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Ekologisk hållbarhet

Vi vill ta fram en klimatfärdplan med tydliga mål får att Motala ska bli
en klimatneutral kommun senast 2030.
Kommunen ska varje år redovisa ett klimatbokslut.
Vi vill anlägga en solcellspark.
Nybyggnationer ska utrustas med solceller.
Kommunen ska öka antalet laddstolpar samt utreda möjligheten att
nyttja lyktstolpar för laddning av fordon.
Kommunen ska fortsätta och utveckla arbetet med trygga, säkra och
tillgängliga gång- och cykelvägar. 
Kommunen ska fortsätta arbetet med att utveckla och förädla
ekosystemtjänster såsom exempelvis att återskapa våtmarker och
värna den biologiska mångfalden och därmed skapa förutsättningar
för en rik natur. 
Kommunen ska motverka miljöskadlig verksamhet i- och kring
Vättern. 
Kommunen ska utreda om reningsverket kan rena en större del av
slammet som bildas, exempelvis mikroplaster och läkemedelsrester. 
Maten som serveras till våra barn och äldre ska i så stor utsträckning
som möjligt vara ekologiska och närproducerade och lagad på plats.
KRAV-certifieringen av köken ska återinföras. 
Vi vill göra kommunala kök på landsbygden till självstyrande enheter
med möjlighet till inköp direkt av bönder i närområdet.
Vi värnar ett starkt strandskydd för att säkra allemansrätten och
skydda djur och natur.
Kommunen ska bidra till fler pendlingsparkeringar och möjligheter för
samåkning för att skapa bättre möjligheter för pendling på
landsbygden. 
När befintliga kolonilotter avvecklas ska kommunen ordna nya
områden för kolonilotter. 
Kommunen ska skapa förutsättningar för en mer naturturism i våra
fantastiska natur- och kulturmiljöer.
Kommunen ska utreda förutsättningarna för stadsbruk, d.v.s.
gemensamägda odlingar i tätbebyggda områden.

 



Social hållbarhet

Gratis bindor i kommunens skolor ska finnas tillgängligt
Personal inom kommunala verksamheter ska ha- och möjliggöras
goda kunskaper inom HBTQI och genusfrågor. Vi vill att Motala ska bli
en HBTQI-certifierad kommun. 
Vi vill säkra kvinnojourens långsiktiga finansiering.
Föreningar som erhåller kommunala bidrag ska uppvisa kunna
redovisa ett aktivt jämställdhetsarbete. 
Vi vill att kommunen sluter fler samverkansavtal med föreningar och
övrigt civilsamhälle.
Kommunen ska erbjuda fler sommarjobb för ungdomar. 
Kommunen ska säkerställa att arenor för samverkansgrupper
bibehålls och utvecklas. På dessa möten kan hela civilsamhället
samlas och motverka segregation och utanförskap. 
Vi vill att idéburna organisationer ska möjliggöras en plats i
välfärdsarbetet, i stället för vinstdrivande bolag. 
Vi vill att nästa äldreboende byggs i Borensberg. 
Vi vill att kommunen tar sitt arbetsgivaransvar på allvar. De som
jobbar inom verksamheterna ska uppleva en tydlig delaktighet och
tillit till sin arbetsgivare. 
Vi vill att de kommunala verksamheterna organiseras så att
grundbemanningen kan ökas.
Vi vill se en stärkt elevhälsa i skolan.
Vi vill se fler speciallärare och specialpedagoger i skolan. 
Anhörigcenters goda arbete ska förstärkas. Möjligheten till grupper för
föräldrar till barn med neuropsykiatriska funktionsvariationer (NPF)
måste finnas. 
Personer med funktionsvariationer ska kunna leva ett självständigt liv
efter sina förutsättningar. Kommunala miljöer ska vara
funktionsanpassade så långt det är möjligt. 
Vi vill säkerställa kulturskolans viktiga verksamhet med låga
terminsavgifter.
Kommunen ska föra en aktiv dialog med lokala konstnärer och
kulturutövare för att utveckla det lokala kulturlivet.

 



Social hållbarhet forts.
Kommunen ska se till att en lokal konsthall finns. 
Kommunen ska höja föreningsbidragen. 
Vi att kommunen bygger en ny aktivitetshall vid nuvarande isstadio. 
Vid anläggning av nya konstgräsplaner ska miljövänliga material
användas, för att undvika spridning av mikroplaster.
Kommunen ska ordna ett stabilt bredbandsnät som täcker hela
kommunen. 

 

Ekonomisk hållbarhet
Höga sociala, etiska och miljömässiga krav ska säkerställas vid
kommunens upphandlingar. Vi vill därför se en översyn av
upphandlingsenhetens arbete och rutiner. Kommunen ska göra en
extern översyn av enheten för att nå de globala målen inom ramen för
Agenda 2030. 
Vi vill se ett förtätat och attraktivt centrum för människor som
stimulerar möten och handel. 
Vi vill upprätta ett parkeringshus i anslutning till centrum för att
möjliggöra ett bil-glest centrum. 
Vi vill se mer offentlig verksamhet i centrum för mer liv och rörelse.
Vi vill se fler gröna mötesplatser, såsom parker och grönområden i
centrala Motala.
För en bättre ekonomisk hushållning och mindre mänskligt lidande
ska kommunen stärka det förebyggande arbetet för människors hälsa. 
Kommunen ska bereda en lämplig och tillförlitlig plats för lokala
matproducenters försäljning. 
Kommunen ska uppdra Tillväxt Motala att stödja företagen i
omställningen till hållbara affärsmodeller och cirkulär ekonomi.
Vi ska stärka de gröna näringarna. 
Kommunen ska tillsammans med Tillväxt Motala verka för att fler
företag blir medlemmar i föreningen. 
Motala kommun ska fördjupa sitt samarbete med Linköpings
universitet och kunna vara en pilotkommun för forskningsprojekt. 
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