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Ett tryggare Östergötland

Bättre förutsättningar för polisen

Ett rättsväsende att räkna med

Kraftsamling mot kriminalitet

 

Polisen behöver ges förutsättningar att kunna göra sitt jobb.
Vi vill se ökade resurser till polisorganisationen och fler
poliser i Östergötland.

Brottsbekämpande myndigheters verktyg behöver bli allt
vassare och domstolarna behöver få goda förutsättningar att
lyckas med sin uppgift.

Moderaterna vill se straffskärpningar inom en rad olika
områden tillsammans med fler verktyg för polisen att använda
emot kriminella.

Lokala trygghetsåtgärder är ett bra komplement till det nationella
arbetet. Ordningsvakter, nattvandrare och att bygga bort
otrygga platser är åtgärder som alla kan bidra till stärkt trygghet.

Lokala trygghetsåtgärder



Bättre krisberedskap

Samverkan med näringslivet 

Det ska övas som det ska göras 

Se över beredskapen på nödvändigheter

 

Vi vill se en modern och långsiktigt hållbar beredskapsmodell
där det offentliga samarbetar med näringslivet i syfte att
åstadkomma effektivare krisberedskap.

Det är omöjligt att förutse hur nästa kris kommer att se ut. 
Att vara krisberedd är att förbereda sig på att hantera det helt
oväntade – att skapa strukturer som håller. Det kräver
gemensamma övningar kommuner/regioner/företag emellan.

Tillgång till grundläggande varor som drivmedel, livsmedel
och läkemedel måste säkerställas genom exempelvis
beredskapslager och förstärkt produktion i Sverige. 

Det behövs många olika typer av kompetenser under kriser.
För att vi ska vara så bra förberedda som möjligt bör det
också finnas krisplaceringar likt krigsplaceringar. 

Inför krigsplacering



Hållbar klimat och
miljöpolitik

Nej till elbrist

Ta tillvara på våra resurser

Bättre tillsyn och relevanta avgifter

 

Priset på el ska vara mer stabilt och förutsägbart. För det
krävs det att kärnkraften har en plats i den svenska
elproduktionen.

För att kunna säkerställa en hållbar framtid behöver det göras
lättare att återbruka och återvinna gamla varor och produkter.
Vi behöver underlätta för att avfall ska kunna användas som
en resurs samt utreda naturreservat, för att säkerställa att de
uppfyller sina syften.

Tillsynen som görs ska först och främst vara utformad så att
den riktas mot att nå verksamheter som missköter sig.
Företag som gör rätt i miljösynpunkt ska inte straffas med
onödig tillsyn och avgifter.



För en växande
landsbygd

De gröna och blå näringarna

Leva, bo och verka på landsbygden

Utveckla skogs och jordbruket

Vi behöver skapa tillväxt på vad naturen har i samarbete med
naturen. För att lyckas med det krävs det att jakten på säl och
skarv utökas för att säkra fiskbestånden och att
skogsbrukarnas administrativa börda minskas. 

Det behövs bättre förutsättningar att leva, bo och verka på
landsbygden. Därför behövs en reformering av strandskyddet och
möjliggöras att fler gårdsproducenter kan sälja sina produkter.

Moderaterna i Östergötland vill öka tillväxten och
produktionen i skogen. Ett aktivt och hållbart skogsbruk
behövs för klimatomställningens skull. Att fler ska kunna äga
skog och värna värdefull åkermark. 

Moderaterna i Östergötland vill se kortare licenshanteringstiderna
för jägare och generösare jakttider än idag.

Jakt, vilt och rovdjur



En skola för alla elever

Skola med fokus på kunskap

Integration genom utbildning

Stärkt hälsa hos unga

 

Skolan ska vara en trygg miljö där kunskap står i fokus. Det
kräver behöriga lärare och tidiga insatser. Tillsammans med
en trygg miljö för både elever och lärare. 

En framgångsrik skolgång är den bästa vägen bort från
utanförskap. Fokus på det svenska språket redan i tidig ålder
är centralt.

Alla barn har rätt till en trygg och säker uppväxt. För att lyckas
med det behöver vi, korta köerna till barn och
ungdomspsykiatrin. Vi behöver stärka samarbetet mellan
samhällets aktörer som skola, vård, socialtjänst och polis.  



Fler jobb och företag

Arbete måste alltid löna sig

Minska regelkrånglet

Språk- & individfokus i integrationen

 

Ett arbete är viktigt både för individen och samhället. Därför
måste det alltid löna sig att ta ett jobb. Det kräver sänkt skatt
på arbete, bidragstak och fler vägar in på arbetsmarknaden.

Satsningar på företagande är viktigt för att kunna förbättra
välfärden. Som företagare ska det vara lätt att göra rätt, att
anställa fler och att välja klimatsmarta alternativ.

Den som bor i Sverige ska också bidra till det gemensamma.
För att lyckas med det är ett jobb en central del i det och
tillräckliga kunskaper i det svenska språket för jobbet.

Konkurrenskraftigt företagande

En viktig förutsättning för företagande är det lokala
företagsklimatet. Ett bra klimat bidrar till att företagen kan
växa och skapa fler jobb.



Swisha 100 kronor till 123 336 00 70, ange personnummer
och e-post.

Bli medlem i Moderaterna! Ditt engagemang
är vår styrka!

Håller du 
med?


