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Ulf Kristersson
Statsministerkandidat
M O T A L A

EN BRA SKOLA FÖR ALLA

Aktivt skolval i hela Motala kommun
Uppmuntra till fristående alternativ inom skola och
förskolor
Minska lärares och rektorers administrativa börda
och pröva möjligheten till att anställa
lärarassistenter och särskilja mentorskapet från
lärarrollen.
Arbeta för en stödverksamhet och elevhälsa som
ger alla elever möjlighet att uppnå sin fulla
potential, oavsett skola.
Utvärdera ett återinförande av SU-grupper

ÄLDREOMSORG
Välfärdsteknologi
Ökad trygghet inom äldreomsorgen
Nästa äldreboende ska byggas i Borensberg

TRYGGHET

Belysning av cykel- och gångbanor
Belysning och övervakning av parkeringsplatser och
parkeringshus
Trygghet vid mötespunkter och motionsslingor

INTEGRATION

Motala kommun ska arbeta med individanpassad
introducering som präglas av valfrihet
SFI-undervisningen ska förbättras med stärkt
koppling till arbetsmarknaden
Mer samhällsorientering i SFI-undervisningen
Språket är vägen in i samhället, därför ska alla lära
sig svenska

BOSTÄDER
Det måste bli mer attraktivt att bosätta sig på
landsbygden med flexibelt strandskydd
Minska Bostadsstiftelsen Platens dominans
på hyresmarknaden
Omvandla Bostadsstiftelsen Platen till ett
aktiebolag
Uppmuntra till olika boendeformer i befintliga
områden

LANDSBYGD
Motalamoderaterna vill utveckla, inte
avveckla landsbygden
Möjliggöra skolskjuts till alla elever på landsbygden
Fortsatt bredbandutbyggnad på landsbygden
Höjda anslag för vägunderhåll

KULTUR OCH FRITID

Stärk bibliotekens arbete med digitalisering
Att Motala kommun erbjuder alla 7- eller 8-åringar
medlemskap i valfri idrottsförening med
ungdomsverksamhet i kommunen första året
Villkora föreningsstödet till föreningar
med verksamhet för barn och ungdomar med att
de begär in utdrag ur belastningsregistret från
ledare och tränare i föreningen

NÄRINGSLIV
Verka för smartare upphandlingar för att
kunna använda mindre och lokala
leverantörer till kommunens verksamheter
Ställa samma krav på maten som vi köper till
offentlig sektor som vi ställer på svensk
produktion genom lagstiftning.
Förbättrad service gentemot företag och
medborgare genom tydliga servicegarantier
Stärk och förbättra yrkesutbildning på
gymnasiet för att säkerställa utbildad
arbetskraft till de lokala företagen
Verka för avgiftsfri tidsbegränsad parkering i
centrum

Ni hittar Motalamoderaternas
valmanifest i sin helhet på
www.motalamoderaterna.se

Bli medlem:
Swisha 100 kronor till 123 336 00 70
och uppge namn och personnummer.
Eller via moderaterna.se/bli-medlem

M O T A L A

Caroline Unéus, Kåre Friberg, Felix Widlöf, Kaveh Moazzez, Erik Backman

Kontakt:
motala@moderaterna.se
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