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För hela Vadstenas bästa 
Centerpartiet, ett grönt demokratiskt parti för individens frihet och alla 
människors lika värde 

 

En väl fungerande demokrati är en förutsättning för en fungerande kommun.  

Därför vill vi arbeta för: 

 Utvärdering av kommunens styrsystem 
 Att demokratiska Vadstena läggs till i kommunens övergripande mål 
 Att delta i SCBs medborgarundersökning för att ge kommunen bättre 

underlag för planering, ledning och beslut. 
 

 

Hela Vadstena kommun ska växa 

Genom att utveckla infrastrukturen i hela kommunen, tex bredband, stöd till enskilda 
vägar och fortsatt arbete med gång och cykelvägar. Att en cykelväg till Alvastra läggs in 
i investeringsbudgeten och att planeringen påbörjas 2023. 

Vadstena ska behålla sin småstadskänsla med närhet till allt, ett rikt kultur- och 
föreningsliv som lockar nya invånare.  

Detaljplanering för ökad byggnation i Borghamn återupptas. 

Stora skyltar bör sättas upp vid RV50 i Motala och E4 vid Ödeshög, som 
marknadsför Vadstena 
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Hälsa och Vård 

Vi behöver effektivisera och planera för att hitta nya sätt att arbeta på till 
exempel genom att digitalisera 

Ge personalen möjligheter och resurser för att kunna ge invånarna den vård de 
behöver. 

Hjälp och stöd till personer med funktionsnedsättning och möta enskildas behov 
för ökad inkludering. 

Förebyggande arbete mot psykisk ohälsa för både barn och vuxna genom ett 
vidareutvecklat samarbete mellan skola, vård och social omsorg. 

Alla ska ha möjlighet till ett väl fungerande socialt skyddsnät när det behövs. 

 

Äldreomsorg 

Äldrevården ska utgå från den enskildes behov och önskemål. Säkerställa 
valfrihet och patientinflytande inom sjukvård och äldreomsorg och att det finns 
möjlighet att flytta till trygghets – eller äldreboende för de som vill och behöver 
det. Det finns också många äldre där möjligheten att få bo kvar hemma är en 
viktig del av att känna att man har makten över sitt eget liv. Målet måste vara 
hälsa och välmående och ett aktivt liv även för våra åldersrika invånare. 

Positiv matupplevelse för de som har hemtjänst med matleverans. 

Att det ska finnas fasta sjuksköterskor knutna till särskilda boenden liksom 
tillgång till fasta läkare för de boende. Hemsjukvård, också på särskilt boende, 
ska innebära samma höga kvalitet och individuella bedömning som all annan 
vård. 

 Vårt mål ska vara att bli 1 av de 10 bästa kommunerna inom äldreomsorgen. 
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Bra förutsättningar för unga i kommunen 

En skola som ger alla elever förutsättningar att lyckas och som erbjuder en bra 
arbetsmiljö för både personal och elever.  Nu görs stora satsningar på 
skollokalerna vilket är positivt och nödvändigt.  

Vi måste också fokusera på innehållet, satsa på lärande och tidiga insatser för 
läsning så att alla kan nå målen. 

Tillhandahålla läromedel av god kvalitet är också viktigt. 

Vi vill att fler rörelsetimmar införs i grundskolan och att skolbibliotekarie införs 
som resurs i skolan. 

Centerpartiet vill uppmuntra de barnomsorgsalternativen som finns så att de 
kan utvecklas vidare. 

Vi föreslår att man instiftar ett ungdomsråd, med tydlig agenda och en egen 
budget. Vi tror att det är viktigt för att stimulera till att öka ungas inflytande och 
förståelse för hur vår demokrati fungerar. 

 

 

 

Miljö och natur 

Värna vårt dricksvatten och verka för att Vättern hålls fri från gifter. 

Åkermarken ska bevaras, den odlingsbara marken ska förbli odlingsbar, därför 
vill vi undvika nybyggnation på värdefull åkermark. 

Vi vill stärka den biologiska mångfalden och värna bra och näringsrik 
jordbruksmark 

Utveckla Vadstenas förutsättningar att bli en grön, hållbar kommun för invånare, 
besökare och näringsidkare. 

Skapa förutsättningar för tillräckligt antal laddstationer för elbilar. 

Installera solceller där det finns möjlighet på kommunala fastigheter. 
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Kultur och Fritid 

 De fina förutsättningarna för turism i Borghamn, vid Tåkern och på Omberg ska 
komma till sin rätt. 

 

Vadstena har idag ett rikt kultur- och föreningsliv som vi vill fortsätta att stötta.  

Vi vill: 
Se en vision för hela hamnområdet med en servicebyggnad i hamnen. 
Skapa möjligheter för levande torg med möjlighet till aktiviteter.  
Skapa fler mötesplatser där människor kan träffas. 
Utreda förutsättningar för att inrätta en fritidsbank. 
Införa en kulturnatt. 

Engholmska fågelsamlingen i Rödtornet bör marknadsföras bättre och få en 
bättre placering som möjliggör att människor kan besöka den. 

Vi vill också se en årlig utvärdering av kulturarvsplanen.  

Målet är en aktiv, levande kommun.  
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Landsbygden 

Landsbygden ska utvecklas vad gäller bostäder, kommunal service och 
kommunikationer. 

Vi vill satsa på landsbygden, bland annat med byggnation i Borghamn och är 
positiva när det gäller kommunal service, vård, förskola, barnomsorg mm i hela 
kommunen. 
Vårt förslag är att utveckla närtrafiken och samordna den med skolskjutsarna så 
de blir tillgängliga för alla kommuninvånare och besökare. Utreda möjligheten att 
allmänna kommunikationer även ska gälla Väderstad och Ödeshög. 

Bevara vägbelysningen på landet 
Kommunalt avlopp och bebyggelse i Nässja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Företagande och service 

En inventering bör ske av hela kommunens yta för möjlig bebyggelse och 
bevarande av jordbruksmark inför den nya översiktsplanen. 
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Vi vill också att silosområdet utreds vad gäller dess förutsättningar och det bästa 
för Vadstena vore att det blir bostäder. 

Att kommunen ska ha en pragmatisk hållning gentemot företagen, genom 
snabba beslut och positivt bemötande. Vi vill locka fler entreprenörer både i 
staden och på landsbygden. Kommunen ska också verka för att lokaler och mark 
ska tillhandahållas för etableringar. 

Kommunen måste få ett ökat samarbete tex. med region, stift, SFV, LIU och 
andra kommuner.  

Kommunen skall handla lokalt och närodlat i möjligaste mån.  

Kommunen behöver arbeta aktivt för att fortsatt vara en attraktiv arbetsgivare, 
bland annat genom möjlighet till medbestämmande och utbildning för 
personalen. Det ska vara berikande, utvecklande och roligt att vara anställd i 
Vadstena kommun. 

Vadstena står inför stora projekt som kräver att vi tar ansvar för att den 
kommunala ekonomin håller.  

Vi är beredda att ta ansvar för Vadstena och söka samarbete med andra partier. 
Vi vill vara med och styra, kunna påverka och bidra till förändring 

Ett viktigt övergripande mål är nöjda kommuninvånare. 

Det är därför vi engagerar oss som politiker! 
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Vi har under mandatperioden föreslaget och motionerat om: 

Motioner: 
Föreslår att en utvärdering görs av det tillitsbaserade styrsystemet som används 
av Vadstena kommun. 
Förslag om att ett kommunalt ungdomsråd inrättas i Vadstena. 
Förslag att vid samtliga beslut som tas i Vadstena kommuns styrelser, nämnder 
och KF skall en bedömning göras av hur miljö- och 
hållbarhetsperspektiv påverkas. 
Förslag om att åtgärder vidtas för att få upp pojkarnas skolresultat på samma 
höga nivå som flickornas.  
Förslag att också ”demokratiska Vadstena” skall vara ett strategiskt mål. 
Inrätta en kulturnatt. 
Om skolbibliotekarie tillsätts. 
Om fåglarna i Rödtornet. 
Om att få åka med skolbussarna.  

Medborgarförslag: 
En omlastningsstation för gods till butikerna i Centrala Vadstena. Godset ska 
sedan köras ut med små fordon och på så sätt slippa stora lastbilar i centrala 
Vadstena. 

Yrkande i KF och KS: 
Förslag om utvärdering av kulturarvsplan 
Förslag att stödet till enskilda vägar återinförs 

Motioner som antagits: 
Att beslut fattas om att rusta upp den "Mauritzonska fastigheten” så att den är i 
ett bra skick i god tid tills Rådhustorgets omdaning är klar. 
Att en politisk referensgrupp med representanter för alla partier tillsätts för att 
ge synpunkter på förslagen till omdaning av Rådhustorget och Apotekstomten. 
Att Vadstena kommun undertecknar ”Deklaration för en stark demokrati”.  
Att KF beslutar att Webbsända sina sammanträden.  
Att en utvärdering görs av den kylda maten som nu levereras till en del personer 
med hemtjänst. 

 

 

Vill du också engagera dig i Centerpartiet? 

Bli medlem genom att swisha 150 kr till nr. 123 421 85 33 med namn, 
personnummer och e-post 
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