
Dags att resa sig upp från köks-
bordet och engagera sig?

Om du delar våra värderingar är du 
välkommen till Liberalerna i Motala!
Hos oss kan du påverka politiken i 
kommunen och regionen.

Senast den 26 september meddelar du förslagen till: 
E-post: kjell.lib@gmail.com    Tel: 070-360 95 47 

Hemsida: http://www.liberalmotala.se
(här kan du också få mer information om nomineringarna).

Liberalerna är Sveriges liberala parti. Vi förenar tron på 
marknadsekonomi med ett stort socialt ansvar. 
Vi utgår från varje människas potential och eget ansvar.

Besök gärna vår facebook-sida: Googla på ”Liberalerna Motala”.

Besök även gärna vår hemsida: http://www.liberalmotala.se

Vi är ett kreativt och innovativt gäng som anser att det är 
viktigt och tycker det är roligt att delta i samhällsbygget.

Vi har fått igenom mycket i kommunen och regionen. 
Med dig bland oss så kan vi få gehör för ännu mer.

Delar du våra värderingar? Kandidera själv, eller föreslå en bra kandidat.
På omstående sida finns ett urval av de frågor som Liberalerna 

särskilt har drivit under denna mandatperiod i kommunen och vad 
vi bl a avser att driva under nästa mandatperiod.

Föreslå dig själv eller någon person som du anser skulle 
kunna göra en bra insats som medlem och förtroendevald 

för Liberalerna i Motala eller i Östergötland.

Sitter du vid köks-
bordet och klagar 

på politikernas 
beslut?



Att:  nya LSS-boenden äntligen byggs i Bråstorp och Vätterrosen, 
 en ökning med sammanlagt 16 platser.
Att:  en fördubbling av asfalteringen av gator och gång- och cykelvägar 
 genomförs, från 7 till 15 milj kr/år.
Att:  kommunen har återfått delar av sin utsmyckning bl a fontänen i
 Järnvägsparken, blommorna på Strömbron, liksom skulpturen 
 Lyftande trana vid östra brofästet.
Att:  vi har budgeterat för en utökning av småbåtshamnen i Borensberg 
 och en fontän i Stadsparken.
Att:  kommunen kommer att höja det kommunala bidraget till enskilda 
 vägar under nästa år med 50 %.
Att:  vi fortsätter bearbeta olika instanser och aktörer för ett tågstopp på 
 bandelen Motala-Hallsberg som berör 7.000 personer. 
Att:  en CDO (Chief Digital Officer) har till satts för att samordna och 
 förstärka kommunens digitaliserings- och GIS-arbete.
Att:  en strategi för Agenda 2030 håller på att tas fram. 

Under nästa mandatperiod kommer mycket fokus att läggas på bl a: 
•  Miljö- och klimatarbete inom ramen för Agenda 2030. 
 Ett exempel är att värna Vättern som dricksvattentäkt.

•  Arbeta för att jämställdhetsperspektivet integreras i alla 
 verksamhetsområden.

•  Digitalisering, fortsatt bredbandsutbyggnad, öppen data, mm.

•  Att de sköraste barnen får professionellt stöd i en särskild 
 undervisningsgrupp.

•  Påbörja planeringen av ca 50 nya äldreomsorgsplatser i särskilt 
 boende och hur vi tillgodoser behovet av LSS-platser.

•  Säkerställa att det påbörjade arbetet att vårda kommunens gator, 
 gång- och cykelvägar och fastigheter fullföljs.

Tillsammans med M, C och KD ingår Liberalerna i 
Allians Motala. Liberalerna har särskilt bidragit till 
följande satsningar under denna mandatperiod:

Skulle du tycka att det verkar intressant att få utveckla 
en lokal politik på dessa och andra områden tillsammans 
med oss, är du välkommen att ansluta dig till Liberalerna 
i Motala. Se kontaktuppgifterna på omstående sida.


