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Förslag till budget: 

Mål och Resursplan (MoR) 2014 
med plan 2015-2016 
 

Goda förutsättningar för framtiden 
- Med fokus på kärnverksamheten 
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Inledning 
 
”Motala ska vara en innovativ och attraktiv del av Östgötaregionen där det är enkelt att bo och 
verka” 
 
Vi i Motala kommun har många spännande möjligheter sammanflätade med  prövande 
utmaningar framför oss. Allianspartiernas framtidssyn är att alla människor, i livets olika faser, 
ska trivas i Motala med omnejd - samtidigt som de i allra högsta grad kan påverka och 
utforma sin vardag och livssituation. Därför är det viktigt att jobba långsiktigt och ansvarsfullt 
med kommunens ekonomi. Vi vill skapa goda förutsättningar för framtiden. Av den orsaken 
har vi fokuserat på att skapa en hållbar budget för 2014, med plan för 2015 och 2016. Vår 
ambition är att skapa goda förutsättningar även långt bortom dessa årtal. 
 
Vår bedömning är att senaste årens ekonomiska vågspel av majoritetspartierna S, V och Mp 
har lämnat ett stort saneringsbehov i den kommunala ekonomin. De största bidragande 
orsakerna är mixtrandet med tvåprocentsmålet, samt att underskott i den löpande 
verksamheten har finansierats med tidigare års resultat. Läget är inte akut men väldigt 
allvarligt. Emellertid är kommunen i akut behov av politiskt ansvarstagande, både för 
verksamheten och för ekonomin. Politikens främsta utmaning i budgetarbetet är nu att skapa 
ekonomisk balans och trygghet för att lägga en stabil grund för framtiden. Vi avser att 
genomföra de satsningar som förväntas och förtjänas av kommuninvånarna i hela Motala 
kommun och är därför långsiktiga i vår ekonomiska planering. 
 
Alliansen ser också att investeringsbehovet i Motala kommun är stort inom en rad olika 
verksamhetsområden. Det är hög tid att politiken jobbar strategiskt och blocköverskridande 
för att arbeta fram långsiktiga planer som sträcker sig 20-30 år fram i tiden. Vi behöver ge 
besked om hur prioriteringarna ser ut och vilka premisser som måste uppfyllas för att tunga 
investeringar ska kunna bli verklighet.  
 
Motala kommuns huvuduppgift är att finansiera och säkerställa utbudet av välfärd, service 
och tjänster av hög kvalitet i livets olika skeden. Dessa övergripande uppgifter innebär att vi 
behöver säkerställa kvalitén i äldrevården, skolan och barnomsorgen varje dag. Motala 
kommun har stort ansvar för en positiv samhällsutveckling där människor får tillgång till god 
välfärd och samhällsservice av hög kvalité. Kommunens verksamhet lägger på många sätt 
grunden till ett fungerande samhälle och tillsammans med frivilligorganisationer, eldsjälar, 
företag samt andra aktörer kan vi förverkliga de uppsatta målen. 
 
Utanförskap och arbetslöshet hindrar många människor från att komma till sin rätt, speciellt 
utsatta är ungdomar. Höga trösklar hindrar allt för många från att kunna etablera sig på 
arbetsmarknaden. Sittande majoritet har uttalat väldigt tydligt att unga människors utsatthet är 
en av deras fyra viktigaste politiska prioriteringar under nuvarande mandatperiod. Trots den 
hedervärda ambitionen, som Alliansen självklart delar, har tyvärr utvecklingen gått åt helt fel 
håll. Andelen unga människor i utanförskap har ökat i kommunen och man är långt ifrån de 
uppsatta målen. Detta är förmodligen Solidariskt Motalas absolut största misslyckande under 
mandatperioden. Även här behöver Motala en ny pragmatiskt politiskt inriktning där vi arbetar 
mångsidigt och på bred front tillsammans med andra, för att omvandla vackra ord till 
verklighet. 
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Varierande kvalitet i skolor och undervisning betyder fortfarande att alla barn och ungdomar 
inte får bästa tänkbara start på livet i vår kommun. Oklarhet kring olika skolors eventuella 
nedläggning har skapat stor osäkerhet med ryktesspridning. Frågor runt den pedagogiska 
kvaliteten är ständiga orosmoment för föräldrar med barn i förskolan. Alliansen har som 
ambition att ta ett långsiktigt blocköverskridande ansvar med målet att höja 
undervisningskvalitén för samtliga elever i kommunen. 
 
Att människor lever allt längre i Sverige och i Motala är fantastiskt och ett bevis på en väl 
fungerande välfärd. Samtidigt innebär en allt äldre befolkning att både äldreomsorgen och 
vården kommer att behöva omfattande förstärkningar framöver. Stora pensionsavgångar, 
kommunalisering av hemsjukvården och färre på arbetsmarknaden kommer att ställa högre 
krav på Motala kommun i framtiden. 
 
Tittar vi på äldreomsorgen så måste den anpassas till nya generationer av äldre som är vana 
vid valfrihet och hög flexibilitet. Samtidigt blir demensvården allt viktigare när fler och fler 
motalabor uppnår hög ålder. Detta är bara en del exempel på de prövningar som vi i Motala 
kommun står inför. Ny teknik erbjuder spännande möjligheter att på ett hållbart sätt öka 
kvalitén och tryggheten för våra äldre. 
 
Platsmarknadsföringen som Östergötlands sjöstad innebär att vi kommer att behöva leva upp 
till många förväntningar. För att bibehålla god vattenkvalité i våra sjöar och vattendrag 
behöver vi hela tiden arbeta med frågan, hur kan vi minska vår påverkan på naturen och 
miljön? Samtidigt vill Alliansen att Östergötlands sjöstad ska kunna erbjuda attraktiva 
boendemiljöer med närhet till vattendrag och sjöar. Tilldragande vattennära aktiviteter och 
rekreationsmöjligheter, för både kommuninvånare och besökare, är en annan viktigt aspekt 
av att vara Östergötlands sjöstad. Alliansen menar att Varamobaden är ett av de viktigaste 
vattennära områden som vi har inom kommunen. Vår filosofi är att Varamobaden ska vara 
lättillgänglig och att alla kommuninvånare ska känna sig välkomna dit – stranden ska tillhöra 
samtliga kommuninvånare. Med spännande och varierande utbud av aktiviteter kan 
Varamobaden bli en viktig motor inom turistnäringen - inte bara i Motala kommun, utan även i 
hela regionen. 
 
Ett annat område med stor utvecklingspotential är Kultursektorn. Under föregående 
mandatperiod tog Nystart Motala ett helhetsgrepp om situationen och såg till att 
upprustningen av Gamla Motala Verkstad blev verklighet. Vi har ett rikt kulturarv som är av 
riksintresse och kan utvecklas till en viktig lokaliseringsfaktor. Alliansen prioriterar högt barn 
och ungas rätt till kultur. Det innebär rätt till att få uppleva professionell kultur av hög kvalitet 
och ha goda möjligheter att utveckla sitt skapande. Att skapa, få uttrycka sig och ta del av 
andras skapande ökar vår förståelse av oss själva och omvärlden. Det bidrar till reflektion och 
kritiskt tänkande. 
 
För att Motala ska vara en attraktiv del av Östergötland behöver vi framförallt fokusera och 
därtill stärka kärnverksamheten i välfärden. Alliansen vill med vår oppositionsbudget för 2014 
visa på att det finns ett starkt alternativ som sätter fokus på välfärdens kärnverksamhet och 
alla de samhällsbärare som jobbar inom dess olika sektorer. Motalaborna förtjänar mer än 
vackra ord som inte blir verklighet. Vi vill skapa insikt kring detta och gå från ord till handling, 
med sikte på majoritetsskifte i kommunen efter 2014 års val. 
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Exempel på Allians för Motalas satsningar  
 
Kommunstyrelsen 
Totalt satsningar på 4,6 miljoner kronor, fördelade enligt: 
 

• Framtidens Motala     2 miljoner kr 
 
• Tjänster stadsbyggnadskontoret   1,6 miljoner kr 

 
• GIS och GIS-strateg    1 miljon kr 

 
 
Bildningsnämnden 
Totalt satsningar på 11 miljoner kronor, fördelade enligt: 
 

• Återställning av basresurserna   3 miljoner kr 
 
• Satsningar på den pedagogiska kvalitén i grundskolan  4 miljoner kr 

 
• Satsningar på den pedagogiska kvalitén i förskolan  4 miljoner kr 

 
 
Socialnämnden 
Totalt satsningar på 11,3 miljoner kronor, fördelade enligt: 
 

• Kvalitetssatsning äldreomsorgen   5 miljoner kr 
 
• Försörjningsstöd     3 miljoner kr 

 
• Samordnade verksamheter som berör barnfamiljer  1 miljon kr 

 
• Barn och unga i riskzonen    2,3 miljoner kr 

 
 
Tekniska nämnden 
Totalt satsningar på 7,1 miljoner kronor, fördelade enligt: 
 

• Utökad underhållsansvar kopplat till Bana vägprojektet  6 miljoner kr 
 
• Kompensation för uteblivna parkeringsavgifter  0,5 miljoner kr 

 
• Återställning av bidrag till vägsamfälligheter  0,6 miljoner kr 
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Exempel på Allians för Motalas satsningar i investe ringsbudget 2014-2016 
 

• Investeringar i anslutning till BanaVäg-projektet  41 miljoner kr 
 
• Nya förskoleavdelningar    20 miljoner kr 

 
• Ombyggnad av äldreboendet vid Strandvägen  47 miljoner kr 

 
• Slutföra den yttre renoveringen av Gamla Motala Verkstad 12 miljoner kr 
 
• Reinvesteringar av fastigheter    47 miljoner kr 
 
• Ombyggnad från mottagnings- till tillagningskök  20 miljoner kr 
 
• Slitbanebeläggningar av gator och GC-vägar  36 miljoner kr 
 
• Förnyelse av Motala centrum enl handlingsplan  24 miljoner kr 
 
• Ombyggnad av gator och förnyelse av parker i Borensberg   2 miljoner kr 
 
• Fritidsanläggningar    11 miljoner kr 

 
• Utbyte av inventarier inom äldreomsorgen och andra verksamheter  9 miljoner kr 

för att bl.a. förebygga förslitningsskador på personalen  
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Fokus på välfärden 
 
Att inkludera samtliga barn och unga är avgörande för Motalas positiva utveckling. Därför 
behöver vi se och svara upp till varje barns unika behov under sin resa genom förskolan, 
grundskolan samt högre studier. Storleken på barngrupperna i förskolan behöver minskas till 
en rimlig nivå för att personalen ska få bättre möjlighet att tillgodose varje barns individuella 
utvecklingsbehov. Skolans basresurser behöver återställas för att kunna möta upp alla elever 
med extra behov av hjälp och stöd. 
 
Allians för Motala riktar också satsningar på de pedagogiska verksamheten i både förskolan 
och grundskolan. Genom att skapa utrymme i budgeten vill vi ge våra förskolechefer, rektorer, 
lärare och förskolelärare de rätta förutsättningarna som krävs för att höja den pedagogiska 
kvalitén. På så sätt kan politiken bidra till att förbättra barnens möjligheter att nå 
kunskapsmålen och lägga en bra grund för framtiden. 
 
Ett beslut som har visat sig få väldigt allvarliga konsekvenser är beslutet att lägga ner 
familjehusen. Många familjer i utsatthet med extra behov av stöd och rådgivning har hamnat i 
ännu större utsatthet som följd av detta. Barncentrum i Motala bär nu ansvaret för att plocka 
upp spillrorna efter rivningen av familjehusen och fortsätta det goda arbetet. Även här 
behöver politiken hjälpa till att återställa många av kontaktytorna som raserats eller försvårats 
i och med nedläggningen. Exempelvis behöver samarbetet med landstinget förädlas och 
kommunikationen mellan kommunens egna verksamheter förbättras. Ingen familj inom Motala 
kommuns gränser ska riskera att hamna mellan stolarna. 
 
Meningsfull fritid för våra barn och ungdomar är något som kan och behöver utvecklas 
ytterligare i hela kommunen. Här kan Motala kommun arbeta tillsammans med andra 
föreningar, organisationer, företag och eldsjälar för att skapa ett varierat och intressant utbud 
av aktiviteter, nöjen samt samlingslokaler för våra unga. Alliansens utgångspunkt är att 
satsningar ska vara välfinansierade där även driftkostnaderna är hållbart finansierade. Dessa 
satsningar ska ske efter filosofin, största möjliga samhällsnytta och tillgänglighet för samtliga 
invånare i Motala kommun. 
 
Motala ska leva upp till allas vår gemensamma platsmarknadsföring som Östergötlands 
sjöstad. Därför ska vi kunna erbjuda attraktiva tomter och bostäder inom hela kommunen, där 
människor kan bo i trygga boendemiljöer med god service.  
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Alliansen anser att tryggheten för våra kommuninvånare är grunden för en sund kommun. 
Alla ska ha en känsla för att ta ansvar för vår gemensamma trygghet. Kommunen ska vara en 
koordinator i ansvaret och samarbeta aktivt med polisen, andra myndigheter och 
organisationer. I vårt Motala ska alla invånare kunna känna sig trygga. 
 
Alliansen Motala jobbar för att öka gemenskapen i samhället och motverka de krafter som vill 
skapa splittring, segregation och konflikt mellan människor. Ingen människa ska diskrimineras 
eller särbehandlas pga. exempelvis kön, etnicitet, handikapp, sexuell läggning eller ålder. Vi 
behöver fånga upp och hjälpa alla människor som blir utsatta för våld, övergrepp och förtryck. 
Kommunen har ett ansvar att tillsammans med myndigheter, frivilligorganisationer, föreningar 
och eldsjälar arbeta proaktivt för att hjälpa människor i utsatthet. Frivilligorganisationer som 
kompletterar den kommunala insatserna på ett föredömligt sätt måste ges goda 
förutsättningar att verka långsiktigt. 
 
Medarbetare 
 
Alliansens ambition är att Motala kommun ska arbeta operativt och strategiskt 
sektorsövergripande med sin personal och organisation. 
 
Motala kommun behöver bli en ännu mer attraktiv arbetsgivare. Medarbetarnas kompetens, 
självinflytande och bemötande är avgörande för kvaliteten i verksamheten. Vägen till 
engagerade och positiva medarbetare sker genom en organisationskultur som genomsyras 
av  öppenhet, ärlighet, delaktighet och med ett lyhört ledarskap som föregår med gott 
exempel och där beslutsvägarna är korta. 
 
Vi vet att politiken har ett uppdrag men vi vet också att det finns gränser, alla behöver 
engagera sig i och delta i strävan mot gemensamma mål. Vi vill premiera medarbetare som 
visar stort engagemang och resultat. Vi måste ge våra medarbetare möjligheten att påverka 
sin vardag. Den kultur som vi skapar tillsammans är avgörande för hur väl kommunen 
kommer att lyckas med de uppsatta målen. 
 
Förutsättningen är att kommunen genomför kvalitetssäkring av de kontinuerliga medarbetar- 
och lönesamtalen. Kommunen behöver hela tiden också bli bättre på att kvalitetssäkra 
tillsättning av tjänster. Framtagning av kristallklara kravprofiler, transparanta 
rekryteringsprocesser och god annonsering av tjänster är några exempel på områden som vi 
behöver ständigt arbeta med. 
 
Här behöver politiken bli tydligare och skapa sektorsövergripande personalpolicys som 
säkerställer att samtliga som jobbar inom kommunen behandlas lika och har samma goda 
förutsättningar för att lyckas i sitt arbete. Duktiga medarbetare ska premieras och erbjudas 
kompetensutvecklingsmöjligheter. 
 
Gott ledarskap och bra chefer är avgörande för att uppnå målen. Därför ska våra chefer ges 
möjlighet att med stor självständighet utforma verksamheten som ständigt ska följas upp mot 
tuffa, men klara och ambitiösa resultatmål. 
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Företagande, arbetsmarknad och miljö 
 
Vi behöver arbeta tillsammans med våra grannkommuner för att hjälpa till att lyfta hela 
regionen. Alliansregeringens infrastruktursatsningar i vår kommun och region skapar nya 
möjligheter att arbetspendla och minskar avstånden i tid mellan arbete och bostad. 
 
För att överbrygga missmatchningen mellan arbetskraft och rätt kompetens så satsar 
Alliansregeringen stora resurser på nya utbildningsplatser som Motala kommun kan ta del av. 
En del attraktiva utbildningsinsatser är redan sjösatta, men de behöver bli fler och inkludera 
flera branschers behov av arbetskraft. 
 
Vårt Motala ska vara en plats där företagande uppmuntras och där nya arbeten skapas. 
Tillväxt Motala AB har med arbetet kring platsmarknadsföringen som Östergötlands sjöstad 
lagt en bra och spännande grund att bygga vidare på. Nu behöver vi komma till rätta med 
hindren samt sänka trösklarna för företagen att växa i kommunen och därigenom skapa fler 
jobb.  
 
Större och mer aktiv politiskt mod och engagemang krävs för att komma till rätta med 
utmaningarna och förbättra företagsklimatet. Politiken kan åtgärda flaskhalsar i systemet för 
att underlätta både för nya företag att etableras samt skapa gynnsammare förutsättningar för 
befintliga företag att växa. Vi vill arbeta fram hållbara och attraktiva tidsgarantier kring 
detaljplaneprocesser och bygglovsärenden. 
 
Näringslivet och skolan behöver närma sig varandra för att tillsammans lösa efterfrågan på 
kvalificerad arbetskraft. Hur ser behoven ut och på vilket sätt kan vi tillmötesgå dem? 
 
Politiker skapar inte jobb. Det gör människor som vågar satsa på sin idé och på vägen 
anställer andra för att hjälpa till. Det politiken kan göra är att underlätta, sänka trösklar och 
skapa möjligheter för människor att förverkliga sina idéer. 
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Framtidsvisioner Motala kommun 
 
Motala med alla dess kransorter har stor utvecklingspotential inom många olika spännande 
områden såsom boende, kultur, turism och friluftsliv. Vårt geografiska läge tillsammans med 
de infrastruktursatsningar som Alliansregeringen genomfört samt beslutat att genomföra i vår 
region skapar utomordentligt bra förutsättningar för företagande och därigenom en växande 
arbetsmarknad. 
 
Alliansens vision är att med rätt politisk ledarskap, i samarbete med andra aktörer, förverkliga 
Motala kommuns fulla potential. Grundförutsättningen för detta är att Motala kommun har god 
ekonomi med balans i verksamheten. Det är viktigt att vi har modiga politiker som vågar ta 
beslut och vill ta ansvar för kommande generationer. Ska Motala vara framgångsrik långsiktigt 
är det viktigt att vara överens om visionerna som sträcker sig 20-30 år fram i tiden. 
 
Under mandatperioden 2007-2010 togs ett idéprogram för Varamobaden fram. Vi anser att 
förslagen i programmet måste förverkligas så snart som möjligt. Tyvärr har nuvarande 
majoritet prioriterat ner Varamobadens fortsatta utveckling. Vidarutvecklingen av 
Varamobaden ska inriktas på att göra vattnet mer lättillgänglig för samtliga kommuninvånare 
– det ska vara alla motalabors gemensamma vattenparadis med goda förutsättningar för att 
hela familjen ska trivas. Människor ska kunna hitta en variation av roliga och intressanta 
aktiviteter, i samspel med möjlighet till avkoppling och nöje. 
 
Lagunen som Varamon ligger i har helt unika förhållanden som skapar möjligheter för ett stort 
spektrum av aktiviteter året om. En viktig roll för politiken är att skapa rätt förutsättningar för 
att långsiktigt låta visionen om Varamobaden växa till sin fulla potential. Det är avgörande att 
lösa hinder och tvister på ett snabbt och smidigt sätt. På samma gång behöver kommunen 
lyfta blicken mot horisonten för att hela tiden skapa kapacitet för tillväxt även i framtiden. 
 
Alliansen ser det som kommunens ansvar att skapa bra infarter, infrastruktur med goda 
parkeringsmöjligheter för att öppna upp Varamobaden för alla kommuninvånare, besökare 
och turister. Genom att vara lyhörda kan vi skapa och förbättra möjligheterna för att fler 
intressenter ska börja investera i Varamobaden och därigenom stärka turistnäringen i hela 
Motala kommun. 
 
Friskvård, idrott och rekreation tillför väldigt mycket gott, både för samhället och för den 
enskilde. Under mandatperioden har en del utspel gjorts från majoriteten kring olika 
idrottsanläggningar, löften har givits och tagits tillbaka och åter givits. Trots löften har ännu 
inga ekonomiska kalkyler presenterats. Vad som hittills har åstadkommits är stor förvirring, 
osäkerhet och frustration hos allmänheten. Detta är självklart aldrig bra och urholkar 
människor tilltro till det politiska systemet. 
 
Det är viktigt att politiken arbetar strategiskt och bl.a. tar fram ett idrottspolitiskt program som 
är blocköverskridande. Politiken behöver sätta tydliga riktlinjer kring vad som krävs, både 
ekonomiskt, driftmässigt och ansvarsmässigt för att olika önskningar om satsningar ska kunna 
bli verklighet. Ekonomiskt ansvarstagande och största möjliga samhällsnytta för samtliga 
kommuninvånares bästa är Allianspartiernas grundtanke gällande idrott och anläggningar. 
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Motala har ett mycket spännande och varierande kulturutbud och kulturarv. Vi i Alliansen vill 
arbeta långsiktigt och i kontinuerlig dialog med andra såsom, organisationer, kooperativ, 
föreningar, företag och eldsjälar utveckla kultursektorn till sin fulla potential. Lyhördhet, 
långsiktigt resultatinriktat och strukturerat arbetssätt med ekonomiskt ansvarstagande samt 
störst möjliga samhällsnytta får samtliga kommuninvånare är även här vår grundidé och vårt 
tillvägagångssätt. 
 
 Den yttre upprustningen av fastigheterna i Gamla Motala Verkstad påbörjades under förra 
mandatperioden. Stegvis bör lokalerna fyllas med olika aktiviteter. Det är viktigt att även 
kommersiell verksamhet etableras i byggnaderna för att skapa ekonomiskt hållbarhet inför 
fortsatta satsningar. 
 
Stadskärnan ska utvecklas med utgångspunkten att skapa ett attraktivt och levande centrum. 
Grundförutsättning för detta är att centrum kan erbjuda mångskiftande utbud av handel och 
aktiviteter för både motalabor och turister. Näringsidkarna i och omkring centrum behöver 
bättre förutsättningar för att kunna verka och blomstra. Därför behöver kommunen arbeta 
serviceinriktat och i tät dialog med dessa, för att genomföra Centrumvisionen 2025. 
 
Vi ska arbeta mot ett hållbart samhälle där vi tar ansvar för miljön och tillsammans hittar 
smarta och innovativa lösningar. Tyvärr har Motala under nuvarande mandatperiod tappat 
tempo i bl.a. vår strävan att minska utsläppen av växthusgaser ytterligare. Vår kommun ska 
vara en arena som är öppen för idéer och människors initiativ till förbättringar. Vi ska ha en 
tydlig vision där vi tillsammans skapar en känsla av identitet, sammanhållning och framtidstro. 
Politiken behöver arbeta lyhört, pragmatiskt och inkluderande på alla plan. 
 
Den egna organisationen behöver effektiviseras för att öka produktiviteten. Frågan vi bör 
ställa är: gör vi rätt saker och gör vi sakerna rätt? Därför anser vi att Motala kommun framöver 
behöver se över hela budgetprocessen och noga granska hur de faktiska 
ramfördelningsbehoven ser ut. I samband med detta anser vi att det kan vara sunt att se över 
nämndsstrukturerna. Kan vi genom mer specialiserade nämndsstrukturer bättre se behoven 
och spetsa till verksamheten? Det gäller att börja problematisera kring saker och ting som tas 
för självklart. 
 
Vår omvärld är levande och i ständig förändring, därför är det avgörande att Motala kommun 
vet var omgivningen är på väg och hur behoven ser ut i framtiden. Vi behöver bli överens om 
var vi befinner oss i förhållande till omvärlden och vart vi är på väg för att kunna svara på 
frågan, hur vi ska organisera oss för att möta omvärldens behov i framtiden? 
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Sammanfattning 
 
För att framgångsrikt kunna möta samtliga utmaningar behöver vi ett politiskt ledarskap som 
arbetar målmedvetet och öppensinnat tillsammans med andra aktörer. Vi behöver finna nya 
innovativa lösningar på de utmaningar som Motala står inför. Större ekonomisk 
ansvarstagande säkrar kommunens möjlighet att utvecklas. Det skapar gynnsamma 
förutsättningar för nästkommande generationer som ska ta över stafettpinnen efter oss. 
 
Medborgarnas delaktighet och deras möjlighet att välja utgör en viktig del i säkrandet av 
bästa möjliga kvalitet. Det gör att bra verksamheter tillåts växa och utgöra goda exempel. 
Fristående och kommunala utförare ska verka på samma villkor, arbeta långsiktigt och sträva 
efter gemensamma målsättningar. 
 
De kommunala utförarna ska ges stort mått av självständighet att forma den egna 
verksamheten. Kommunens roll ska vara att lyssna in och underlätta människors val, skapa 
rättvisa och konkurrensneutrala ersättningssystem samt att kvalitetsgranska verksamheterna. 
Information om skillnaderna ska vara lättillgänglig för medborgarna. Allt för att Motala 
kommun ska kunna möta varje människas unika behov och önskemål. 
 
Vi i Alliansen anser att en organisationskultur med gemensamma nämnare såsom öppenhet, 
ärlighet, delaktighet, nyfikenhet och medvetet utvecklingsarbete är avgörande för kvalitén. 
Genuint engagemang, serviceinriktad bemötande, öppen medborgardialog samt god 
tillgänglighet till de lokala beslutsfattarna är centrala faktorer i vår politik för Motala. 
 
Prestigelöst vill vi söka efter lösningar och ta in influenser från samtliga delar av samhället, för 
tillsammans hittar vi de bästa lösningarna. Inga politiska särintressen får tillåtas bli viktigare 
än vad som är bäst för kommuninvånarna och Motala med omnejd. 
Vi fokuserar på de kommunala kärnverksamheterna och sätter höga kvalitets- och 
resultatmål. Kvalitet, mångfald, valfrihet, kostnadseffektivitet, målstyrning och god ekonomisk 
hushållning är viktiga hörnstenar i Alliansens välfärdsbygge. Vi kanske inte lovar först eller 
lovar störst men när vi lovar då är det genomtänkt, väl finansierad och hållbart med största 
möjliga nytta  för människan. 
 
Alliansregeringen har tagit Sverige genom flera nutida kriser på ett klokt och ansvarsfullt sätt. 
Oron i världen påverkar självklart Sverige och Motala. Vårt land är exportberoende samtidigt 
som vi nu står inför en situation där vår omvärld inte kan garantera en hög efterfrågan på de 
varor och tjänster som vi exporterar. Tack vare ekonomiskt ansvarstagande kan nu 
regeringen satsa för att stimulera ekonomin med syfte att skapa tillväxt i tider då andra måste 
sänka ambitionerna och skära ner i välfärden. 
 
Vår filosofi för Motala kommun bygger på samma grundprincip, nämligen det är 
grundläggande med en ansvarsfull ekonomisk politik för att trygga vår gemensamma välfärd.  
Genom vår budgetalternativ visar vi att Allians för Motala tar ansvar för ekonomin genom god 
ekonomisk hushållning och hållbar finansiering. Där skuldberg byggs där urholkas 
trygghetssystemen och man skjuter på ansvaret till nästa generation. Det ödesdigra resultatet 
blir att de som är i störst behov av samhällets insatser är de som drabbas hårdast när 
skulderna måste saneras. Att ta ansvar långsiktigt är rätta 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 
innebär 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, organisationer 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 
valprogram. Det är den politik som en majoritet av medborgarna valt ska genomföras.  
Kommunstyrelsen och nämnderna ansvarar för att genomföra LUP genom mål och 
verksamhetsplaner 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 verksamhetsplaner 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 prioritera 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 
respektive funktion (nämnd/förvaltning/sektor) och över respektive funktion i en mer 
horisontell styrning (sektorsövergripande). 
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Våra politiska prioriteringar 2014-2016 
 
Nya moderaterna, Folkpartiet Liberalerna, Centerpartiet och Kristdemokraterna redovisar en 
gemensam Mål och Resursplan (MoR) för Motala kommun. MoR gäller för år 2014 med plan 
för 2015-2016. Våra politiska ambitioner är att skapa förutsättningar för att säkra kvalitén i 
välfärden, skapa trygghet och ekonomisk långsiktighet och att fler jobb ska växa fram. 
 
 
Arbete för alla, alla behövs  
 
Fler arbetstillfällen och ett minskat utanförskap är frågor som tillhör Allianspolitikens kärna. 
Det är människors delaktighet och arbete som lägger grunden för vår gemensamma välfärd. 
Genom att människor har ett arbete så stärks 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 Alliansen handlar det om att tillgodose rätt sorts 
utbildningsplatser. Det är inte alltid antalet som är det viktiga utan att det är rätt behov på vår 
arbetsmarknad som uppfylls. För att kunna ställa krav måste vi också kunna erbjuda rätt 
förutsättningar. 
 
Det är viktigt att ungdomar tidigt kommer in i arbetslivet. Regeringen har satsat på 
jobbskapande reformer för unga, bl.a. genom att hålla de sociala avgifterna nere för 
ungdomar under 25 år. Dessutom har riktade satsningar i branscher med många unga 
genomförts. Samtidigt är det viktigt att se hela arbetskraften. 
 
Vi vet att det bästa sättet att hindra barn från att hamna i kläm, är att deras 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. 
 
Insatser för dem som har hamnat utanför arbetsmarknaden måste samordnas mellan alla 
relevanta aktörer. För att sänka trösklarna ska vi tillsammans med statliga myndigheter, 
arbetsgivare och facken erbjuda arbetspraktik, introduktionsutbildningar och 
kompetensutveckling. 
   
För att motverka utanförskap är tidiga integrationsfrämjande insatser väsentliga. Ambitionen 
ska vara att våra samordnade verksamheter som rör familjer (Barncentrum) ska stötta upp de 
nyanlända familjerna på ett högkvalitativt sätt och ge människor en konkret ingång i vårt 
samhälle. Motala kommun kan bli bättre genom att snabbare hjälpa nyanlända att få sina 
utbildningar och yrkesfärdigheter validerade. 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 att uppmuntra dem till. För att Motala ska blomstra framöver så måste 
alla våra barn och unga få komma till sin rätt. Den möjligheten får de när vi har bra skola med 
hög kvalité, där varje elevs enskilda behov får styra undervisningen. Vi ska arbeta för att alltid 
ha barnet/elevens behov i centrum. 
 
Förskolan och familjedaghemmen ska ha trygga och stimulerande miljöer för barnen att vistas 
i så att de får möjlighet att växa med sin nyfikenhet och lust till att lära samt förutsättningar att 
vidareutvecklas. Att erbjuda en flexibel barnomsorg är en viktig del av välfärden men även en 
central del för en politik för fler i arbete. 
 
Vi vet att när barnens föräldrar arbetar eller vidareutbildar sig är ett av de bästa verktygen för 
att hålla segregeringen borta. Vi tror att familjerna i Motala är fantasirika och ansvarstagande, 
detta gör att vi tycker att det är bra med valfrihet inom barnomsorgen. Familjer ska själva få 
välja hur de vill utforma sin vardag och hur man bäst får ihop sitt eget livspussel. 
 
Kunskapsuppdraget är skolans huvuduppgift. Kunskap är nyckeln till framgång och personlig 
utveckling. Under Alliansregeringen har skolan fått en välbehövlig nystart. Nya reformer har 
genomförts för att öka elevernas kunskaper och möjligheter till en bra start i livet. 
 
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 obligatoriska skriftliga omdömen 
vilket gör att vi hittar de elever med särskilda behov mycket snabbare. De skriftliga 
omdömena är ett bra komplement till utvecklingssamtalen som skolan har med föräldrarna. 
 
I Motala vill vi arbeta 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. Vi vill även justera tillbaka 
basresursens sänkning. Elever som inte kunnat ta till sig kunskapen ska erbjudas 
sommarskola. 
 
Samtidigt måste vi kunna tillmötesgå alla elevers enskilda behov. Elever som har lätt för att ta 
till sig av skolans utmaningar ska stimuleras med fler och nya utmaningar. Undervisningen 
behöver bättre anpassas till varje elevs takt och förmåga med riktlinjen att alla ska klara 
målsättningen. 
 
Genom att ge fler lärare karriär- och utvecklingsmöjligheter och knyta våra skolor närmare till 
den akademiska världen vill Alliansen förbättra resultaten i skolan. Vi vill införa lektorer, först 
på gymnasienivå, men därefter även på grundskole- och förskolenivå, helt enligt regeringens 
intentioner. En lärare eller förskolelärare som har avlagt doktorsexamen, eller minst 
licentiatexamen, och under minst fyra år visat prov på yrkesskicklighet ska kunna ansöka hos 
Skolverket om att utnämnas till lektor. 
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Friskolereformen har inneburit att våra elever har rätt att välja skola men även att välja bort de 
skolor de anser inte håller måttet. Detta ser vi som positivt och det blir ett sätt för våra 
kommunala skolor att anta utmaningen, lyfta sig och bli ännu bättre. 
 
Motala är ett föredöme när det gäller lärlingsutbildningar. När nu regeringen satsar ännu mer 
medel på denna verksamhet så antar vi utmaningen och arbetar ännu intensivare. 
Lärlingsplatsen ger eleverna möjligheten att under sin gymnasietid pröva på yrkeslivet och på 
så sätt komma i 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 olika förutsättningar 
men också en vinst för näringslivet att få kvalificerad personal. 
 
Demografiförändringarna de senaste åren har inneburit att elevantalet minskat i grundskolan. 
Detta påverkar nu gymnasiet och elevantalet minskar fram till år 2015. Vi har fått anpassa 
gymnasieskolan efter det men ser positivt på de satsningar regeringen nu gör på 
yrkesutbildningar samt den tillfälliga ökningen av antalet utbildningsplatser inom yrkes- och 
lärlingsvux. Allt för att förbereda våra unga vuxna på att få en bra start i sina vuxenliv. 
 
I de miljöer vi möter barn och ungdomar ska det finnas stödjande vuxna. När utgångsläget i 
livet för barn inte är gynnsamt så innebär det att de har extra steg att ta, då behöver 
samhället kunna hjälpa och stötta dem. 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. Det höjda bostadsbidraget för ensamstående föräldrar ger ökade resurser till 
den egna vardagsekonomi och minskar de ekonomiska skillnaderna lite till. Samhället ska 
stötta, där det behövs. 
 
Sommarpraktik är något vi fortsättningsvis kommer att prioritera. Vi anser att kommunens 
erbjudande om sommarpraktik i första hand ska vara till för dem som har det svårast. Genom 
att vi har sommarpraktik kan man rikta praktiken mot de grupper som står längst ifrån 
arbetsmarknaden. Kommunens bör fokusera på de ungdomar som har störst behov av att 
komma in i arbetslivet. 
Vi ser att det finns effektiviseringar att göra utan att det drabbar våra elever till exempel 
genom ruttoptimering inom skolskjutsarna, här hoppas vi att den nya upphandlingen får 
resultatet att vi får sänkta kostnader. Vi inom Alliansen anser att en kulturskola är positivt för 
kommunen men vi vill utveckla i en långsammare takt och nu låta dansen bli förankrad innan 
vi skyndar vidare, varför vi väljer att skjuta på kulturskolans vidareutveckling. 
 
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. 
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Kvalité, trygghet och valfrihet för äldre 
 
Vår uppgift är att ge de äldre en trygg omsorg med hög livskvalitet. Vi behöver ta tillvara på 
erfarenheterna som finns hos dem som levt livet längre. Att åldras i Motala ska präglas av 
trygghet, gemenskap och delaktighet i samhället. 
 
Rätten till självbestämmande vid behov av vård och omsorg är viktigt för ett värdigt åldrande. 
För oss är det positivt. Verksamheten är till för människorna och inte tvärtom. Detta ställer 
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 behövs en äldreombudsman i kommunen för att förmedla kunskap som ökar 
tryggheten. 
 
Många anhörigvårdare gör stora och värdefulla insatser. Det är viktigt att kommunerna 
erbjuder hjälp och stöd till anhöriga som vårdar sina närstående. Teknik anpassad för äldre 
kan vara investeringar som ökar kvalitén och tryggheten för den enskilde som samtidigt 
avlastar anhöriga. Genom att se och anpassa verksamheter utifrån anhörigas perspektiv kan 
vi stärka familjernas möjligheter att på ett kvalitativt sätt sköta om sina äldre. 
 
Att få kunna fortsätta att leva sitt liv med personen som man har delat det med, ser vi som 
viktigt för välbefinnandet. Därför blir vi extra glada när man på ett flexibelt sätt eftersträvar att 
hitta lösningar för detta ute på våra boenden. Vi behöver även ta hänsyn till detta när vi 
bygger om eller planerar för nya boenden. 
 
Vi pratar inte bara om valfrihet och att sätta människan i centrum, vi ser till att det blir 
verklighet också. Förra mandatperioden införde vi LOVen (lagen om valfrihet) inom 
hemtjänsten. För våra kommuninvånare innebär det exempelvis att de själva får bestämma 
vem som ska komma från hemtjänsten. 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 entreprenörskap och att mindre utförare bidrar till att 
kvaliteten ökar i vår äldreomsorg. 
 
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 
bostadsanpassning 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. 
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Äldreomsorgen står inför stora framtidsutmaningar när vi får in nya generationer av äldre som 
är vana vid valfrihet och hög flexibilitet. Vår ledstjärna måste vara att verksamheten är till för 
människorna som behöver den, brukaren och dennes behov måste stå i centrum. 
 
I våra verksamheter har vi bra och kunnig personal och vi vill att vår personal ska känna att 
de har möjlighet till att växa, utvecklas, bli bekräftade 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 äldreomsorgen. Det kan t.ex. röra sig om 
ruttoptimering inom hemtjänsten, nyckelfri hemtjänst eller stärka familjens möjlighet att ta 
hand om sina gamla. Minskad sjukfrånvaro genom hållbara scheman som både tillmötesgår 
personalens behov och som är effektiva. 
 
Trygghet 
 
Motala ska vara en trygg kommun, oavsett vem man är eller var man bor. Trygghet är något 
som ska återspeglas i hela det kommunala arbetet. Därför kommer vi att 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 
trygghet 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 Barncentrum. Idrottens och föreningslivets betydelse kan ha en avgörande 
betydelse. Det är viktigt att kommunen kan erbjuda fritidssysselsättning bland annat genom 
att tillhandahålla lokala näridrottsplatser. Viktigt att arbetet med fritidprogrammet samt 
fritidsanläggningar tar hänsyn till genusperspektivet. 
 
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 äldreombudsman 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 
bostadsområden. 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 
tryggare Motala. Att samarbeta med polis och andra aktörer är viktigt för att öka tryggheten 
men vi har också ett ansvar för varandra.  
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Vi tar ansvar för våra anläggningar 
 
Vår utgångspunkt är att varje generation ska bära sina egna kostnader för den service som 
konsumeras och vårda de investeringar som har gjorts så att de behåller sitt värde. Därför är 
det för oss 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. Om vi ignorerar  
underhållet av dessa vet vi att det blir dyrare i framtiden. Vi tar vårt ansvar och sköter våra 
anläggningar i tid för att inte behöva skära i välfärden i framtiden. Alla verksamheter har 
således intresse av att vår gemensamma egendom sköts på ett optimalt sätt. Underlåtenhet 
att sköta och underhålla fastigheter och gator leder till kapitalförstöring och försämrad funktion 
och utnyttjande för både dagens och framtidens kommuninvånare. 
 
För all denna egendomsmassa ska det löpande finnas skriftlig analys och redovisning för 
planerat underhåll under en treårsperiod framåt. Dessa planer ska baseras på en 
behovsanalays där hänsyn tas till faktorer som säkerhet, försämrad funktion, värdeminskning, 
etc. 
 
För de kommande tre åren beräknas behovet av planerat fastighetsunderhåll till 84 miljoner 
kronor, varav 28 miljoner kronor avser 2014. Vi avser därför att fortsätta vår inslagna väg att 
årligen öka underhållet av fastigheterna för att nå en acceptabel nivå. 
 
Fr o m år 2014 redovisas planerat fastighetsunderhåll som investeringar istället för att tidigare 
ha ingått i driftsbudgeten. Vi bedömer att ca en tredjedel av det planerade underhållet är 
lönsamma åtgärder som minskar drift- och underhållskostnaderna. Exempel på sådana 
åtgärder är bl a byte av ventilationssystem, optimering av uppvärmingssystem, fjärrvärme, 
tilläggsisolering och utbyte av belysningssystem till LED-armaturer, mm. Därför fördelar vi 
fastighetsunderhållet så att två tredjedelar läggs i den ordinarie investeringsbudgeten, som 
finansieras genom amorteringar och årets resultat, och en tredjedel utanför ramen som 
lånefinansieras. 
 
Kommunen ska begränsa sitt fastighetsinnehav till de behov som kärnverksamheterna har. 
Kommunen ska avyttra fastigheter, mark, skogs- och jordbruksfastigheter som inte kan 
motiveras med allmän samhällsnytta. En avyttring ger lägre kapitalkostnader och inte minst 
minskade driftskostnader. Ett kommunalt fastighetsbolag bör bildas för att effektivisera 
hanteringen av såväl innehav av som försäljning och inköp av fastigheter. 
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Det är viktigt att beläggningsunderhållet på kommunens gator, vägar och gång- och 
cykelvägar håller jämna steg med förslitningen. I annat fall sker kapitalförstöring, sämre 
framkomlighet som kan leda till onödiga olyckor och därmed högre sjukvårdskostnader. 
Kostnaden att bibehålla funktionen av en gata kan öka med upp till fem gånger om inte 
underhållet sker i rätt tid. Det eftersläpande beläggningsunderhållet omfattar f n ca 9 mil av 
kommunens totalt 24 mil gator och vägar. Att återställa detta kostar minst 65 miljoner kronor. 
Till detta kommer även eftersläpande underhåll av cykelvägar och trottoarer. Vi avser därför 
att även i fortsättningen årligen avsätta medel som motsvarar förslitningen och även stegvis 
återta det eftersläpande beläggningsunderhållet. 
 
Vi redovisar även planerade slitbanebeläggningar på gator, vägar och gång- och cykelvägar 
som investeringar. Här bedömer vi att det eftersatta behovet är så stort att vi lägger hela 
beloppet utanför ramen. D.v.s. det är så eftersatt att det är lönsamt att låna till denna åtgärd. 
 
De ökade driftskostnaderna ska alltid redovisas vid en investering. Medvetenheten måste öka 
att om kommunen investerar i nya anläggningar så påtar man sig ett långvarigt drifts- och 
underhållsansvar. Detta borde innebära att man mera noggrant prövar nya investeringar och 
får incitament att utveckla nya metoder som ger lägre drifts- och underhållskostnader. 
 
Vi anser att Tekniska förvaltningen måste bli mer affärsmässig vid produktion av kost, städ 
och fastighetsenhetens lokaluthyrning. Förvaltningen måste få incitament att effektivisera 
denna verksamhet som utgör den största delen av nämnden bruttoomslutning. Tekniska 
nämnden ska lägga anbud till verksamheterna och om man lyckas effektivisera verksamheten 
så att produktionskostnaderna understiger anbuden, så ska man få behålla mellanskillnaden 
och disponera dessa medel så som nämnden beslutar. Även det motsatta ska gälla, dvs om 
produktionskostnaderna överstiger anbuden så får Tekniska nämnden hantera detta utan att 
det ska drabba kunderna. 
 
Det är angeläget att all produktion av mat konsekvent överförs till kostenheten, då det innebär 
en effektivare och billigare upphandling av råvaror. Kostenheten har också effektiva verktyg 
för kostnadskontroll av såväl inköp som produktion och har resurser att kompetensutveckla 
sin personal. 
 
Föryngring av träd och buskar i kommunens tätorter bör prioriteras före de mer perifera 
friluftsområdena. Före planerade åtgärder i tätortsnära strövområden för utveckling av det 
rörliga friluftslivet, ska alltid samråd ske med de boende i området. Detta för att föreslagna 
åtgärder ska ske i samklang med dem som nyttjar strövområdena. 
 
Vi vill att man gör en grundlig analys om kommunen fortsatt ska odla växter och blommor i 
egen regi, eller man ska köpa dessa tjänster av externa leverantörer. I det arbetet bör en 
omvärldsanalys göras för att få ett så brett underlag som möjligt. 
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Vi anser att de kommunala bidragen till de ca 100 vägsamfälligheterna i kommunen snarast 
ska återinföras. Skolskjutsar, sopbilar och andra fordon som ombesörjer kommunal service 
nyttjar detta vägnät, liksom kommunens invånare när man besöker skog och mark för 
naturupplevelser, bär- och svampplockning, mm. 
 
Vi vill införa tidsbegränsad avgiftsfri parkering i Motala centrum, exempelvis med P-skiva. Vi 
anser att det är modernt och besöksvänligt, samtidigt som det stimulerar och stärker 
centrumhandeln. 
 
P g a klimatförändringar ökar risken för häftiga regn- och snöoväder med stora 
nederbördsmängder under kort tid som följd. Det ökar belastningen på ledningsnätet. Därför 
bör förnyelsetakten av VA-nätet öka. Detta måste givetvis samordnas med övriga 
gatuarbeten. Vid anläggandet av nya bostads- och industriområden bör dagvattnet tas hand 
om lokalt genom markfiltrering så långt som möjligt för att minska belastningen på 
ledningsnätet. Fördröjningsdammar ska anläggas för dagvatten som går ut i vattendrag och 
sjöar. Ett lokalt omhändertagande främjar också den biologiska mångfalden. 
 
Kommunen bör överväga att anlägga kommunala avloppsledningar där enskilda avlopp finns i 
en samlad bebyggelse, särskilt i anslutning till Vättern. Även ännu befintliga 
dagvattenledningar som mynnar i Vättern bör avvecklas. Allt för att värna om och få en ännu 
renare Vättern. Sjön är en viktig vattentäkt för kommunen och för att säkerställa att invånarna 
får ett så rent vatten som möjligt bör reningsprocessen vid vattenverket utvecklas ytterligare. 
De mindre reningsverken i kommunen bör avvecklas och abonnenterna bör istället anslutas 
till reningsverket i Karshult. 
 
Incitamenten för att ytterligare öka insamlingsvolymerna av avfall och minska de enskildas 
transporter till Tuddarp bör stärkas. Medborgarna ska stimuleras till återbruk i ännu högre 
grad. 
 
Geografiskt informationssystem, GIS, ska användas i så hög grad som möjligt i arbetet för att 
effektivisera verksamheterna, men även för att ge medborgarna en så god information som 
möjligt med modern teknik. 
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Miljö och landsbygd 
 
Våra satsningar på miljö och klimat går vidare. Vi fokuserar på att minska utsläppen och 
förbättra miljön inom transportområdet genom att öka andelen närproducerade mat-råvaror 
inom kommunens verksamhet. Vidare fortsätter satsningen på biogas dels inom kommunens 
fordonspark samt inom gastillverkning – 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. 
 
Det regionala energikontorets tjänster ska nyttjas i högre grad i vårt miljöarbete. 
 
Minskad miljöpåverkan genom att vi underlättar för samåkning. På strategiska platser vill vi  
bygga parkeringsplatser för samåkning.  Byggande av fler cykelvägar mellan näraliggande 
tätorter måste påbörjas. Vi vill börja med delarna Illersjö-Nykyrka och Norrsten-Sten, då 
dessa sträckor saknar alternativa sträckningar för cyklister. 
 
Bredbandsutbyggnaden måste nå alla delar av kommunen så snart som möjligt. Det måste 
ske i nära dialog med berörda medborgare och organisationer. 
 
Vi fortsätter att arbeta för ett tågstopp i Godegård. Det skulle vara mycket positivt för 
utvecklingen i hela norra delen av kommunen. Vi skulle kommunikationsmässigt få en 
rundare kommun och pendlingen mellan Godegård och många orter längs järnvägarna skulle 
underlättas betydligt. 
 
Kollektivtrafiken på landsbygden måste samordnas för att effektiviseras och öka utbudet. 
 
Kommunen måste ständigt ha en dialog med Trafikverket så att de återstående grusvägarna 
beläggs på det statliga vägnätet i kommunen. Särskilt måste uppmärksammas att det mindre 
vägnätet i anslutning till utbyggnaden av väg och järnväg i de sydvästra delarna av 
kommunen återställs efter den intensiva byggtrafiken. 
 
De allmänna ytorna i kommunen i de mindre tätorterna bör rustas upp. 
 
En GIS-baserad gemensam databas bör skapas för räddningstjänsten, ambulans och polis, 
så att adresser i hela kommunen kan hittas snabbt och säkert. 
 
Kommunen bör uppmärksamma operatörerna på att mobiltelefontäckningen bör förbättras i 
hela kommunen. 
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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 
verksamheterna. 
 
Grunden för målen är kommunfullmäktiges vision om Motala kommun. Utifrån visionen 
beslutar 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 perspektiv samt att få en enhetlig inriktning inom de områden som de 
gemensamma målen berör.  
 
Gemensamma inriktningsmål 
 
Kund 
 
”Motala kommun ska i dialog med individer, grupper, företag och organisationer ge god 
service med stor möjlighet till inflytande för dem som nyttjar eller berörs av kommunens 
verksamhet” 
 
Antalet medborgardialoger ska öka 
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. 
uppmärksamma otrygga platser i kommunen 
Kommunens anställda och politiker ska erbjudas utbildning i bemötande och kontinuerligt 
utvärderas 
I verksamheter som har mycket kontakter med medborgare och företag bör en 
funktionen som särskilda kundmottagare inrättas. 



      

  23 
 

 
 
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. 
- Effektiva medarbetare som bidrar konstruktivt till verksamheten ska ha en bra 

löneutveckling 
 
Ekonomi 
 
”Motala kommuns ekonomi ska utformas så att varje generation bär kostnaderna för den 
service som konsumeras” 
 

- Resultatet före extraordinära poster ska uppgå till minst 2 procent. 
- Kommunens investeringar sett över tid, skall vara självfinansierade. 
- Investeringar som är lönsamma kan läggas utanför ram. 
- 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 ansvarsförbindelsens pensioner görs när ekonomin så 

tillåter. 
 
Utveckling 
 
”Motala kommun ska vara ett attraktivt samhälle som kan ta vara på innovationer och 
mångfald i en regional samverkan” 
 

- Befolkningen bör 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. 
- Motala ska leva upp till sin devis som Östergötlands sjöstad. 

 
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 
funktionella lägen i den omfattning som marknaden efterfrågar. 

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

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

Tillväxt Motala AB. 
 
Personalnämnden 
 

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

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

- Vi ska fortsätta arbetet för att sänka ohälsotalet 
- Kommunen behöver arbeta mer aktivt och effektivt med att pressa ner 

sjukskrivningstalen, särskilt för vissa yrkeskategorier 
- Kommunen behöver kvalitetssäkra rekryteringsprocesserna 

 
 
Bildningsnämnden 
 
Utbildning och barnomsorg 
 
”Motala kommun ska erbjuda ett stödjande lärande i en inspirerande och trygg miljö som 
möter individens och samhällets behov. Därigenom ska man utvecklas efter sina 
förutsättningar och stimuleras till fortsatt kunskapsinhämtande.” 
 
 

- Vi vill verka för ett gott ledarskap, som gör att eleverna når så långt de kan 
studiemässigt.  

- Pedagogerna ska erbjudas flera karriärvägar i den undervisande rollen, skickliga och 
kompetenta pedagoger ska ha en bra löneutveckling. 

- Vi vill minska antalet barn per vuxen inom barnomsorgen. 
- Barn med svårigheter ska fångas upp och stödjas så tidigt som möjligt. 
- Vi vill ha fokus på utbildning inom bristyrken i samråd med Motalas näringsliv. 
- Entreprenörskapets grunder ska finnas med genom hela utbildningstiden. 
- Externa utförare ska komplettera det kommunala utbudet. 
- Vi vill öka IT användningen inom våra utbildningsmiljöer. 
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Kultur 

”Kulturen ska vara en drivkraft i samhällsutvecklingen samt stimulera till kulturellt mångfald. 
Kulturskola och bibliotek ska vara attraktiva mötesplatser med uppdrag att skapa 
förutsättningar för ett rikt kulturliv samt främja kunskap och bildning.” 
 

- Vi vill fortsätta utveckla tillgängligheten av kulturaktiviteter med prioritering på barn, 
ungdomar, funktionsnedsatta och äldre.  

- Lokalerna i Gamla Motala Verkstad bör stegvis fyllas med aktiviteter, såväl kulturella, 
kommersiella som fritidsaktiviteter. 

- Vi vill fortsätta utveckla kulturskolan med fler grenar. 
- Vi vill utveckla föreningar och organisationers frihet inom den kreativa sektorn 

Fritid 
 
”Fritidsverksamheten i Motala Kommun ska präglas av mångfald för att stimulera barn, 
ungdomar och vuxna till en meningsfull, aktiv fritid och en god hälsa.” 
 

- Vi vill att satsningen på näridrottsplatser fortsätter i olika delar av kommunen. 
- Vi vill fortstätta utveckla friluftsområdena i hela kommunen. 
- Vi vill att idéprogrammet för Varamobaden ska förverkligas så snart som möjligt. 
- Vi vill arbeta fram blocköverskridande och kommunövergripande idrottspolitiskt 

program 

Sysselsättning och integration 
 
”Motala kommuns verksamhet för sysselsättning och integration ska skapa möjligheter för 
individer att uppnå försörjning, meningsfull sysselsättning och anställningsbarhet.” 
 

- Vi vill arbeta för att alla ska integreras så snabbt det går, att hålla en hög kvalitet på 
undervisningen som vi erbjuder är därför väldigt adekvat. 

- Vi vill arbeta för en snabbare validering av våra nya medborgares kunskaper för att de 
snabbare ska kunna arbeta med det de är utbildade till. 

- Sommarpraktik ska erbjudas prioriterade grupper.  

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

- Vi vill verka för en god tillgänglighet. 
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Socialnämnden 
 
Barn och ungdom 
 
”Tillgänglighet till samhällets samordnade stöd för barn och ungdomar ska öka” 
 

- Barn och ungars möjlighet till delaktighet ska förbättras 
- Barncentrum ska ytterligare förstärkas och utvecklas med förebyggande åtgärder 

 
Äldre 
 
”Stödet till äldre ska främja hälsa och trygghet samt utgå från individens behov och egna val” 
 

- Genom olika teknikval vill vi öka förutsättningarna att förlänga boendet i hemmet 
- Vi vill införa äldreombudsman 
- Äldreomsorgen måste anpassas till en ny generation av äldre som är vana vid valfrihet 

och hög flexibilitet. 
- 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 
myndighetsutövning och övrig handläggning utföras på ett effektivt och rättssäkert sätt. 
Servicen och informationsgivningen 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. 

- Funktionen kundmottagare inrättas på varje avdelning med syfte att vara behjälpliga 
och guida medborgarna och företagen genom regelverket, resultatet blir därmed en 
snabb och korrekt handläggning 

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

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

- Ett kommunalt fastighetsbolag ska bildas för att överta fastighetsförvaltningen. 
- Kemikaliefri städning ska eftersträvas 

 
Kost  
 
”Verksamheten ska leverera näringsriktig och behovsanpassad mat tillagad så nära brukarna 
som möjligt. Andelen ekologiska 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. 
- Kontinuerlig uppföljning att livsmedel är producerade enligt svenskt regelverk. 
- Alternativa utförare av kosten ska få möjlighet att komplettera det kommunala. 
 
Vatten- och avfallsnämnden 
 
Vatten 
 
Drickvattenförsörjningen och avloppshanteringen ska kännetecknas av hög kvalitet, 
leveranssäkerhet och miljö- och klimattänkande med fokus på teknikutveckling och 
samordningsvinster”. 
 
- 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 

vattendrag så att exempelvis den inre delen av 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. 
- Kommun bör uppmuntra till ytterligare ökat återbruk. 
-  Motala kommun ska arbeta för att mer av hushållens avfall ska lämnas in till 

återvinningscentralerna i syfte att minska invånarnas miljöpåverkan. 
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RESULTATBUDGET 
 
I resultatbudgeten redovisas verksamhetens intäkter och kostnader, avskrivningar, 
skatteintäkter, kommunalekonomisk utjämning, finansiella intäkter och kostnader samt 
eventuella extraordinära intäkter för perioden 2014 – 2016. 
 
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. För att komma i ekonomisk balans måste därför 
nivåsänkande effektiviseringar sättas in inom alla ansvarsområden. Budgetförslaget 
innehåller satsningar inom specificerade områden. Några centrala reserver inrättas inte. 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 omfördelningar och effektiviseringar. 
 
Alliansens förslag till budget för 2014 – 2016 innebär sammanfattningsvis följande årsresultat, 
år 2014: 40 946 tkr, år 2015: 42 342 tkr och år 2015: 43 843 tkr. 
 
Detta innebär att resultatnivån 2,0 procent uppnås varje år. 
 
 
FINANSIERINGSBUDGET 
 
Finansieringsbudgeten visar hur kommunens rörelsekapital förändras samt hur kommunen 
avser 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. 
Det finns enligt finansieringsbudgeten ett upplåningsbehov på 149 miljoner kronor under 
planeringsperioden. 
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INVESTERINGSBUDGET 
 
Investeringsutrymmets ram begränsas av amorteringar av den skattefinansierade delen + 
årets budgeterade resultat. Det innebär följande ramar i Allians för Motalas budget: 
 
För år 2014 84 + 41 = 125 milj kr 
För år 2015 85 + 42 milj kr = 127 milj kr 
För år 2016 86 + 43 milj kr = 129 milj kr 
 
Vi bedömer att det finns endast utrymme för ett stort objekt per år i investeringsbudgeten. 
 
För 2014 är det BanaVäg på 26,7 milj kr som avser investeringar vid stationsområdet. 
Därefter finns utrymme för ombyggnad av Strandvägen under åren 2015-16 på totalt ca 47 
milj kr, Varamoskolan under åren 2017-18 för drygt 40 milj kr och därefter Simhallen åren 
2019-20 för idag ett okänt belopp och slutligen en ny sporthall i Borensberg 2021 för ca 30 
milj kr. De närmaste 8 åren är alltså redan intecknade av angelägna objekt, där de flesta har 
karaktären reinvesteringar. 
 
Utöver dessa investeringar ser vi inget utrymme för ytterligare större investeringar under de 
närmaste 8-10 åren. 
 
Investeringarna prioriteras i följande ordning 
 
Prio I  Lönsamma investeringar som minskar de löpande driftskostnaderna mer än 

kapitaltjänstkostnaderna. Dessa kan läggas utanför den ordinarie ramen. 
 
Prio II  Reinvesteringar. Investeringar som ersätter befintliga anläggningar. 
 
Prio III  Strategiska investeringar som utvecklar Motalas attraktionskraft. 
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Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges be slut  
 
1. Fullmäktiges berednings ram för år 2014 fastställs till 402 tkr. 
 
2. Personalnämndens ram för år 2014 fastställs till 2 858 tkr. 
 
3. Revisionens ram för år 2014 fastställs till 1 759 tkr. 
 
4. Valnämndens ram för år 2014 fastställs till 1 481 tkr. 
 
5. Överförmyndarens ram för år 2014 fastställs till 3 849 tkr. 
 
6. Kommunstyrelsens ram för år 2014 fastställs till 110 733 tkr. 
 
7. Bildningsnämndens ram för år 2014 fastställs till 978 425 tkr. 
 
8. Plan- och miljönämndens ram för år 2014 fastställs till 57 867 tkr. 
 
9. Socialnämndens ram för är 2014 fastställs till 769 265 tkr. 
 
10. Tekniska nämndens ram för år 2014 fastställs till 45 544 tkr. 
 
11. Medel disponeras eller avsätts ur det egna kapitalet efter årets resultat år 2014 för 

verksamheten Avfall. 
 
12. Verksamheten Vattens resultat år 2014 bokförs som en kortfristig skuld eller fordran till 

taxekollektivet.  
 
13. Ett maximalt utrymme på 28 803 tkr finns för att kompensera nämnderna/styrelsen för 

löneökningar, inklusive arbetsgivaravgifter, år 2014 
    
14 - 
 
15. Resultatbudgeten i övriga delar för år 2014 med plan 2015-2016 fastställs enligt 

M+Fp+C+Kd:s förslag. 
 
16. Investeringsramen för kommunstyrelsen fastställs för år 2014 till 61 615 tkr, år 2015 till 

32 815 tkr och för år 2016 till 50 705 tkr enligt M+Fp+C+Kd:s förslag 
 
17. Investeringsramen för bildningsnämnden fastställs för år 2014 till 14 270 tkr, år 2015 till 

14 270 tkr och för år 2016 till 13 770 tkr enligt M+Fp+C+Kd:s förslag 
 
18. Investeringsramen för plan- och miljönämnden fastställs för år 2014 till 1 190 tkr, år 2015 

till 2 055 tkr och för år 2016 till 5 770 tkr enligt M+Fp+C+Kd:s förslag 
 
19. Investeringsramen för socialnämnden fastställs för år 2014 till 3 000 tkr, år 2015 till 3 000 

tkr och för år 2016 till 3 000 tkr enligt M+Fp+C+Kd:s förslag 
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20. Investeringsramen för tekniska nämnden fastställs för år 2014 till 62 450 tkr, år 2015 till 

101 650 tkr och för år 2016 till 85 350 tkr enligt M+Fp+C+Kd:s förslag. 
 
21. Investeringsramen för vatten- och avfallsnämnden fastställs för år 2014 till 35 700 tkr, år 

2015 till 57 500 tkr och för år 2016 till 51 000 tkr enligt M+Fp+C+Kd:s förslag 
 
22. Kommunfullmäktige delegerar till kommunstyrelsen att besluta om omfördelning av anslag 

mellan investeringsområden samt till nämnder och kommunstyrelsen mellan 
investeringsobjekt. 

 
23. Internräntan för år 2014 förändras till 2,5 procent (sänkning från 3,5 procent). 
 
24. Internt kalkylerade kapitaltjänstkostnader i nämndernas/styrelsens MoR skall motsvara 

finansförvaltningens intäkter avseende kapitaltjänstkostnader och ingår inte i ordinarie 
ekonomisk ram.  

 
25. Finansieringsbudget för år 2014 med plan för år 2015-2016 fastställs enligt M+Fp+C+Kd:s 

förslag. 
 
26. Enligt finansieringsbudgeten finns ett upplåningsbehov under 2014 på 30 miljoner kronor. 

Kommunfullmäktige delegerar till kommunstyrelsen att uppta lån om maximalt detta 
belopp. 

 
27. Skattesatsen för år 2014 förändras till 21,23 per skattekrona med anledning av 

skatteväxling med landstinget avseende hemsjukvården (ökning med 0,25). 
 
28. Fullmäktiges gemensamma inriktningsmål för nämndernas/styrelsens verksamhet samt 

nämndernas och styrelsens inriktningsmål för år 2014 med plan 2015-2016 enligt 
M+Fp+C+Kd:s  förslag fastställs. 

 
29. I övrigt avslås gjorda framställningar från nämnder och styrelsen. 
 
30. Det åligger respektive nämnd och styrelsen att under december månad fatta beslut om sin 

Mål och Resursplan. Den ska innehålla en fördelning av den ekonomiska ramen på 
verksamhet avseende driftbudgeten, fördelningen av beloppen per investeringsområde till 
investeringsprojekt, resultatmål samt Verksamhetsplan. Verksamhetsplanen ska innehålla 
inriktningsmål, resultatmål, nyckeltal inklusive målnivå för 2014 samt aktiviteter.  

 
31. Kommunfullmäktige delegerar till kommunstyrelsen att vidta justeringar i MoR till följd av 

förändrad internränta, fördelning av lönekompensation, verksamhetsomflyttningar samt 
justeringar av teknisk art som blir erforderliga i samband med sammanställningen av 
resultatbudget, finansieringsbudget och investeringsbudget. 
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Förslag till kommunstyrelsens beslut  
 
Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt ovan: 
 
1. Enligt finansieringsbudgeten finns det ett upplåningsbehov under år 2014 på 30 miljoner 

kronor. Kommunstyrelsen delegerar till ekonomichefen att uppta lån om maximalt detta 
belopp. Enligt kommunstyrelsens delegationsordning har ekonomichefen rätt att uppta, 
omsätta och lösa lån.  

 
2. Kommunstyrelsen delegerar till ekonomichefen att vidta justeringar i MoR till följd av 

förändrad internränta, fördelning av lönekompensation, verksamhetsförflyttningar samt 
justeringar av teknisk art som blir erforderliga i samband med sammanställningen av 
resultatbudget, finansieringsbudget och investeringsbudget. 

 
 
 
Yrkande 
 
Vi föreslår kommunstyrelsen besluta att föreslå kommunfullmäktige bifalla vårt budgetförslag. 
 
Motala 2013-10-11 
 
 
 
Nya Moderaterna    Folkpartiet liberalerna 
 
 
 
Åke Lust     Kjell Fransson 
Oppositionsråd    Gruppledare 
 
 
 
Centerpartiet    Kristdemokraterna 
 
 
 
Jan Arvidsson    Nils-Ingvar Graan 
Gruppledare    Gruppledare 


