
Vill du 
engagera dig?
Bli medlem på:
mp.se/bli-medlem

Hitta mer information på:
      mpmotala
mp.se/motala

Kontakta oss:
E-post: motala@mp.se

Vilka är vi?
Miljöpartiet de gröna ställer upp 
till val i kommunfullmäktige i 
Motala kommun.

Här är våra toppkandidater!

1. Elias Hallén
”Jag vill se ett Motala som tar 
klimatkrisen på allvar.”

2. Catarina Engström
”Jag vill se ett jämställt Motala 
där kvinnor och män har lika 
makt att forma sina liv.”

3. Mats Johannesson
”Jag vill se en kommun som 
verkligen stöttar individer och 
anhöriga som befinner sig i 
situationer där de är i behov av 
stöd.”

4. Danijela Acimovic
”Jag vill se en stärkt 
integration präglad av 
mångfald i förskola och skola.”

Vi klimatsäkrar 
Motala

MOTALA



Vi är Miljöpartiet i Motala Det vi jobbar för

Val 2022

Att kommunen ska vara klimatneutral 
senast 2030. 

Öka självförsörjningsgrad av energi av 
förnybara energikällor.

Skapa en klimatsamrt och effektiv 
infrastruktur som ger möjligheter till 
el-laddning av fordon och utökade gång- 
och cykelvägar i hela kommunen.

Servera goda, näringsriktiga och 
lokalt tillagade måltider i kommunens 
verksamheter, med livsmedel som i 
största möjliga mån är ekologiska och 
närproducerade.

Värna och utveckla Motalas naturmiljöer 
och landsbygder. Gångleder och parker 
behöver tillgänglighetanpassas och 
kommunen ska föra en aktiv dialog med 
landsbygdens företrädare för att skapa 
goda förutsättningar för livskraftiga 
landsbygder.  

MOTALA

Vi vill:Den gröna politiken utgår ifrån tre 
solidariteter:

• Solidaritet med djur och natur.
• 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. 

Vi vill utveckla vår kommun på många 
sätt, socialt, kulturellt, klimatsmart 
och kunskapsmässigt. Tillsammans 
kan vi bygga ett friskare, grönare och 
medmänskligare Motala. 

Välkommen till det gröna 
kommunalternativet i Motala du också!

Kraftfullt motverka all miljöförstörande 
verksamhet i- och kring Vättern. 

Att kvalitén och arbetsmiljön inom vård, 
skola och omsorg säkerställs genom 
en ökad grundbemanning och stärkt 
kompetensutveckling. Alla individer har 
rätt att bli bemötta utifrån sina enskilda 
behov och förutsättningar.  

Stå upp för jämställdhet och jämlikhet 
genom att motverka negativa 
könsnormer i den kommunala 
verksamheten och stärka föreningsliv 
och civilsamhälle som bedriver ett aktivt 
jämställdhetsarbete. 

Skapa förutsättningar för ett rikt och 
livfullt kulturliv genom dialog med 
kulturskapare- och utövare och våga 
satsa mer resurser på kulturen. 

Vill du veta mer? Läs gärna vidare i vårt 
långa valprogram, på mp.se/motala, eller 
ta kontakt med någon av våra politiker. 


