se; 0141 -225098 eller 070-320 05 15

Christian Pettersson christian.pettersson@motala.se; 0141-

Spolegatan 6 B
591 36 Motala
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Våra fullmäktigekandidater i Motala: Kenneth Carlsson, Elias Hallén, Cristian Pettersson, 
Catarina Engström, Mikael Carlsson, Mats Johannesson och Olov Carlsson. Ej med på bild är 
Helena Jareblad, Daniel Egonsson och Jenny Lindhe Johannesson.
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