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Vi Sverigedemokrater ser att Motala kommun står inför stora och i många fall allvarliga 
utmaningar framöver som inte minst grundar sig i en tidigare ej genomtänkt ekonomi utan 
framförsikt. De mest akuta framtidsproblemen är många, i väldigt många fall handlar det om 
sunt förnuft, samarbete och med kommuninnevånarnas bästa framför ögonen som bra och 
stabila resultat uppnås. 
Vår kassa är bestämd genom skatter och statliga bidrag, de skall först gå till kommunens 
kärnverksamheter. Att låna utan en långsiktig strategi är förödande och satsningar med lånade 
pengar måste ske med stor försiktighet. Vår politik behövs för att kunna få ”skutan” på rätt köl.
Valmanifestet du läser innehåller en mängd frågor och punkter som vi Sverigedemokrater 
ser är avgörande för att Motala kommun ska kunna bli en framgångskommun – även då ett 
konjunkturläge växlar och blir sämre. Vår politik är dessutom väldigt nödvändig för att vi på ett 
mer långsiktigt sätt ska kunna stå starka med en balanserad ekonomi som klarar av vår välfärd 
och ett blomstrande företagsklimat. Dessa förslag är våra löften till dig som väljare och vi 
garanterar att vi skall gör allt som står i vår makt för att genomföra dem. 
För att det ska bli möjlighet ber vi om ditt förtroende och din röst i kommunalvalet den 
11 september 2022

Förord



Detta jobbar vi lite extra 
med i Motala

Medborgarkontor i Borensberg
Verka för etablering av båtskrot
Trygghetsvandrare i bostadsområden
Stopp för modersmålsundervisning (så långt det är möjligt)
Se över kostnaderna för tolkar
Slöjförbud för flickor på förskola, låg- och mellanstadiet
Fånga upp bidragsfusk
Utöka samarbetet med sjöpolisen i Vättern
Tågstopp i Godegård och Fågelsta
P-skiva i centrum
Kameraövervakning vid populära och utsatta platser
Mer resurser för elevhälsan
Inga landsbygdsskolor skall läggas ned
Möjliggöra torghandel
Verka för etablering av en saluhall
Aktivitetscentrum på rundradiomuseet
Ytterst restriktiva att använda jordbruksmark och åkermark vid nybyggnation
Etablera en turistbyrå
Hastighetsbegränsning till 40 km/tim i våra orter.
(Nykyrkas genomfartsled och Karlsby med fler)
Ansökningar om bidrag skall beslutas av nämnderna 
Uppmuntra för områdespoliser
Kvinno och mansjour i kommunal regi
Ekonomisk uppföljning i alla nämnder månadsvis, primärt bildningsnämnden och 
socialnämnden och införa Sverigedemokraternas ekonomiska modell



”All offentlig makt i Sverige ska utgå från folket” är för oss Sverigedemokrater en central 
princip i vår politik. I Motala ska makten komma närmare invånarna genom öppenhet och 
transparanta beslut.
För att detta ska kunna ske ser Sverigedemokraterna gärna att medborgarna har en om de så 
vill, privat dialog med våra politiker, era åsikter är viktiga.
Vi ser hur gapet mellan inkomster och utgifter ökar på ett negativt sätt för kommunen. Många 
effektiviseringar görs, men dessa kan inte lösa problemen på lång sikt.Därför är det av största 
vikt att redan nu påbörja olika åtgärder för att förbättra vår ekonomi.
Kommunen ska hushålla väl med ekonomiska resurser vilket bland annat innebär att större 
investeringars kalkyler skall var väl underbyggda, så att inte slutkostnader blir på 10-tals 
miljoner mer än den ursprungliga planen.
vidare under konjunkturcykel ha ett överskottsmål för att långsiktigt även klara sin 
kärnverksamhet när det blir konjunktursvackor eller andra störningar som minskar kommunens 
inkomster.

Kommunen bör besluta om folkomröstningar, rådslag eller undersökningar om särskilt 
viktiga och övergripande frågor
Påverka för mer digitalisering (ta hänsyn till de som inte klarar detta)
Påverka kostnader som inte berör vår kärnverksamhet
Se över kostnader för kommunens åtagande, entreprenad och fordonspark
Underhåll av kommunala anläggningar ska ha hög prioritet
Bostadsbyggande för ungdomar
Utbyggnad av hyres- och bostadsrätter utanför Motala tätort
Uppmuntra och bistå nya affärsverksamheter
Förskolor skall kunna erbjudas nära hemmet
Borensbergs tätort tilldelas mer resurser
Avlastningshem för föräldrar med funktionsnedsatta barn
Tydligare skyltning i Vättern för båtlivet, speciellt i varamon och hamnen

Vår politik, demokrati 
och ekonomi

Motala



Förutsättningar för att bo och verka på landsbygden skall underlättas inom alla områden för 
individen och möjligheten att etablera företag. För att landsbygden inte enbart skall bli ett ord.
För en levande landsbygd behövs persontransporter, så att landsbygdens ungdom och andra 
kan ta sig in till huvudorter på både dagtid och kvällstid och helger för att utnyttja dess 
faciliteter. 
I dag finns det många områden som inte har något alternativt färdsätt, att bo på landet skall 
nödvändigtvis inte innebära att du är fordonsägare eller i behov av privat transport, många 
äldre kan inte detta på grund av kostnader i förhållande till en dålig pension därför är det av 
yttersta vikt att Motala kommun verkar för en utbyggnad av kollektivtrafiken på landsbygden.
Motala är en sjöstad och Borensberg likaså, men i litet mindre omfattning och orterna är 
mycket unika med Göta kanal slussar och båttrafik.

Ändra kommunvisionen ”Den öppna och nyskapande sjöstaden” att även involvera vår 
landsbygd
Utbyggnad av höghastighetsbredband
Möjliggöra närproducerat livsmedel
Stödja hembygdsföreningar, bygdegårdar
Servicepunkter (apotek, affär, systembolag mm)
Olika former av etableringsstöd skall finnas tillgängliga
Skapa turistanläggningar, camping i mindre skala
Medverka till ökad naturturism
Möjliggöra tomter, på landsbygd
Utveckla näringslivets möjligheter till etablering på landsbygden
Verka för privat etablering av barntillsyn på landsbygd

Landsbygd

Motala



En skola där alla syns och uppmärksammas. Vi vill ha en skola med sunt förnuft där stor 
uppmärksamhet riktas mot enskild elevs hälsa, trivsel och studieresultat, för att säkerställa 
elevens möjlighet att efter grundskola och gymnasium ha bra möjligheter att söka högre 
utbildning.
”En individanpassad skola”. Alla elever är inte lika, speciellt när det gäller inlärning. 
Högpresterande elever ska ges de utmaningar som behövs för sin utveckling.
Duktiga elever ska inte användas för att dra upp betyg, om så sker, kan dessa elever tappa 
motivation.
För de barn, elever, som har mer krävande resursbehov ska den kommunala skolan ha 
jourskolor och resursskolor.  
Ett av de viktigaste och övergripande i skolan är att tillse att skolor har ett system som med 
mycket kort tidsperspektiv träder i kraft vid olika sorters mobbning, dagens system där 
vårdtagare skall kontakta lärare, hjälper inte det, kontaktas rektorn, hjälper inte det, kontaktas 
verksamhetschefen. Detta är bara en ”papperstiger” där allt läggs på den utsatte eleven och 
dennes vårdnadshavare/förälder. 
I skolan ska elever själva kunna bilda sig en egen uppfattning om olika saker, tex religion och 
politik. Lärarens roll ska aldrig vara att efter egen övertygelse skola barnens åsikter. 
Förskolan ska bidra till att bygga upp barnens positiva framtidstro, barn ska ges möjlighet att 
utveckla sina kunskaper om hur olika val som människor gör kan bidra till en hållbar utveckling. 
Sverigedemokraterna ser därför att förskolegrupper ska vara små och tillräckligt bemannade 
med kunnig svenspråkig personal. 
Givetvis skall allt arbete som handlar om barn beakta barnkonventionen.

     Individanpassad skola
     Elevhälsa, bra kost och motion
     Bättre system för att fånga upp och åtgärda bla. mobbning
     Utmana även de särbegåvade, bygga framtidstro
     Mobilförbud under lektionstid
     Fler personal i skolan för att stödja unga då vi har växande ohälsa skolan
     Mindre barngrupper
     Alla skall synas och uppmärksammas
     Lärare får ej påverka elevers åsikter om religion och politik
     På gymnasienivå, fortsatt satsning på UF-företag
     Skriftliga ordningsomdömnen
     Alla anställda inom skolan på alla nivåer ska prata god svenska och det skall också vara 
     gällande språk
     Förbättra generellt skolresultat (inte blunda för orsaker som kan ligga bakom)

Skola



Äldrepolitikern i Motala är ett kärt ämne och upptar mycket debattid i olika nämnder och 
kommunfullmäktige.
Att uttyda vad Alliansen kontra Socialdemokrater, vänster och miljöpartiet vill är en delikat 
fråga, samtliga vill nog samma sak men i de flesta fall störs det av politisk ideologi där kanske 
sunt förnuft och tankar på de äldre och dess vårdpersonal i stället skulle prioriteras. 
Äldrepolitikern är för oss Sverigedemokrater en viktig fråga, för oss är det viktigt att det 
möjliggörs för alla äldre i alla lägen antingen hemma eller på något boende, att få en värdig 
och givande ålderdom. Man får aldrig glömma att de byggt vårt samhälle och gett oss stöd 
och vägledning. 
Äldrevården är en av kommunens kärnverksamheter och för den må det skapas resurser, vilket 
med en krympande kommunal ekonomi och ett ökande antal äldre är inte en lätt uppgift. 
Nya idéer måste till men i dagsläget anser sig de övriga partierna ha föga intresse för 
nytänkande, allt skall gå i traditionella banor.
När man pratar om äldrevården får man inte glömma bort en stor expertgrupp, all personal!
Vi Sverigedemokrater är övertygade om att de kan bidra med många nycklar för att skapa nya 
rutiner som kan få ekonomiska effekter.

Omsorgspersonal ska kunna förstå och tala svenska (hemtjänst, äldrevård, LSS-verksamhet, 
personlig assistans)
Skapa dialogpunkt mellan SD och personal (problemlösning)
De som vill ha heltid skall beredas möjlighet till detta på samma arbetsplats
Ta till vara befintlig personals kunskaper för vidareutbildning till högre poster
Alla chefer skall ha ett hanterligt antal medarbetare
Par skall i görligaste mån bo ihop om så önskas
Kvinnor skall efter egen önskan få den personal de vill för personlig hygien
Avgiftstaket på äldreboende måste regleras bättre
Undersöka varför personalomsättningen inom vissa arbetsområden är orimligt hög
Kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare
Arbeta aktivt med att minska sjukfrånvaron
Lika lön för samma arbete
Hemtjänst, eftersträva samma personal som möjligt hos brukare
Lyssna på personalens synpunkter, på politisk nivå
Krav på utdrag av belastningsregistret för anställda
Goda kunskaper i svenska ska alltid vara ett krav för anställning för all personal

Äldre och omsorg



Sverige har en rik och värdefull natur som till varje pris måste skyddas och bevaras.
Ett klimatsmart Motala på lång sikt kräver verklig handlingskraft och framförhållning.
Att på lång sikt arbeta för fossilfri energiförsörjning är ett måste och i nuläget finns det bara 
kärnkraft (och den är fossilfri) som klara detta, då de nya generationerna kan ta till vara på det 
uttjänta kärnbränslet. 
Att bygga global energiförsörjning med vind och solceller är ett effektivt sätt att förstöra 
skattepengar på. Att de båda alternativen används av privatpersoner är upp till var och en, 
men i kommunal verksamhet hör det inte hemma.
Vi Sverigedemokrater är inte emot nya synsätt när det gäller energialstring och drivmedel till 
våra fordon, men här måste ett långsiktigt strategitänkande gälla, vilka förutsättningar har vi att 
genomföra dessa åtgärder, med dagens politik, inga.
Man har ingen strategi för något varken återvinning av uttjänta vindkraftverk, solceller eller 
batterier. För att inte tala om vilka enorma skador vindkraftverk har på vår insektsflora och 
fågelbestånd. 
”Om nuvarande styre vill fortsätta med vindkraft, där havsbaserade vindkraftverk anses vara 
bra, vore det bäst att bygga dessa i Stockholms skärgård eftersom Stockholm i princip inte 
har något eget elverk, men är en stor elkonsument, det är ju ekonomi att ha kraftverk så nära 
brukaren som möjligt.”

 Balanserad syn på klimatet så att vi inte riskerar bromsa tillväxt
 Värna Vätterns vatten och Boren
 Ge reningsverken möjlighet att få bort PFAS och mikroplaster i dricksvatten
 Förhindra slamspridning på våra åkrar
 Försiktighetsprincipen skall tillämpas vid nyetablering av ny teknik
 Inte i nuläget medverka till kommunal inblandning av laddstationer
 Att nybyggda områden får tillräcklig med energi för att täcka framtida behov
 Rening i våra dagvattenbrunnar
 Elbilen ger aldrig rätt till fri parkering
 Verksamhetsplan för invasiva växtarter
 Kommunen skall använda sitt veto vid storskalig vindkraft
 Kommunen skall inte bekosta solceller på sin nybyggnation
 Starka restriktioner för användning av pyroteknik
 Positivt inställda till vätgasproduktion

 

Energi och miljö



I vårt land har vi alltid haft en viss invandring och kommer förmodligen alltid att ha det. 
Sverigedemokraterna är inte emot detta utan ser tvärtom att en reglerad invandring kan 
gynna Sverige. Dock har övriga partier under årtionden bedrivet en massiv och ansvarslös 
invandringspolitik som skadat samhället såväl ekonomiskt som socialt. 
Invandringsfrågan är en nationell angelägenhet, därför ska Motala neka asylmottagande så 
långt det är möjligt.
Många hävdar att det var tvång att ta emot invandrare, ytterst få protesterade med att de 
varken hade bostäder eller möjlighet att ge dem egen försörjning. Men allt på den tiden 
flöt bra kommunen fick enorma bidrag (Motala 512 miljoner) som så här efteråt troligen inte 
användes till vad de skulle.
Vi vill verka för en ansvarsfull invandringspolitik med högre krav på nyanlända samt för redan 
bosatta i kommunen.
SD har länge varit medvetna om problemen som bekräftades under flyktingkrisen, då man tog 
emot stora mängder flyktingar utan någon som helst strategi hur de skulle tas om hand.
Därför vill vi införa integrationsplikt, detta innebär bland annat från dag ett ska det accepteras 
en plan för att uppnå anställningsbarhet, ska göra framsteg i SFI och ska få godkänt på en kurs 
i samhällsorientering, även innan medborgarskap.
Många rapporter och undersökningar visar att kommunernas kostnader för migranterna inte 
täcks på långa vägar och speciellt när statens bidrag upphör förvärras situationerna för många, 
eftersom de är för många individer och man har ingen möjlighet att få dem i arbete och 
självförsörjande.
Utgångspunkten skall vara att alla nyanlända tar seden dit de kommer. Vi har ett rättssystem 
och uppförandekrav och det finns ingen anledning att ändra på detta eller låta vissa grupper 
få ”frikort”. Det kan gälla allt från bostäder till olika nivåer på bidrag. Tycker man inte om vårt 
system så är det ingen som tvingar dem att vara kvar.

Att i kommunala och upphandlade arbetsplatser för barnomsorg, skola och vård är språket i 
tal och skrift på svenska. Likaså skall våra kulturella värderingar gälla
Integrationsplikt
Underlätta för återvandring
Inga specialregler baserat på etnicitet eller ursprung
Extremistiska influenser motarbetas och stoppas
Stoppa bidrag till studieförbund och andra organisationer som bedriver verksamhet utanför 
våra demokratiska värderingar

Införa och genomföra mångkulturellt bokslut under mandatperioden

Lokalt tiggeriförbud
 
 
 
 
 
 
 

Ansvarsfull invandringspolitik



Ett av kulturpolitikens främsta syften ska vara att stärka intresset för kunskap om svensk kultur 
och slå vakt om de djupa värden som vår kultur innehåller. Därför är det av största vikt att alla 
förstår dess innebörd. Det bidrar inte enbart att återskapa gemensam identitet i vårt samhälle 
utan underlättar även assimilering av både nytillkomna och befintliga invandrargrupper, de får 
något konkret att sträva efter och bli en del av Motala kommun. 
Idrottsrörelsen är en del av den svenska kulturen och spelar som sådan en stor roll inte bara för 
demokratisk social fostran utan även för invånarnas hälsa. Dessutom är en meningsfull fritid ett 
sätt att hålla ungdomar borta från kriminalitet och droger. 
Sverigedemokraterna vill via skattemedel stödja verksamhet som riktar sig till barn- och 
ungdomsverksamhet. Att stödja organisationer och studieförbund som aktivt motverkar 
demokratiskt folkvalda beslutfattare skall stoppas.
Kommunala stödet till all vuxenkultur bortsett ifrån biblioteksverksamheten och den kulturella 
verksamhet som bidrar till att lyfta fram det svenska kulturarvet och stärka den gemensamma 
identiteten i samhället, ska i högre grad vara självfinansierad. Vuxenkulturen får alltså stå 
tillbaka för kultur avsedd för barn och unga
Att nya områden växer fram är oundvikligt och ses som något positivt. Dock tycker vi att där 
befintliga byggnader finns ska byggnadsstilen vara enhetlig.
Livskvalitén bygger på många faktorer i en stad och något som alla påverkas av är stadens 
utseende. Både visuellt och hur staden är utformad, därför vill vi införa ett skönhetsråd som 
bevakar natur-, arkitektur-, stadsbyggnad och kulturmiljöfrågor när staden växer fram samt 
vara rådgivande i dessa frågor.

Kommunen skall arrangera ett kommunalt firande på nationaldagen för ökad 
sammanhållning

Anpassa kommunalt stöd så att det i högre grad ges till bevarande och främjande av det 
svenska lokala kulturarvet
Verka för att inrätta en kommunal kulturarvsfond
Förvalta kommunens konstsamling
Scen i stadsparken
Förbättra fritidsgårdar i samarbete med lokala föreningar
Varamon behöver marknadsföras effektivare
Inrätta ett skönhetsråd
Kulturskolan ska särskilt verka för att levandegöra det svenska och lokala kulturarvet

Kultur och fritid



För att minska arbetslösheten behövs flera arbeten. Därför måste det lokala näringslivets 
förutsättningar ges möjlighet till detta. Motala kommun behöver vara ett föredöme och skapa 
inkörsportar.
Motala och Borensberg bör i större utsträckning utnyttja sin närhet till Linköping när det gäller 
nyetablering av företag genom olika aktioner, vidare spinna på de olika nyetableringar som 
kommer att ske de närmaste åren. Lalandia, ishallar och badhus. 
Sverigedemokraterna vill stimulera småföretagandet och ytterligare höja ambitionen på 
kommunens service gentemot dem. De skall ges möjlighet att inom ramen för kommunalt 
underhåll att erhålla och ta del av detta arbete. En expanderande torghandel för lokala 
företag främst för matvaruhandel bör aktualiseras. Vidare bör kommunen uppmuntra nya 
affärsverksamheter och ha någon form av hjälpverksamhet för ”nya färdiga uppfinningar”
Att fokusera på ett växande och attraktivt centrum bygger inte enbart på butiker utan också 
på en tillgänglighet för biltrafik och parkeringar, att göra centrum bilfritt torde inte vara den 
rätta vägen att få centrum att blomstra för en kommande och växande turiststad. 
Motala som sjöstad är mycket unikt med vatten, stränder och Göta kanal. Varamon kommer att 
bli attraktivt att satsa på igen med de satsningar som sker där idag. Med Lalandias etablering, 
som Sverigedemokraterna ser positivt på, kommer turistnäringen att ytterligare blomstra. 
Tyvärr har Lalandias etablering kraftigt försenats. 

Fri parkering för kommunens företagare, ett år i taget för firmabil med logga
Arbeta för gratis broöverfart för kommunens invånare och företag
Möjlighet för mindre företag att ta del av kommunens underhåll och reparationer
Fokus på lite byråkrati och snabb service vid nyetablering av företag
Möjliggöra förenklad upphandling för att gynna mindre företag
Studenter ska erbjudas praktik inom de kommunala verksamheterna
Medverka till nöjesaktiviteter, hotell och restauranger
Satsa på hamnen, småkrogar, kiosker mm samt kallbadhus
Stimulera föreningar som verkar för ett tryggt Motala kommun
Ekoturism, tillgänglighet, transporter, guidade turer

Tillse att vissa kemikalier, skyddsutrustning och annan nödvändig utrustning, samt handlingsplaner 
finnas och är utarbetade vid eventuella stora olyckor, pandemier mm 
I dag har det visat sig hur utsatt ett samhälle är vid stora olyckor, främst av medicinsk karaktär. 
Varför vi ser att kommunen har en organisation som med kort varsel kan tillse att skadeeffekterna 
begränsas, att kommun, skola, vård och omsorg, räddningstjänst mm kan verka via digitala 
nätverk. 
Den digitala verksamheten som dagligen sker i kommunen behöver ses över, vid eventuell kris 
måste kommunens verksamhet kunna fortgå. Data som är kopplat till kommunen på tredjeparts 
tjänster måste föras in i kommunen. 

Krisberedskap

Företagande, näringsliv 
och turism



Som medlem i SD blir du inbjuden till 
alla  våra roliga evenemang, utbildningar  
och träffar. Men framför allt så hjälper 
du Sverigedemokraterna att växa sig 
starkare! Kan vi räkna med dig?

Gå med i vår
folkrörelse!

Blankett: https://sd.se/bli-medlem/  
Swish: 123 677 53 08, 10-siffrigt personnumer.
SMS: 0730 121 699, 12-siffrigt personnummer.

Frågor? Kontakta oss på
motala@sd.se


