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Inledning 

 
”Motala ska vara en innovativ och attraktiv del av Östgötaregionen där det är enkelt att bo 
och verka” 

 
Det finns mycket att säga om vår kommun, mycket för oss att vara stolta över. Motala har en 
historia som är viktig för vår identitet. Vår historia påverkar vår framtid och vilka vi kommer att 
bli. Men viktigast att komma ihåg, är att vi alla har ett ansvar för vad som kommer att bli vårt 
framtida Motala. 

 
Vårt Motala ska vara en kommun där människor trivs och känner att de kan påverka sin var-
dag. Vi ska vara en kommun där välfärden finns tillhands och fungera när människor behöver 
den. Vår kommun ska vara en arena som är öppen för idéer och människors initiativ till för-
bättringar. Vårt Motala ska vara en plats där företagande uppmuntras och där nya arbeten 
skapas. I vår kommun ska man kunna få vara annorlunda och det är inte fult att lyckas men 
heller inte misslyckas. I vårt Motala ska alla invånare kunna känna trygghet, vi ska arbeta 
mot ett hållbart samhälle där vi tar ansvar för miljön och tillsammans hittar smarta och inno-
vativa lösningar. I vårt Motala håller vi samman och låter människor växa. 

 
Ensam är inte stark. Därför är det viktigt att vi aktivt deltar i det regionala utvecklingsarbetet 
och samverkar med närliggande kommuner. Det är viktigt att ta ansvar för och utveckla 
kommunens varumärke, men kanske ännu viktigare, att skapa en positiv stämning. Vi ska ha 
en tydlig vision där vi tillsammans skapar en känsla av identitet, sammanhållning och fram-
tidstro. Kommunen har en central del i att samarbeta tillsammans med de lokala företagarna 
och andra relevanta aktörer för att skapa ett växande näringsliv och där med nya arbetstillfäl-
len till kommunen. Kommunen har ett tydligt ansvar för den fysiska utvecklingen och framför 
allt möjliggörandet för bostadsbyggande. Motala ska erbjuda attraktiva tomter och trygga mil-
jöer att bo i. Vi behöver bli en än mer attraktiv arbetsgivare, medarbetarnas kompetens och 
bemötande är avgörande för kvaliteten i verksamheten. Vägen till engagerade och positiva 
medarbetare stavas öppenhet, delaktighet, korta beslutsvägar och ett bra ledarskap. För alli-
ansen är tryggheten för våra kommuninvånare grunden för en sund kommun. Alla ska ha en 
känsla för att ta ansvar för vår gemensamma trygghet och kommunen ska vara en koordina-
tor i det ansvaret i samarbete med polis och andra myndigheter. 

 
Vi vet att politiken har ett uppdrag men vi vet också att det finns gränser. Oron i världen på-
verkar också Motala kommun. När länder befinner sig i stor kris vet vi att tillväxten dämpas, 
arbetslösheten kan komma att stiga och utrymmet för satsningar blir mindre. Men vi är över-
tygade om att mer resurser är ett allt för enkelt svar på hur vi höjer kvalitet i våra verksamhe-
ter. Påfallande ofta är det inte mer pengar som är lösningen, lösningen speglar sig ofta i ett 
bra ledarskap engagerad personal, kvalitetsuppföljning, möjligheten att kunna välja men 
även att kunna välja bort och hur vi bemöter varandra. 
Behovet av säkerhetsmarginaler ökar för att trygga vår välfärd. Allians för Motala tar ansvar 
för ekonomin och lovar inte allt till alla. Där skuldberg byggs där urholkas trygghetssystemen.  

 
 
Att ta ansvar är vägen till ett bättre Motala 
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Styrmodell 
 
För att politiken ska bli verklighet och för att Motala ska skapa största möjliga nytta för sina 
medborgare arbetar vi sedan 2010 med ett gemensamt ledningssystem (LedMot). Det inne-
bär regler, riktlinjer och verktyg för ledning och styrning av den kommunala organisationen. 
Ledningssystemet visar vägen för hur de olika verksamheterna inom kommunen gemensamt 
arbetar med vision, prioriteringar och mål. Men också hur samverkan med näringsliv, organi-
sationer och andra offentliga myndigheter ska formas för att främja Motalas utveckling. 

I det Lokala utvecklingsprogrammet (LUP) finns visionen och de politiska prioriteringar som 
gäller för mandatperioden. Prioriteringarna i LUP bygger på den politiska majoritetens valpro-
gram. Det är den politik som en majoritet av medborgarna valt ska genomföras.  

Kommunstyrelsen och nämnderna ansvarar för att genomföra LUP genom mål och verksam-
hetsplaner som leder mot att uppfylla visionen och de politiska prioriteringarna. Målen på olika 
nivåer och med olika långa tidsperspektiv visar vad vi prioriterar. Utifrån målen väljer vi i verk-
samhetsplaner vilka aktiviteter vi ska genomföra under året. På så vis påverkar målen våra 
dagliga beslut och vägval – och styr vår verksamhet i rätt riktning. Tydliga mål gör det möjligt 
att följa upp resultat och effekter, så att vi vet om vi är på rätt väg eller om vi behöver priorite-
ra om och genomföra andra typer av aktiviteter.   

Med en gemensam vision som utgångspunkt och med mål som är tydliga och väl förankrade i 
hela verksamheten får vi utvecklingskraft. För när alla känner till och känner engagemang för 
våra mål, blir det naturligt för oss att hela tiden arbeta med dem för ögonen. Det gör att vi går 
i samma riktning, vilket ger kraft i verksamhetens och kommunens utveckling. 
 
Även om kommunens organisation är fungerande så måste arbetet bedrivas både inom re-
spektive funktion (nämnd/förvaltning/sektor) och över respektive funktion i en mer horisontell 
styrning (sektors-övergripande).  
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Våra politiska prioriteringar 2012-2014 
Nya moderaterna, Folkpartiet Liberalerna, Centerpartiet och Kristdemokraterna redovisar en 
gemensam Mål och Resursplan (MoR) för Motala kommun. MoR gäller för år 2012 med plan 
för 2013-2014. Våra prioriteringar är arbetstillfällen, välfärd och trygghet. Vårt förslag bygger 
på oförändrad skattesats.  
 

Arbete för alla, alla behövs   

Fler arbetstillfällen och ett minskat utanförskap är frågor som tillhör Alliansens kärna. Det är 
människors delaktighet och arbete som lägger grunden för vår gemensamma välfärd. Genom 
att människor har ett arbete så starks individers självkänsla och deras möjligheter att påverka 
sin egen vardag, detta gynnar även kommunens sammanhållning.  

Motala kommun ska ligga i framkant när det kommer till att underlätta för människor att ta sig 
in på arbetsmarknaden. För att kunna ställa krav måste vi också kunna erbjuda rätt förutsätt-
ningar. För Alliansen handlar det om att tillgodose rätt sorts utbildningsplatser. Det är inte all-
tid antalet som är det viktiga utan att det är rätt behov för att lyckas på vår arbetsmarknad 
som uppfylls.  

Det är viktigt att ungdomar kommer ut tidigt i arbetslivet. Vi har mycket att tacka regeringen 
för att de satsat på bland annat att hålla de sociala avgifterna nere för ungdomar under 26 
samt att man gör riktade satsningar i de branscher många ungdomar finns. Men jobb för alla 
är minst lika viktigt. Vi vet att det bästa sättet att hindra barn från att hamna i kläm, är att de-
ras föräldrar har arbete. Därför väljer vi inom Alliansen att inte göra skillnad på dessa grupper 
utan tycker det är självklart att kommunen ska arbeta för att allas möjligheter till arbete ska 
öka.   

Motala kommun har i dag ett bra samarbete med det lokala näringslivet, att det tillkommer ett 
näringslivsbolag som ger våra företagare, men också kommande företagare ”en väg in i” 
kommunen är en förutsättning för att vi ska kunna locka till oss nya företagare och får våra 
egna företag att stanna kvar. Kommunen ska aktivt marknadsföra sig som en företagarvänlig 
kommun, där vi sätter service i första hand. Det ska vara enkelt att både starta och driva före-
tag i Motala.   

Insatser för de som hamnat utanför arbetsmarknaden måste samordnas mellan alla relevanta 
aktörer. För att sänka de trösklar som finns ska vi tillsammans med statliga myndigheterna 
erbjuda coachning, lärlingssatsningar, arbetspraktik och kompetensutveckling. Detta för att ta 
ett helhetsgrepp och därigenom få ett bättre resursutnyttjande.   

För att motverka utanförskap utgör integrationsfrämjande insatser en stor och viktig del i vår 
kommun. Att våra samordnade verksamheter som rör familjer (familjehus) stöttar upp de ny-
anlända familjerna på ett högkvalitativt sätt gör att de får en verklig ingång i vårt samhälle. 
Motala kommun kan bli bättre och snabbare på att hjälpa nyanlända att få sina utbildningar 
och yrkesfärdigheter validerade, så att de snabbare kommer in på arbetsmarknaden. Det är 
viktigt att vi tar tillvara på den mångfald och bredd av erfarenheter som finns hos alla våra 
kommuninvånare.  
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Kunskap och elevhälsa  

Barn och ungdomar är fantastiska, de har en inneboende förmåga att tänka fritt och stort. 
Detta vill vi fortsätta uppmuntra dem till. För att Motala ska blomstra framöver behöver alla 
våra barn och elever få komma till sin rätt. Det gör de när vi har en bra skola för alla, en bra 
skola där varje elevs enskilda behov får styra undervisningen. Skolan ska alltid ha barn och 
elevperspektivet i centrum. 
 
Förskolan ska ta tillvara på barns nyfikenhet och lust till att lära. Kunskap ger förutsättningar 
att växa och utvecklas. Att erbjuda avlastning och stöd genom en flexibel barnomsorg är en 
viktig del av välfärden men även en central del för en politik för fler i arbete. Att barns föräldrar 
arbetar vet vi är ett av de bästa verktygen för att hålla barnfattigdomen borta. Vi tror att famil-
jerna i Motala är fantasirika och ansvarstagande, detta gör att vi tycker att det är bra med val-
frihet inom barnomsorgen, där man som enskilda får välja hur man vill utforma sin vardag och 
hur man bäst får ihop sitt eget livspussel. Här ska samhället finnas som komplement till famil-
jens egna önskemål. 
 
Kunskapsuppdraget är skolans huvuduppgift. Kunskap är nyckeln till framgång och personlig 
utveckling. Under Alliansregeringen har skolan fått en välbehövlig nystart. Nya reformer har 
och kommer att genomföras för att öka elevernas kunskaper och möjligheter till en bra start i 
livet. Några exempel på dessa reformer som utvecklar vår skola är lärarlyftet, vi vet att lärarna 
är skolans viktigaste redskap till bra undervisning och ju högre kompetens de har ju bättre re-
sultat får våra elever. Det har blivit nya och tydliga mål i skolan, våra rektorer har fått helt 
andra förutsättningar för att kunna driva och styra sin verksamhet. Det har införts obligatoris-
ka skriftliga omdömen vilket gör att vi hittar de elever med särskilda behov mycket snabbare. 
Samt att de skriftliga omdömena är ett bra komplement till de utvecklingssamtal skolan har 
med föräldrar. Arbetet med en yrkeslegitimation både för lärare och förskolelärare är i full fart 
med att genomföras. Det ökar statusen hos våra lärare men det garanterar även våra elever 
att de får en adekvat och rättvis undervisning. Vi inför också möjligheter för lärare att göra 
karriär man ska kunna utvecklas inom sitt område och bland annat kunna forska en del under 
sin arbetstid. Det gäller nu för Motala att snabbt komma i kontakt med Linköpings universitet 
och skapa de kontakter för att underlätta för Motalas lärare. 
 
I Motala arbetar vi vidare med vår läsa-skriva-räkna garanti som gör att alla våra elever ska få 
rätt förutsättningar till att just kunna läsa, skriva och räkna i årskurs tre. De elever som inte 
kunnat ta till sig kunskapen ska erbjudas sommarskola. Även här måste vi se till alla elevers 
enskilda behov. De eleverna som har lätt för att ta till sig av skolans utmaningar ska stimule-
ras med flera och nya utmaningar. 
 
Friskolereformen har inneburit att våra elever har rätten till att välja skola men även välja bort 
de skolor de anser inte håller måttet. Detta ser vi som positivt och ett sätt för våra kommunala 
skolor att anta utmaningen, lyfta sig och bli ännu bättre. 
 
Motala har varit ett föredöme när det kommer till lärlingsplatser. Detta arbete måste vi fortsät-
ta stödja då det ger möjlighet för eleverna att under sin gymnasietid pröva på yrkeslivet och 
under sin utbildning hela tiden ha kontakt med näringslivet. Det ger bra förutsättningar för 
våra elever som önskar ha en mer praktisk utbildning. Ännu ett steg i att se till varje elevs oli-
ka förutsättningar men också vinsten för näringslivet av att få vara med. 
 
Demografiförändringarna de senare åren har inneburit att elevantalet minskat i grundskolan. 
Detta påverkar nu gymnasieskolan som kommer få ett kraftigt minskat elevunderlag fram till 
år 2015 och innebär stora utmaningar avseende anpassning till dess nya förutsättningar. Här 
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måste vi tänka kreativt och ta ansvar för eventuella förändringar som krävs för att få verksam-
heten att fungera optimalt. Dessa förändringar måste ske i dialog med Motalas invånare. 
 
I de miljöer vi möter barn och ungdomar ska det finnas stödjande vuxna, vi vet att många 
barn och ungdomar har extra steg att ta då deras utgångsläge i livet inte är det bästa, här tror 
vi på tidiga insatser och bra samarbete mellan alla berörda kring barnet/ungdomen och dess 
familj, allt för att stegen inte ska bli oöverstigliga. Här är vi glada att regeringen tar sitt ansvar 
och skjuter till extra medel till elevhälsan för att möta våra unga med psykisk ohälsa. Även 
högre bostadsbidrag till de enskilda familjerna och unga vuxna ger ökade resurser till deras 
enskilda vardagsekonomi. Samhället ska stötta, där det behövs. 
 
Sommarpraktik är något som vi fortsättningsvis kommer prioritera. Vi anser att kommunen i 
första hand ska vara till för dem som har det svårast. Genom att vi har sommarpraktik kan rik-
ta praktiken mot de grupper som står längst ifrån arbetsmarknaden. När det kommer till som-
marjobb anser vi att de ungdomar med störst behov av att komma ut i arbetslivet konkurreras 
ut.  
 
Vi ser att det finns effektiviseringar att göra utan att det drabbar våra elever till exempel ge-
nom ruttoptimering inom skolskjutsarna. Vi inom Alliansen anser att en kulturskola är positivt 
för kommunen men i de oroande tider som ekonomin befinner sig i nu måste vi värna kärn-
verksamheten varför vi nu väljer att skjuta på kulturskolan tills vi vet hur hårt den nya krisen 
drabbar oss. 
 
 
Valfrihet för äldre 
 
Vår uppgift är att ge de äldre en trygg omsorg med hög livskvalitet. Vi ska ta tillvara på de er-
farenheter som finns hos dem som levt livet längre. Att åldras i Motala ska speglas av trygg-
het, gemenskap och delaktighet i samhället. 
 
Rätten till att välja, men också rätten till att välja bort har ökat. Rätten till självbestämmande 
vid behov av vård och omsorg är viktigt för ett värdigt åldrande. För oss är det positivt. Verk-
samheten är till för människorna och inte tvärtom. Men det ställer också högre krav på oss 
som kommun. Vi ska kunna på ett enkelt sätt kunna ge en samlad bild av vilka boenden och 
vilken service som finns att tillgå i kommunal eller annan regi. Därför anser vi av att det be-
hövs en äldreinformatör i kommunen för kunskap ökar tryggheten. 
 
Många anhörigvårdare gör stora och värdefulla insatser. Det är viktigt att kommunerna erbju-
der hjälp och stöd till anhöriga som vårdar sina närstående. Att få kunna fortsätta att leva sitt 
liv med den man har delat det med, ser vi som viktigt för allas välbefinnande. Därför blir vi ex-
tra glada när man ser hur man på ett flexibelt sätt hittat lösningar för detta ute på våra boen-
den. Vi behöver även ta hänsyn till detta när vi bygger om eller planerar för nya boenden. 
 
Förra mandatperioden införde vi LOVen (lagen om valfrihet) inom hemtjänsten. Vi pratar inte 
bara valfrihet, utan vi ser också till så att det blir verklighet. För våra brukare innebär det att 
de själva bestämmer vem det är som kommer ger dem hemtjänst. LOVen har öppnat upp för 
andra alternativ än kommunen vilket vi ser som positivt. Vi tycker det är beklagligt att man tog 
bort ”ickevalsmodellen” då vi har tilltro till att den öppnar upp för mindre utförare och kan vara 
ett steg till att öka antalet kvinnliga företagare och ge kvinnor inom vården en möjlighet till att 
utvecklas som egenföretagare. Vi tycker det är viktigt att visa motalaborna att vi tror på entre-
prenörskap och att mindre utförare bidrar till att kvaliteten ökar i vår äldreomsorg. 
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Det är viktigt att komma ihåg att äldreomsorg handlar så mycket mer än bara omsorg, genom 
sociala mötesplatser kan våra äldre få träffas och känna delaktighet. Genom en bra bostads-
anpassning kan fler äldre få bo kvar i sina egna hem och fortsätta känna sig trygga. Men det 
gäller även här att kunna erbjuda olika typer av boenden. Vi ser en efterfrågan på senior- och 
trygghetsboende vilket vi som kommun måste arbeta för att de blir fler. 
 
Äldreomsorgen står inför stora framtidsutmaningar när vi får fler äldre kommuninvånare.  
Vår ledstjärna måste vara att verksamheten är till för människorna som behöver den, bruka-
ren och dennes behov måste stå i centrum. I våra verksamheter har vi bra och kunnig perso-
nal och vi vill att vår personal ska känna att de har möjlighet till att växa, utvecklas, bli bekräf-
tade och känna att deras arbetsinsats är viktig. Därför vill vi att man arbetar aktivt med att 
söka statens satsning på personalutbildning. Vi ser ett behov av effektiviseringar inom äldre-
omsorgen. Det kan röra sig om ruttoptimering inom hemtjänsten, som leder till att våra bruka-
re får mer tid med personalen. Det kan också innebära generella effektiviseringar inom äldre-
omsorgen eller att gå ut med fler verksamheter på entreprenad. 
 
 
Miljö och Landsbygd 
 
Våra satsningar på miljö och klimat går vidare. Vi fokuserar på att minska utsläppen och för-
bättra miljön inom transportområdet genom att öka andelen närproducerade matråvaror inom 
kommunens verksamhet. 
Vidare fortsätter satsningen på biogas dels inom kommunens fordonspark samt inom gastill-
verkning – genom samverkan med lokala lantbruksföretag. 
Uppvärmning av bostäder utgör en stor del av energiförbrukningen därför väljer Alliansen att 
lyfta fram byggandet av miljöanpassade bostäder – bl.a. genom att ge en premie till dem som 
vill bygga energisnåla hus, t.ex. passivhus. 
Minskad miljöpåverkan genom att vi underlättar för samåkning. På strategiska platser bygger 
vi parkeringsplatser för samåkning . 
Byggande av fler cykelvägar mellan näraliggande tätorter måste påbörjas. 
Förbättrande av datakommunikationerna på landsbygden genom att medverka till att fibernät 
byggs ut. Det regionala energikontorets tjänster ska nyttjas i högre grad i vårt miljöarbete. 
 
 
Vi tar ansvar för våra anläggningar 
 
Det ska vara ett prioriterat mål att sköta och underhålla de fastigheter, gator och vägar, parker 
och naturmark, skogar och jordbruksarealer som kommunen äger. Tidigare generationer har 
investerat miljardbelopp i dessa anläggningar. Alla verksamheter har således intresse av att 
våra gemensamma egendomar sköts på ett optimalt sätt. Om vi ignorerar vårt underhåll vet vi 
att det blir dyrare i framtiden. Vi tar vårt ansvar och sköter våra anläggningar i tid för att inte 
behöva skära i vår välfärd i framtiden. 
 
För all denna egendomsmassa ska det löpande finnas skriftlig analys och redovisning för pla-
nerat underhåll under en treårsperiod framåt. Dessa planer ska baseras på en behovsanalys 
där hänsyn tas till faktorer som säkerhet, försämrad funktion, värdeminskning etc. 
 
Kommunen ska begränsa sitt fastighetsinnehav till de behov som kärnverksamheterna har. 
Kommunen ska avyttra skogs- och jordbruksfastigheter som inte kan motiveras med allmän 
samhällsnytta.  
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Systemet för beräknad intern lokalhyra med bl a ersättning för fastighetsunderhåll bör finnas 
kvar, men det måste finnas en viljeinriktning som avspeglar sig i budgeten att leva upp till re-
gelverket för att det ska få legitimitet. Underlåtenhet att sköta och underhålla fastigheterna le-
der till kapitalförstöring och försämrad funktion och utnyttjande för både dagens och framti-
dens kommuninvånare.  Vi avser därför att fortsätta vår inslagna väg att årligen öka underhål-
let av fastigheterna för att nå en acceptabel nivå. 
 
Det är viktigt att beläggningsunderhållet på kommunens gator, vägar och cykelvägar håller 
jämna steg med förslitningen. I annat fall sker kapitalförstöring, sämre framkomlighet som kan 
leda till onödiga olyckor och därmed högre sjukvårdskostnader. Kostnaderna för att behålla 
funktionen av en gata kan öka med upp till fem gånger om inte underhållet sker i rätt tid. Vi 
avser därför att även i fortsättningen årligen avsätta medel som motsvarar förslitningen och 
även stegvis återta det eftersläpande underhållet. 
 
Förnyelsetakten av ledningsnätet överstiger målet. Ökad nederbörd p g a klimatförändringar 
ökar belastningen på ledningsnätet. Därför bör förnyelsetakten av VA- nätet öka. Detta måste 
givetvis samordnas med övriga gatuarbeten. Vid anläggandet av nya bostads- och industri-
områden måste dagvattnet tas hand om lokalt genom markfiltrering så långt som möjligt för 
att minimera belastningen på ledningsnätet. Ett lokalt omhändertagande främjar också den 
biologiska mångfalden. Avfallskvarnar bör tillåtas i vissa utvalda och lämpliga bostadsområ-
den. På så sätt kan biogasproduktionen öka vid reningsverket. Insamling av avfall bör utveck-
las ytterligare för att öka insamlade volymer och minska transporterna. 
 
 
Trygghet 
 
Motala ska vara en trygg kommun, oavsett vem man är eller vart man bor.  Trygghet är något 
som ska återspeglas i hela det kommunala arbetet. Därför kommer vi verka för att varje 
nämnd hela tiden har trygghetsperspektivet med sig i sitt arbete. Det finns mycket bra arbete 
som görs ute i våra verksamheter idag men vi är inte nöjda förrän motalaborna känner trygg-
het överlag. 
 
Barn och elever ska känna sig trygga i skolan. Vårt mål är att inga av våra elever ska känna 
en olustig känsla i magen för att andra elever mobbas. Insatser mot mobbning ska bygga på 
forskningsbaserade åtgärder. Om inget annat hjälper ska mobbaren flyttas till en annan skola. 
 
För att motverka att ungdomar hamnar utanför gäller det att tidigt sätta in rätt insatser. Därför 
satsar vi på våra Familjehus. Idrottens och föreningslivets betydelse kan ha en avgörande be-
tydelse. Det är viktigt att kommunen kan erbjuda fritidssysselsättning bland annat genom till-
handahålla lokala näridrottsplatser. 
 
Vi är inte nöjda förrän alla våra äldre känner sig trygga i våra verksamheter. Det är när man är 
sjuk och svag man behöver trygghet som mest. Därför anser vi att en äldreinformatör är en 
bra bit på väg till att öka tryggheten hos de äldre, men självklart också för de anhöriga. 
 
Vi har en räddningstjänst som gör ett bra arbete med det förebyggande arbetet ute i våra bo-
stadsområden. Att öka medvetenheten om bränders uppkomst och enkla knep för att det inte 
ska börja brinna är insatser som vi fortsättningsvis kommer att prioritera. 
 
Öka medvetenheten, trygghet behöver inte alltid kosta så mycket pengar. Om vi arbetar aktivt 
för att öka medvetenheten hos våra medborgare har vi kommit en bra bit på väg mot ett tryg-
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gare Motala. Att samarbeta med polis och andra aktörer är viktigt för att öka tryggheten men 
vi har också ett ansvar för varandra.  
 
Vi tycker det är viktigt med trygghetsvandringar där medborgarna tillsammans med kommun-
företrädare går runt i sitt område och berättar var de känner sig otrygga. Det handlar ofta om 
enkla lösningar som att göra buskarna glesare eller bara laga belysningen. 
Det går via Dialog Motala lämna synpunkter till kommunen men vi borde med enkla medel 
kunna öka medvetenheten bland våra invånare att anmäla otrygga platser. 
Förutom att vidta åtgärder i den fysiska miljön kan vi på olika sätt bidra till aktiva insatser och 
engagemang som ökar tryggheten.  
 
För oss är tryggheten så viktig för det är ett av människans basbehov. Finns inte trygghet 
finns inte möjlighet till välbefinnande eller möjligheten till att växa. 
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Politiska mål 
 
Kommunen sätter upp mål för sin verksamhet. Målen är till för att styra och se till att det som 
leder till att målen uppfylls blir utfört. De anger vad som är viktigt att utveckla och förbättra. De 
ger grund för prioriteringar av resurser och för utveckling av metoder och arbetssätt i verk-
samheterna. 

Grunden för målen är kommunfullmäktiges vision om Motala kommun. Utifrån visionen beslu-
tar kommunfullmäktige om inriktningsmål. En del av dessa är gemensamma och gäller för alla 
nämnder och styrelsen, andra är specifika för en nämnds eller styrelsens verksamhet. Syftet 
med de gemensamma inriktningsmålen är att tillföra styrningen ett kommunövergripande per-
spektiv samt att få en enhetlig inriktning inom de områden som de gemensamma målen be-
rör.  

 
Gemensamma inriktningsmål 
 
Kund 
 
”Motala kommun ska i dialog med individer, grupper, företag och organisationer ge god servi-
ce med möjlighet till inflytande för dem som nyttjar eller berörs av kommunens verksamhet” 
 

- Antalet medborgardialoger ska öka i viktiga frågor 
- Möjligheten till egna val ska öka 
- Fler kommuninnevånare, företag och besökare ska vara nöjda med kommunens      

service 
- Invånare skall stimuleras att använda Dialogen i ökande omfattning för att bl a upp-

märksamma otrygga platser i kommunen 
- Kommunens anställda och politiker ska erbjudas utbildning i bemötande 

  
Medarbetare 
 
”Motala kommun ska erbjuda en hälsofrämjande arbetsplats där medarbetarnas kompetens, 
kreativitet och engagemang tas tillvara” 

 
- Medarbetare ska i hög grad uppleva ett motiverande och stödjande ledarskap i det 

dagliga arbetet 
- Medarbetarna ska uppleva sig delaktiga i verksamheten i hög grad 
- Medarbetarna ska uppleva att deras kompetens tas tillvara i hög grad 
- Jämställdheten bland medarbetarna ska öka 

 
Ekonomi 
 
”Motala kommuns ekonomi ska utformas så att varje generation bär kostnaderna för den ser-
vice som konsumeras” 

 
- Resultatet före extraordinära poster ska uppgå till minst 2 procent  
- Kommunens investeringar sett över tid, skall vara självfinansierade 
- Investeringar i projekt som skapar lägre driftskostnader prioriteras 
- Underhållet av anläggningar i fastigheter och gator skall ske så att inte kapitalförstöring 

uppstår 
- Avsättning till betalning av ansvarsförbindelsen pensioner görs när ekonomin så tillåter 
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Utveckling 
 
”Motala kommun ska vara ett attraktivt samhälle som kan ta vara på innovationer och mång-
fald i en regional samverkan” 

 
- Befolkningen ska öka i Motala kommun, både i tätorter och på landsbygden 
- Invånarnas utbildningsnivå ska öka 
- Andelen sysselsatta och antalet arbetstillfällen ska öka 
- Motala som boplats ska öka i attraktivitet 

 
Hållbarhet 
 
”Motala kommun ska genom sin verksamhet och sina beslut sträva efter ett hållbart samhälle” 

 
- Utsläppen av växthusgaser ska minska 
- Ohälsotalet ska minska i alla åldrar  
- Säkerheten och tryggheten i kommunen ska öka 
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Nämndernas inriktningsmål 
 
 
Kommunstyrelsen 
 
”Motala kommun ska utgöra en attraktiv livsmiljö för invånare, företag och besökare” 
 

- Kommunen skall kunna erbjuda tomter för bostäder och industri i attraktiva och funk-
tionella lägen i den omfattning som marknaden efterfrågar 

- Arbetspendling blir allt vanligare och den arbetsmarknad som kan nås inom 45 minuter 
ska vidgas genom förbättrad infrastruktur och kollektivtrafik     

- Motala skall marknadsföras som en bra kommun att leva och verka i  
- Samarbetet mellan kommunen och företagen och mellan företagen skall öka genom 

Tillväxt Motala. 
 
Personalnämnden 
 

- Kommunen skall ha en lönepolitik som premierar goda ledare och ambitiösa medarbe-
tare 

- I de fall kommunen och medarbetarna har ett gemensamt intresse av att t ex ögonope-
rationer kan genomföras skall bruttlöneavdragsprincipen tillämpas 

- Vi ska fortsätta arbetet för att sänka ohälsotalet 
 
 
Bildningsnämnden 
 
Utbildning och barnomsorg 
 
”Motala kommun ska erbjuda ett stödjande lärande i en inspirerande och trygg miljö som mö-
ter individens och samhällets behov. Genom detta ska individer utvecklas efter sina förutsätt-
ningar och stimuleras till fortsatt kunskapssökande” 
 

- Ett gott ledarskap är på skolorna avgörande för ett bra studieresultat för eleverna. 
- Lärarna ska erbjudas fler karriärvägar i den undervisande rollen och skickliga lärare 

ska ha en bra löneutveckling 
- Elever med svårigheter ska fångas upp och stödjas så tidigt som möjligt 
- Ytterligare fokus på utbildning inom bristyrken 
- Vi vill föra in entreprenörskapet under hela skoltiden 
- Vi ska möta kommuninvånarnas efterfrågan på barnomsorg dygnet runt. 
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Kultur 
 
”Kulturen ska vara en drivkraft i samhällsutvecklingen samt stimulera till kulturell mångfald. 
Musikskola och bibliotek ska vara attraktiva mötesplatser med uppdrag att skapa förutsätt-
ningar för ett rikt musikliv samt främja kunskap och bildning” 
 

- Vi ska vårda kulturarvet och utveckla museerna 
- Vi vill på sikt utveckla musikskolan till en kulturskola med flera konstnärliga uttrycks-

former 
- Vi ska fortsätta utveckla tillgängligheten av kulturaktiviteter med prioritering på barn 

och ungdomar 
 
Fritid 
 
”Fritidsverksamheten i Motala kommun ska präglas av mångfald för att stimulera barn, ung-
domar och vuxna till en meningsfull och aktiv fritid samt god hälsa” 
 

- Satsningen på näridrottsplatser skall fortsätta i olika delar av kommunen 
 
Sysselsättning och integration 
 
”Motala kommuns verksamhet för sysselsättning och integration ska skapa möjligheter för in-
divider att uppnå försörjning, meningsfull sysselsättning och anställningsbarhet”. 
 

- Arbete och kunskap i svenska språket är de viktigaste nycklarna för en lyckad integra-
tion 

- Sommarpraktik ska erbjudas prioriterade grupper 
- Ytterligare satsningar på validering för att snabbare få invandrare i de jobb man är ut-

bildad för 
 
 
Konsumentrådgivning 
 
”Medborgarna ska erbjudas en plattform för god konsumentrådgivning”. 
 

- Väntetiden för konsumentrådgivning bör minskas ytterligare 
 
Socialnämnden 
 
Barn och ungdom 
 
”Tillgänglighet till samhällets samordnade stöd för barn och ungdomar ska öka” 
 

- Vi ska fortsätta stödja och uppmuntra anhöriga som vårdar närstående 
- Barn och ungars möjlighet till delaktighet ska förbättras 
- Familjehusen ska ytterligare förstärkas med förebyggande åtgärder 

 
Vuxna 
 
”Stöd till vuxna ska främja individens självständighet och delaktighet” 
 

- Genom olika teknikval vill vi öka förutsättningarna att förlänga boendet i hemmet 
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Äldre 
 
”Stödet till äldre ska främja hälsa och trygghet samt utgå från individens behov och egna val” 
 

- Vi vill återinföra äldreinformatören 
- Det ska vara lätt att nå information och göra bra val av service 

 
 
Plan- och miljönämnden 
 
”Inom Plan- och miljönämndens verksamheter ska prövning, tillsyn, annan myndighetsutöv-
ning och övrig handläggning utföras på ett effektivt och rättssäkert sätt. Servicen och informa-
tionsgivningen ska vara god” 
 

- Inom nämndens verksamhet strävas efter att ge kunder/medborgare och företag ännu 
bättre service genom att bl a korta tiden för beslut, ge förhandsbesked samt effektivise-
ra handläggningen. 

 
 
Tekniska nämnden 
 
Gata och park 
 
”Gator, parker och grönområden ska upplevas som tillgängliga, trygga och attraktiva med en 
effektiv och innovativ förvaltning samt hållbarhet i fokus”. 
 
 

- Gatorna ska underhållas så att en god framkomlighet uppnås och kapitalförstöringen 
hejdas. 

- Trygghetsvandringar ska genomföras och åtgärder ska vidtas för att uppnå en trygg 
parkmiljö. 

 
 
Fastighet och städ 
 
”Kommunens fastigheter ska vara ändamålsenliga och tillgängliga samt förvaltas på ett mil-
jömässigt, innovativt och ekonomiskt hållbart sätt”. 
 

- Vi ska sköta fastigheterna genom ett fortlöpande underhåll så att det når en acceptabel 
nivå  

- Initiativ till samordnad fastighetsförvaltning ska tas 
- Kemikaliefri städning ska eftersträvas 

 
 
Kost  
 
”Verksamheten ska leverera näringsriktig och behovsanpassad mat tillagad så nära brukarna 
som möjligt. Andelen och närproducerade livsmedel ska öka”. 
 

- Maten ska tillagas så nära kunden som möjligt och vara god och näringsrik 
- Andelen råvaror som är närproducerade ska öka  
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Vatten- och avfallsnämnden 
 
Vatten 
 
Drickvattenförsörjningen och avloppshanteringen ska kännetecknas av hög kvalitet, leverans-
säkerhet och miljö- och klimattänkande med fokus på teknikutveckling och samordningsvins-
ter”. 
 
 

- Förnyelsetakten av ledningarna bör öka p g a hög ålder på dem och klimatförändringar 
med mer nederbörd 

- Vi arbetar för en bättre rening av dagvatten och goda kontroller av föroreningar i vat-
tendrag så att exempelvis Motalaviken blir badbar 

 
 
Återvinning och avfall 
 
Avfallsmängderna ska minska och tas tillvara på ett säkert och miljömässigt sätt med fokus på 
teknikutveckling, ekonomi och information”. 
 

- Insamling av avfall bör utvecklas ytterligare för att öka insamlade volymer och minska 
transporterna 
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RESULTATBUDGET  
 
I resultatbudgeten redovisas verksamhetens intäkter och kostnader, avskrivningar, skattein-
täkter, kommunalekonomisk utjämning, finansiella intäkter och kostnader samt eventuella ex-
traordinära intäkter för perioden 2012 – 2014. 
 
I den övre delen av resultatbudgeten redovisas styrelsens och varje nämnds nettokostnader 
inom ram. 
Specifikation över hur respektive ram räknats fram framgår av de bifogade bilagorna. 
 
Den kärva ekonomiska situationen i vår omvärld gör att skatteintäkterna för kommunen inte 
utvecklas i den takt som vore önskvärd. Det finns således inte något ekonomiskt utrymme att 
göra utökningar av styrelsens eller nämndernas ramar. Verksamheterna måste därför rymmas 
inom respektive ekonomisk ram och uppkomna avvikelser måste pareras med interna omför-
delningar och effektiviseringar. 
 
Alliansens förslag till budget för 2012 – 2014 innebär sammanfattningsvis följande årsresultat, 
år 2012 38 191 tkr, år 2013 38 930 tkr och år 2014 40 369 tkr. 
 
Detta innebär att resultatnivån 2,0 procent uppnås varje år. 
 
 
 
INVESTERINGSBUDGET 
 
Alliansens förslag utgår från investeringarna i dokumentet Mål och Resursplan MoR 20I2 med 
plan 2013-2014  Reviderad investeringssammanställning (2011-09-01). Avvikelserna från 
denna sammanställning framgår av bilaga. 
 
Förslaget till investeringsbudget innebär att nettoinvesteringarna uppgår för år 2012 till 204 
184 tkr, år 2013 till 134 375 tkr och år 2014 till 89 420 tkr. 
 
Av ovanstående investeringar lånefinansieras de som avser EPC och BanaVäg-projektet. 
 
Sammantaget innebär detta att den av kommunen antagna nivån för investeringarnas omfatt-
ning, egenfinansiering, innehålls. 
 
 
 
FINANSIERINGSBUDGET  
 
Finansieringsbudgeten visar hur kommuns rörelsekapital förändras samt hur kommunen av-
ser att finansiera sina investeringar. Rörelsekapitalet består av omsättningstillgångar minus 
kortfristiga skulder och kan sägas vara ett mått på den ekonomiska styrkan på kort sikt. Det är 
viktigt att skapa ett positivt rörelsekapital för att kunna ha en bra handlingsberedskap inför 
framtiden och detta genomförs bäst genom en stark resultatbudget som bland annat möjliggör 
en högre grad av självfinansiering av investeringar. I förslaget finns en positiv förändring av 
rörelsekapitalet varje år. Eftersom detta har ett nära samband med investeringsnivåerna kan 
det vissa år innebära en negativ förändring av rörelsekapitalet vid en hög investeringsnivå. 
Förslaget till finansieringsbudget visar en positiv förändring av rörelsekapitalet varje år. Det 
finns enligt finansieringsbudgeten ett upplåningsbehov med 75 MSEK under planeringsperio-
den. 
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Tkr Bokslut Budget Budget Plan Plan
2010 2011 2012 2013 2014

Justerad Ram Ram Ram
Nämndernas/Styrelsens 
nettokostnader
Fullmäktiges beredningar -626 -387 -383 -383 -383

Personalnämnden -2 391 -2 784 -2 806 -2 806 -2 806

Revision -1 644 -1 661 -1 685 -1 685 -1 685

Valnämnden -536 -76 -75 -75 -1 000

Överförmyndaren -3 415 -3 626 -3 539 -3 539 -3 539

Kommunstyrelsen -126 659 -133 459 -99 003 -99 003 -99 003
Bildningsnämnden -915 143 -924 174 -911 193 -907 071 -901 498

Plan- och miljönämnden -42 638 -47 764 -46 942 -46 942 -46 942

Socialnämnden -701 395 -721 637 -712 726 -716 973 -721 358

Tekniska nämnden -58 240 -41 305 -49 817 -49 817 -49 817

Vatten- och renhållningsnämnden 3 056 -2 117 0 0 0
Fonddisposition/avsättn 447 2 117

Summa nämnderna/styrelsens ramar -1 849 184 -1 876 873 -1 828 169 -1 828 294 -1 828 031

Politiska prioriteringar 2011 -30 000 0 0 0

Reducering av nämndernas ramar 0 12 000 18 000

Kompensation inflation 0 0 0 -12 120 -26 143

Tilläggshyror 0 -1 712 -5 903 -11 817 -11 817

Hyra ny räddningstjänststation 0 -6 600 -6 600 -6 600

Max utrymme löneökningar 0 -1 318 -59 570 -104 840 -158 606

Nettoram nämnder/styrelsen -1 849 184 -1 909 903 -1 900 242 -1 951 671 -2 013 197

Pensioner -77 881 -84 312 -90 489 -92 434 -95 926

Löneskatt på pensioner -18 894 -20 454 -21 953 -22 424 -23 272
Avsättning ansvarsförbindelsen inkl 
löneskatt -23 773 0 0 0 0

Semesterlöneskuld 1 916 -3 000 -2 000 -2 000 -2 000

Justering kap kostnader 132 916 137 306 139 610 139 610 139 610

Kommunstyrelsen finans 67 036 60 643 67 000 67 500 68 000

Avskrivningar -83 726 -82 000 -85 000 -86 000 -87 000

Verksamhetens nettokostnader -1 851 590 -1 901 720 -1 893 074 -1 947 419 -2 013 785

V-netto / skatteint och ujämn % 97,6 97,7 97,6 97,8 97,8

Skatteintäkter 1 422 947 1 449 054 1 477 686 1 533 838 1 602 861

Avräkning skatt 20 178 38 440 0 0 0

Inkomstutjämning 336 491 345 669 370 901 377 310 386 580

Kostnadsutjämning -13 869 -11 717 -15 482 -17 984 -16 729

Regleringsbidrag/-avgift 10 751 42 984 19 520 10 906 -975

Mellankommunal utjämning -3 700 -100

LSS-utjämning 15 429 14 814 16 166 16 205 16 243

Konjunkturstöd 40 859 0 0 0 0

Fastighetsavgift 65 302 66 828 71 174 71 174 71 174

Finansiella intäkter 5 262 4 000 5 000 5 000 5 000

Finansiella kostnader -8 340 -9 000 -10 000 -10 000 -10 000

Resultat före extraord.poster 43 420 39 352 38 191 38 930 40 369

Res.2 /skatteint. Mål: 2 % 2,3 2,0 2,0 2,0 2,0

Extraordinära kostn/intäkter 0 0 0 0

Årets resultat (förändring av 43 420 39 352 38 191 38 930 40 369

eget kapital )

Resultatnivå 2012-2014 2,0%

Resultatbudget 2012-2014
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Politiska prioriteringar Resultatbudget 2012
Utökning av ram anges med negativt tecken - minskning av ram anges med positivt tecken

Nämndernas och styrelsens ramar 

Nämnd/styrelsen Justerad ram 
2011

Tilläggs-
budget 2011

Avgår 
politisk 

prio 2011

Pris-
förändring

KF plan 
beslut nov 

2010

Demo-
grafi

Stats-
bidrag

Politisk 
prio i 

planförut-
sättningarn

Politisk 
prio

Förslag ram 
2012

1 2 3 4 5 6 7 8

KF:s beredningar -382 -1 -383

Personalnämnden -2 776 -30 -2 806

Revisionen -1 653 -32 -1 685

Valnämnden -75 0 -75

Överförmyndaren -2 839 0 -700 -3 539

Kommunstyrelsen -131 512 2 100 -925 -5 000 -1 400 -136 737

Bildningsnämnden -911 162 -1 406 -4 587 -1 100 4 500 2 562 -2 000 2 000 -911 193

Plan- och 
miljönämnden

-46 899 -43 -46 942

Socialnämnden -707 083 -5 604 -4 511 10 000 -1 528 -10 000 6 000 -712 726

Tekniska nämnden -40 846 -971 -8 000 -49 817

Vatten- och 
avfallsnämnden

0 0

Summa -1 845 227 -7 010 2 100 -11 100 3 900 2 972 2 562 -12  000 -2 100 -1 865 903
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Politiska prioriteringar Resultatbudget 2013
Utökning av ram anges med negativt tecken - minskning av ram anges med positivt tecken

Nämndernas och styrelsens ramar 

Ram 2012 Demo-
grafi

Stats-
bidrag

Politisk 
prio

Förslag ram 
2013

1 2 3

-383 -383

-2 806 -2 806

-1 685 -1 685

-75 -75

-3 539 -700 -3 539

-136 737 -1 400 -136 737

-911 193 4 500 -378 2 000 -907 071

-46 942 -46 942

-712 726 -4 247 6 000 -716 973

-49 817 -8 000 -49 817

0 0

-1 865 903 253 -378 -2 100 -1 866 028

Vatten- och avfallsnämnden

Summa

Plan- och miljönämnden

Socialnämnden

Tekniska nämnden

Valnämnden

Överförmyndaren

Kommunstyrelsen

Bildningsnämnden

Nämnd/styrelsen

KF:s beredningar

Personalnämnden

Revisionen
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Politiska prioriteringar Resultatbudget 2014
Utökning av ram anges med negativt tecken - minskning av ram anges med positivt tecken

Nämndernas och styrelsens ramar 

Ram 2013 Demo-
grafi

Stats-
bidrag

Övrigt Politisk 
prio

Förslag 
ram 2014

1 2 3 4

-383 -383

-2 806 -2 806

-1 685 -1 685

-75 -925 -1 000

-3 539 -700 -3 539

-136 737 -1 400 -136 737

-907 071 4 691 882 2 000 -901 498

-46 942 -46 942

-716 973 -4 385 6 000 -721 358

-49 817 -8 000 -49 817

0 0

-1 866 028 306 882 -925 -2 100 -1 865 765Summa

Valnämnden

Överförmyndaren

Kommunstyrelsen

Vatten- och avfallsnämnden

Bildningsnämnden

Plan- och miljönämnden

Socialnämnden

Tekniska nämnden

Nämnd/styrelsen

KF:s beredningar

Personalnämnden

Revisionen
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Sammanställd investeringsbudget 2012-2014, inom ram  
 

Budget
2012

Budget
2013

Budget
2014

Inkomster 24 579 20 955 14 800

Kommunstyrelsen 15 730 20 555 14 400
Exploatering industri 6 550 10 450 6 100
Exploatering bostäder 7 790 5 535 5 500
Bana-väg 0 0 0
Fastighetsförsäljning 1 390 4 570 2 800

Plan- och miljönämnden 8 449 0 0
Räddningsstation 8 449 0 0

Tekniska nämnden 400 400 400
Fastighetsenheten 400 400 400

Utgifter 212 624 122 480 80 480

Kommunstyrelsen 34 580 50 875 20 230
Exploatering industri 4 530 17 000 2 550
Exploatering bostäder 5 000 12 175 3 380
Fastighetsförvärv 3 000 3 000 3 000
Plangenomförande 5 500 6 800 2 800
Bana-väg 750 0 0
IT 14 800 10 900 7 500
Övrigt kommunstyrelsen 1 000 1 000 1 000

Bildningsnämnden 14 925 7 550 7 525
Fritidsanläggningar 4 900 1 450 1 150
Inventarier fritid/kultur 2 225 1 300 1 600
Inventarier grundskola/barnomsorg 5 500 3 000 3 000
Inventarier gymnasium/vuxenutbildn 2 000 1 500 1 500
Övrigt bildningsnämnden 300 300 275

Plan- och miljönämnden 15 269 5 035 1 145
Inventarier räddningsstation 6 249 0 0
Fordon räddningstjänsten 6 500 4 000 400
Inventarier räddningstjänsten 1 135 700 240
Inventarier lantmäteri och administration 1 385 335 505

Socialnämnden 2 600 2 200 2 200
Inventarier socialnämnden 2 600 2 200 2 200

Tekniska nämnden 108 850 24 520 18 080
Gator och vägar 8 500 5 700 5 450
Park och natur 4 910 3 590 2 800
Grundskolefastigheter 41 550 0 2 950
Barnomsorgsfastigheter 12 000 7 000 0
LSS fastigheter 6 000 0 0
EPC 18 800 0 0
Motala verkstad 4 400 4 400 4 400
Övriga fastigheter 7 330 570 550
Inventarier fastighetsenheten 1 750 800 700
Övriga inventarier tekniska nämnden 3 610 2 460 1 230

Vatten- och avfallsnämnden 36 400 32 300 31 300
Nyinvesteringar fastigheter och anläggningar 4 500 4 500 4 500
VA-verk 5 500 5 500 5 500
VA-nät 15 800 15 100 15 100
Maskiner och inventarier, Vatten 2 400 2 400 2 400
Fastigheter och anläggningar, Avfall 4 000 2 000 2 000
Maskiner och inventarier, Avfall 4 200 2 800 1 800

Nettoutgifter 188 045 101 525 65 680
Kommunstyrelsen 18 850 30 320 5 830
Bildningsnämnden 14 925 7 550 7 525
Plan- o miljönämnden 6 820 5 035 1 145
Socialnämnden 2 600 2 200 2 200
Tekniska nämnden 108 450 24 120 17 680
Vatten- och avfallsnämnden 36 400 32 300 31 300   
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Förändringar av investeringsbudgeten
jämfört med nämndernas och styrelsens förslag inom tilldelad ram

Investeringsprojekt Förändring 
2012, tkr

Förändring 
2013, tkr

Förändring 
2014, tkr

   

Bana-väg projektet 17 024 7 000 9 640

GC-väg Nykyrka - Motala 0 0 4 000

Utveckling Varamon 2 000 2 000 1 200

Toppmurklan5, Sjövik mm 0 3 000 0

Åtgärder centrumplan 0 2 500 2 500

Boren Trikå, rivning 1 500 0 0

Linden 5, rivning 0 0 1 500

Godsmagasinet, rivning 0 1 000 0

IT, diverse 3 000 3 000 3 000

Arkivhyllor, nya arkivet 915 0 0

Ny portomaskin 150 0 0

Ny kopieringsmaskin 800 0 0

Digitala infartsskyltar 0 1 500 0

S:t Anna, inredning loge 0 0 -300

Hällaskolan, lös inredning 1 500 0 0

Carlsund, utbyte av utrustning 1 000 1 000 1 000

GIS-utveckling 0 500 0

Inventarier, 2 nya LSS-boenden 350 350 0

Larm 1 500 0 0

Attraktiva småorter 400 0 0

Nya förskolor -9 000 -1 000 0

Gruppboende LSS -6 000 6 000 0

Strandskoningen 0 1 000 0

Koloniområda Pariserviken 0 0 200

Angränsande ytor dubbelspåret 1 000 2 000 1 000

Ombyggnad av tillagningskök 0 3 000 0

Summa 16 139 32 850 23 740  
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Finansieringsbudget 
2012-2014    

     
    

Tkr 
Budget 

2012 
Budget 

2013 
Budget 

2014 
        
Tillförda medel       
Resultat före extraordinära poster 38 191 38 930 40 369 
Justering avskrivningar 85 000 86 000 87 000 
Minskning av långfristiga fordringar  5 000 5 000 5 000 
Ökning av långfristiga skulder  90 000 15 000 0 
Övriga rörelsekapitalpåverkande in-
täkter  500 500 500 
Extraordinära intäkter 0 0 0 
        
Summa tillförda medel 218 691 145 430 132 869 
        
Använda medel       
Nettoinvesteringar  204 184 134 375 89 420 
Ökning av långfristiga fordringar  0 0 0 
Minskning av långfristiga skulder  10 000 10 000 40 000 
Övriga rörelsekapitalpåverkande 
kostnader  0 0 0 
Extraordinära kostnader     0 0 0 
        
Summa använda medel 214 184 144 375 129 420 
        
Förändring av rörelsekapitalet 4 507 1 055 3 449 
 


