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HELA SVERIGE SKA FUNGERA

Vi har förlorat delar av vår trygghet till 
skjutningar, gängkriminalitet och
kravaller. Det trygga Sverige är numera
i Europatoppen när det gäller döds-
skjutningar.

Och till på köpet har det blivit alldeles
för dyrt att vara svensk. Skyhöga priser
på el och drivmedel beror till stor del
på regeringens beslut. Krisen för jord-
bruket driver upp priset på mat.

Det behöver inte vara så här. Utveck-
lingen är inte förutbestämd utan följden 
av politiska beslut. Med politiska beslut 
kan vi vända utvecklingen. För detta
krävs en ny regering.

Tillgången till välfärden har blivit sämre, med
rekordlånga vårdköer flera år i rad.

VI ÄR REDO
Ditt stöd behövs för förändring

Vårt land har tyvärr utvecklats till det sämre.
Det händer saker som tidigare kändes otänkbara. 
Visst är Sverige bra att leva i, men många människor 
känner inte igen sig – utvecklingen går åt fel håll.

REDO
FÖR EN NY
REGERING
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ORT ELLER NAMN

ETT STRÅ VASSARE
ATT GÖRA MOTALA

REDO



Följ oss på facebook.com/kdmotala och www.motala.kristdemokraterna.se

Erbjuda centrumnära badmöjligheter i Motala.
Utveckla stadsparken med badmöjligheter, soldäck, utescen, fler 
bänkar och bord och serveringsmöjligheter.

1. ERIK FORSLUND
57 år, projektledare, Motala 72 år, kommunfullmäktiges 

ordförande, Borensberg
58 år, egenföretagare, Borensberg

41 år, politisk sekreterare Region 
Östergötland, Motala

41 år, statsvetare, Motala 34 år, OFP-tekniker/svetslärare, 
Borensberg

72 år, pensionär, Motala 61 år, elevsamordnare, Fivelstad 67 år, lokförare, Motala

46 år, lantbrukare, Vedemö

REDO I MOTALA VILL KRISTDEMOKRATERNA ATT GÖRA MOTALA ETT STRÅ VASSARE
Bygga nytt äldreboende & förskola i Bråta hagar, Borensberg. 
Generationsbygge med äldreboende och förskola nära varandra.

Införa P-skiva i centrum. 
Underlätta med parkering med P-skiva för ett mer levande centrum.

Skapa en fritidsgård på Ekön.
Barn & ungdomar på Ekön ska få möjlighet till en bättre fritid.

Automatisera processen för försörjningsstöd.
Öka kvalitet i beslut samt säkerställa att kommunens personal 
kan ägna mer tid åt värdeskapande arbetsuppgifter för den 
enskilde. 

Tillsätta en äldreombudsman i kommunen.
Stöd för medborgare att få sina rättigheter tillgodosedda.

Värna fritidsområdet i Fålehagen.
Säkerställ att Fålehagens natur behålls för fritid och rekreation.

Införa kameraövervakning vid resecentrum i Motala.
Detta ger en ökad trygghet kring området där det rör sig många 
människor sena kvällar och nätter.

Återinrätta särskilda undervisningsgrupper i skolan.
Införa särskilda undervisningsgrupper för elever med särskilda behov.

Bekämpa granbarkborren – ett hot mot vår skog!
Ett stort hot mot Östergötlands skog som kommunen måste ta på 
allvar, genom att bekämpa den i naturreservat och egen övrig skog.

Förbättra arbetet kring ungdomars psykiska ohälsa.
Öka samordningen mellan kommunens elevhälsa och regionens 
barn- och ungdomspsykiatri  (BUP).

Kristdemokraterna är ett idéparti. 
Det innebär att vi betonar ansvaret 
för våra medmänniskor. Vi undvi-
ker slöseri med skattemedel och 
är noga med vad som är politikens 
uppgift och inte. 

Motala har gått från den gamla in-
dustristaden till en modern stad, 
där många företag inom upplevel-
sesektorn vill etablera sig. Stadens 
geografiska placering är en styrka 
med goda pendlingsmöjligheter. 
  
Mycket är bra i Motala, men fram-
tidens utmaningar kommer ställa 
krav på ett tryggt och stabilt ledar-
skap. 

I vår växande kommun vill vi bygga 
ett nytt äldreboende och förskola 
i Bråta hagar, Borensberg. Trygg-
heten i samhället behöver stärkas 
och vi ser positivt på att över-
vakningskameror installeras vid 
resecentrum. Vi vill skapa en cen-
trumnära badplats i Motala. Skolan 
ska fokusera på trygghet, kunskap 
och arbetsro – både för elever och 
lärare. Återupprätta särskilda un-
dervisningsgrupper för elever som 
behöver extra mycket stöd.

Är du också redo att göra Motala 
ett strå vassare? Då är Kristdemo-
kraterna det rätta valet för dig!

Vi behöver bli fler samhällsbyggare 
som jobbar för att göra Sverige  
starkare och bättre genom samhälls-
engagemang.

2. NILS-INGVAR GRAAN 3. INGALILL JOHANSSON

4. FREDRIK TOPPLUND 5. ANDREAS WESTLING 6. PETRONELLA LINDÉN

7. ULLA WRETMAN 8. WEINE ATILA TIMM 9. LEIF JOSEFSSON

10. KARIN OLSSON


