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Inledning 
 
”Motala ska vara en innovativ och attraktiv del av Östgötaregionen där det är enkelt att bo och 
verka” 
 
Nu blickar vi mot en ny mandatperiod där Alliansen Motala kommer fortsätta att fokusera på 
kommunens kärnverksamheter. Vi vill framförallt stärka och utveckla det som lagstiftningen kräver 
av Motala kommun, såsom vård, skola och omsorg. Vår ambition är att skapa goda förutsättningar 
för kärnverksamheten och samtidigt ta långsiktigt ansvar för kommunens ekonomi. 
 
Arbetslösheten är fortsatt hög i Motala, särskilt bland ungdomar. Vi ser inte någon större effekt av 
de stora resurser som Solidarisk Motala har använt till olika arbetsmarknadspolitiska åtgärder för 
att minska arbetslösheten bland unga. Alliansen synssätt är att vi behöver skapa förutsättningar 
för att fler riktiga och varaktiga jobb ska kunna växa fram bland de ca 4 000 företag som finns 
verksamma i Motala kommun. Därför är det viktigt att skapa ett bättre näringslivsklimat med 
bemötande i världsklass, konkurrenskraftiga servicegarantier och snabba beslutsprocesser. 
 
Fler utbildningsinsatser och lärlingsutbildningar behöver skapas för att överbrygga vår lokala 
missmatchning. Alla människor behöver bli sedda och hörda. Vi tycker alla människor ska få 
chansen att stå på egna ben. Ett eget arbete bygger inte bara upp vår gemensamma trygghet, det 
bygger också upp vars och ens frihet, självkänsla och självbestämmande. 
 
Varierande kvalitet i skolor och undervisning betyder fortfarande att alla barn och ungdomar inte 
får bästa tänkbara start på livet i vår kommun. Frågor kring den pedagogiska kvaliteten är ständiga 
orosmoment för föräldrar med barn i förskolan. Alliansen Motala har som ambition att ta ett 
långsiktigt blocköverskridande ansvar med målet att höja undervisningskvalitén för samtliga elever 
i kommunen. 
 
Kommunens uppgift är också att ge våra äldre invånare en trygg omsorg med hög livskvalitet. Att 
åldras i Motala ska präglas av trygghet, gemenskap och delaktighet i samhället. Alliansen Motala 
vill utforma omsorgen om våra äldre på ett sätt som är bättre anpassad till nya generationer av 
människor som är vana vid valfrihet och hög flexibilitet. Demensvården blir också allt viktigare när 
fler motalabor uppnår hög ålder. 
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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 anser vi 
det viktigt att sköta och underhålla kommunens fastigheter, gator och vägar, parker och 
naturmark, skogar och jordbruksarealer på ett ansvarsfullt sätt så att de inte tappar sitt värde. 
 
Som Östergötlands sjöstad behöver vi leva upp till många förväntningar. Vi ska arbeta mot ett 
hållbart samhälle där vi tar ansvar för miljön, viktigt då att värna om samt förbättra vattenkvalitén i 
våra sjöar. Fler klimatsmarta lösningar behöver utvecklas och implementeras i hela Motala 
kommun i samverkan med näringslivet. 
 
Med en ansvarsfull ekonomisk politik vill Alliansen skapa stabilitet med möjlighet att kunna rikta 
satsningar för att förbättra kvalitén i välfärdssektorn. Det ekonomiska resultatet är viktigt för att 
skapa möjlighet för utveckling och expansion. Med en organisationskultur där effektivitet 
eftersträvas och där goda exempel tillåts växa som inspirerar andra kan vi ständigt öka 
produktiviteten. Vi vill se över och konstant följa upp rutiner och arbetssätt på alla nivåer enligt 
LEAN. På så sätt kan vi höja kvalitén och skapa ekonomiskt utrymme för att annan verksamhet 
ska kunna skapas. 
 
Allianspartiernas framtidsvision 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. Vår ambition är att skapa samhällsservice av hög 
kvalité för alla kommuninvånare idag och skapa goda förutsättningar för kommande generationer. 
 
Vi vill genomföra en politik där människor får större inflytande och makt över de beslut som berör 
dem i vardagen. Med fler möjligheter för eget val uppnås verklig valfrihet och mångfald. Den 
kommunala servicen är god inom många verksamhetsområden, samtidigt ser vi att det finns 
förbättringsmöjligheter som kan utveckla servicen som kommunen erbjuder till att bli ännu bättre. 
Genom att ständigt eftersträva förbättringar och nyfiket ta in influenser från alla delar av samhället 
vill vi ta ansvar för Motala kommun mandatperioden 2015-2018. 
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Satsningar Alliansen Motala 
 
2015: 
Kommunstyrelsen 
Totala satsningar på 2,5 miljoner kronor, fördelade enligt: 

• Tjänster stadsbyggnadskontoret 1,5 miljoner kronor 
• GIS strateger 1 miljoner kronor 

 
Bildningsnämnden 
Totala satsningar på 14,5 miljoner kronor, fördelade enligt: 

• Satsningar på den pedagogiska kvalitén i grundskolan, 5 miljoner kronor 
• Förstärkning studie- och yrkesvägledare 0,5 miljoner kronor 
• Satsningar på den pedagogiska kvalitén i förskolan, 9 miljoner kronor 

 
Socialnämnden 
Totala satsningar på 12,6 miljoner kronor, fördelade enligt: 

• Kvalitetssatsning äldreomsorgen, 9,6 miljoner kronor 
• Förstärkning socialkontoret 2 miljoner kronor 
• Förstärkning socialkontorets arbete med barn och unga 1 miljon kronor 

 
Tekniska nämnden 
Totala satsningar på 0,9 miljoner kronor, fördelade enligt: 

• Utökat underhållsansvar 0,3 miljoner kronor 
• Återställning av bidrag till vägsamfälligheter, 0,6 miljoner kronor 

 
Plan och Miljönämnden 
Totala satsningar på 0,5 miljoner kronor, fördelade enligt: 

• Förstärkning lantmäterienheten 0,5 miljoner kronor 
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2016: 
Kommunstyrelsen 
Totala satsningar på 0,5 miljoner kronor, fördelade enligt: 

• E-tjänster 0,5 miljoner kronor 
 
Bildningsnämnden 
Totala satsningar på 6,5 miljoner kronor, fördelade enligt: 

• Satsningar på den pedagogiska kvalitén i grundskolan, 2,75 miljoner kronor 
• Satsningar på den pedagogiska kvalitén i förskolan, 2,75 miljoner kronor 
• E-pedagogik 1 miljon kronor 

 
Socialnämnden 
Totala satsningar på 5 miljoner kronor, fördelade enligt: 

• Teknik för äldre 1 miljon kronor 
• Kvalitetssatsning äldreomsorgen, 3 miljoner kronor 
• Förstärkning socialkontoret 1 miljon kronor 

 
Tekniska nämnden 
Totala satsningar på 1,5 miljoner kronor, fördelade enligt: 

• Tidsbegränsad avgiftsfri parkering i Motala centrum 1,5 miljoner kronor 
 
Plan och Miljönämnden 
Totala satsningar på 0,5 miljoner kronor, fördelade enligt: 

• Förstärkning bygglovsenheten 0,5 miljoner kronor 
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Vi tar ansvar för välfärden  
 
Alliansen Motala tar ansvar för välfärden i Motala. Vi ser till varje människas enskilda behov av 
omsorg, utbildning och fritidsaktiviteter. 
 
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. 
 
 
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. 
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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). 
  



           
 

10 
 

 
 
 
Våra politiska prioriteringar 2015-2017 
 
Nya moderaterna, Folkpartiet Liberalerna, Centerpartiet och Kristdemokraterna redovisar ett 
gemensamt Mål och Resursplan (MoR) för Motala kommun. MoR gäller för år 2015 med plan för 
2016-2017. 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. 
 
 
Vi tar ansvar för jobben  
 
Alliansen tar ansvar för jobben i Motala. Vi underlättar för företagen och marknadsför Motala så att 
fler väljer att flytta hit och driva företag i Motala. Vi förbättrar kommunikationerna till närliggande 
orter så att arbetsmarknadsområdet blir större. 
 
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. 
 
Vi behöver arbeta tillsammans med våra grannkommuner för att hjälpa till att lyfta hela regionen. I 
och med att Alliansregeringens infrastruktursatsningar i vår kommun ser vi att antalet 
arbetspendlade ökar nu när avstånden i tid mellan arbete och bostad minskat. 
 
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. 
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En ännu bättre skola  
 
Vi är överens om att gemensamt fortsätta att utveckla kvalitén på undervisningen i våra skolor. 
 
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, möjligheten till detta får de när vi har en 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 och att stödinsatser ska sättas in tidigt. 
 
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. 
 
Mer resurser behöver överföras till skolan för att stärka undervisningen. Alla elever behöver bli 
sedda som egna individer i skolan. Stöd ska sättas in tidigt för elever som är i behov av extra hjälp 
och stöd. 
 
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 
utvecklas. Att erbjuda en flexibel barnomsorg är en viktig del av välfärden men även en central del 
för en politik för fler i arbete. 
 
Alliansen Motala har för avsikt att rikta satsningar på de pedagogiska verksamheterna 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. 
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En ännu bättre äldreomsorg  
 
Vi är överens om att man på äldre dagar själv skall få bestämma. 
 
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. 
 
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 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. 
 
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. Vi behöver även ta hänsyn till detta när vi bygger om eller planerar för nya 
boenden. 
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En ännu bättre folkhälsa  
 
Vi är överens om att genom ett brett folkhälsoperspektiv arbeta för en bättre hälsa hos Motalas 
invånare. 
 
Friskvård, idrott och rekreation tillför väldigt mycket gott, både för samhället och för den enskilde. 
Folkhälsoarbete bedrivs i alla kommuner, likväl är det viktigt att inse dess fulla betydelse. Det är 
ett arbete som måste ske långsiktigt, outtröttligt och baseras på forskning. Det är först över en 
längre tidsperiod som man kan se ett positivt resultat. 
 
God folkhälsa är samhällets bästa vän. Förebyggande arbete innebär att vården kan fokusera på 
de personer som mest behöver den. Att förebygga ohälsa är klok strategi och både en skyldighet 
och rättighet för varje medborgare. 
 
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. Samhället ska stötta, 
där det behövs. 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. 
 
Kvalitén i vård, skola och omsorg är väldigt viktigt också ur ett folkhälsoperspektiv. Människor 
måste kunna lita på att deras käraste familjemedlemmar blir väl omhändertagna inom de olika 
kommunala verksamheterna. Stress och oro över situationen inom exempelvis äldreomsorgen 
eller den stökiga situationen på barnens skola är en av huvudorsakerna till att människor blir 
sjukskrivna.  
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En ännu bättre integration  
 
Vi är överens om att vi skall verka för snabb integration i samhället. 
 
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. 
 
För att integrationen ska kunna vara framgångsrik är det viktigt med väl fungerande språkpraktik 
hos lämpliga företag eller organisationer verksamma i Motala kommun. 
 
Validering av nyanländas komptens och kunskaper ska vara en naturlig del som hänger samman 
med att människor tar del av SFI-undervisningen. 
 
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, funktionshinder, 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. 
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Ett ännu bättre boende  
 

Vi är överens om att skapa en gynnsam miljö för invånarna avseende bostadsrelaterade frågor. 
 
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.  
 
Vi vill bygga bostäder med olika upplåtelseformer, hyreslägenheter, bostadsrätter, ägarlägenheter,  
villor, radhus, mm.  
 
I stadskärnan finns ett 10-tal tomter som bör bebyggas för att förtäta innerstaden, så vi skapar en 
stadskärna för en urban miljö. Ett kvarter som måste utformas med särskild omsorg är kvarteret 
Linden, som binder ihop Motala Central och centrum. 
 
Södra stranden, Kvarnön, på östra sidan om bangården och Aspska villan vid Motala ström är 
attraktiva sjönära lägen som man bör titta närmare på. 
 
I Borensberg bör kommunen redan nu peka ut nästa bostadsområde efter Hällalund, för at ha en 
god framförhållning. Alliansen anser att kommunen ska sätta igång tätare samarbete med privata 
markägare i Borensbergsområdet för att tillsammans med dessa kunna ta fram bostadstomter i 
attraktiva lägen. Behovet av lägenheter i centrala Borensberg är akut, vi anser att kommunen 
måste ta ett stort aktivt ansvar för att få igång nyproduktion av flerbostadshus så snart som möjligt. 
 
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. 
 
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. Det 
skulle göra Godegård till en ännu mer attraktiv boendeort. 
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Ett ännu bättre kulturellt utbud  
 
Vi är överens om att Motala skall ha ett rikt och levande kultur- och fritidsliv. Motala är en 
mötesplats för amatörer och professionella. 
 
Ett område med stor utvecklingspotential är Kultursektorn. Under mandatperioden 2007-2010 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 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. 
 
Kreativa sektorn i Motala behöver få bättre förutsättningar att verka och växa i kommunen. 
Vi vill att K-ringen efter renovering överlåts till våra konstnärer och kulturföreningar så de själva 
kan skapa anpassade förutsättningar för sin verksamhet. Sedan vill vi fortsätta utveckla Motala 
konsthall som en naturlig mötesplats mellan medborgare och kultur. 
 
Vi i Alliansen vill arbeta långsiktigt och i kontinuerlig dialog med andra såsom organisationer, 
kooperativ, föreningar, företag och eldsjälar för att utveckla kultursektorn till sin fulla potential. 
Lyhördhet, långsiktigt resultatinriktat och strukturerat arbetssätt med ekonomiskt ansvarstagande 
samt störst möjliga samhällsnytta är även här vår grundidé och vårt tillvägagångssätt. 
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Ett ännu bättre näringsliv  
 
Vi är överens om att vi vill underlätta för näringslivet i Motala så att fler kan driva företag och 
skapa arbetstillfällen i Motala. 
 
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. 
 
Avknoppa verksamheter som konkurrerar med privata näringar på ett sätt som strider mot 
kommunallagen. 
 
Större och mer aktivt 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? 
 
Näringslivet och därmed arbetslivet gynnas av om det finns högskoleutbildningar på orten. 
Kommunen ska på samma sätt som Norrköping gjorde verka för skapandet av ett ”Campus 
Motala” – en del av någon/några av universiteten i vårt närområde. 
 
Vi välkomnar andra driftsformer i offentligsektor i första hand i kvalitetshöjande syfte. Alliansen 
anser att när det finns fler utövare som eftersträvar kvalité kan kommunen jämföra 
verksamheterna för att lära av varandra. Forskning visar också på att externa utövare bidrar till 
forskning och utveckling inom vård, skola och omsorg som även kommer kommunerna till nytta. 
 
Vi vill införa tidsbegränsad avgiftsfriparkering i Motala centrum för öka stadskärnas attraktivitet för 
både spontanbesökare och kommuninvånare samt förbättra situationen för näringsidkarna i och 
omkring centrum. 
 
Politiker skapar inte jobb, det gör människor som vågar satsa på sin idé och på vägen anställer 
andra för att hjälpa till. Politiken kan underlätta, sänka trösklar och skapa möjligheter för 
människor att förverkliga sina idéer. 
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Levande landsbygd  
 
Vi är överens om att Motala skall ha en rik och levande landsbygd. Vi vill ta ansvar för hela 
kommunen och alla som bor och verkar här. 
 
Tjusningen med Motala är att vi har en stor fin stadskärna omgärdad av många trevliga småorter 
och en levande landsbygd. Alliansen vill ta ansvar för hela kommunen och alla som bor och verkar 
här. Vi vill vårda symbiosen mellan staden och landsbygden. Landsbygden mår bra av att 
stadskärnan utvecklas och växer. 
 
Precis på samma sätt gynnas staden om småorterna och landsbygden ges rätt förutsättningar att 
utvecklas, växa och blomstra. Bland de viktigaste faktorerna för levande landsbygd är väl 
fungerande kommunikationsmöjligheter, bra boendemiljöer och samhällsservice med hög kvalité. 
Därför behöver all infrastruktur svara upp mot behoven, såsom mobiltäckning, bredband, 
cykelvägar och vägar. På landsbygden där busslinjerna är glesa eller saknas helt måste 
kompletteringstrafiken förtätas så att en servicenivå skapas som i exempelvis Linköping. 
Gymnasieelever ska knytas till ordinarie skolbussystem där busslinjerna är glesa eller saknas helt. 
 
Jord- och skogsbruk är viktiga för landsbygden och spelar stor roll för Motala. Det ger oss 
livsmedel, öppna landskap, intäkter och en levande landsbygd. Landsbygden är beroende av goda 
villkor för företagande och att det ska vara enkelt att hitta rätt kompetens att anställa. 
 
 
Vi tar ansvar för miljön  
 
Vi är överens om att vi vill arbeta för tydliga miljömål och att dessa följs upp noggrant. 
 
Platsmarknadsföringen som Östergötlands sjöstad innebär att vi kommer att behöva leva upp till 
många förväntningar. För att bevara god vattenkvalité i våra sjöar och vattendrag behöver vi hela 
tiden arbeta med frågan, hur kan vi minska vår påverkan på naturen och miljön? 
 
Vi ska arbeta mot ett hållbart samhälle där vi tar ansvar för miljön och tillsammans hittar smarta 
och innovativa lösningar. 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. 
 
Fler satsningar på förnybara energikällor behöver bli verkligen i Motala kommun. Exempelvis finns 
det många tak runt om i kommunen som lämpar sig för användning av solceller. Likaså anser 
Alliansen att vid nyproduktion ska stor hänsyn tas till installation av solpaneler. 
 
Laddstolpar för eldrivna fordon är ytterligare ett exempel på hur Motala kan underlätta växlingen till 
grön teknik för kommunens invånare och företag.  
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Vi tar ansvar för digitaliseringen av Motala  
 
Motala behöver under kommande mandatperiod påbörja arbetet med att ta fram en kommunal 
digital agenda (KDA), med bäring på att Motala blir en ledande kommun och därigenom bidra till 
målen med den regionala digitala agendan (RDA) för Östergötland, vilken beslutades december 
2012. Vår agenda blir en lokalt anpassad handlingsplan där vi utifrån där vi befinner oss idag tar 
små men viktiga steg varje dag tills vi når målen med den nationella digitala agendan för Sverige – 
”IT i människans tjänst”, vilken har funnits sedan hösten 2011 och ingår som en viktig punkt i 
kommunens omvärldsbevakning. 
 
IT-infrastruktur och fiberbredband 
 
Vi har inte råd att avstå från att utvecklas till en attraktiv hållbar kommun som lockar hit nya 
invånare, nya företagare med möjligheter till nya gröna jobb och nya skatteintäkter. De positiva 
effekterna för miljön, klimatet och plånboken med möjlighet till minskat resande, distansutbildning 
och en mer levande landsbygd tillkommer. 
 
Ett enkelt hinder som kan undanröja dagens problem att markägare och andra berörda eller 
intresserade av fiberbredband får tidiga signaler om var i Motalas geografi man har för avsikt att 
gräva. Kommunens egna fina kartor, flygbilder och fina GIS-plattform bör själklart användas i 
denna medborgardialog. Vi har befintlig teknik och data som kan hjälpa oss att bli en ledande 
kommun inom detta område, bara den ges chans att få visa vad den går för! 
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Ännu bättre omvärldsrelationer  
 
Vi är överens om att fortsätta utveckla våra omvärldsrelationer. 
 
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. 
 
Vår omvärld är levande och i ständig förändring, därför är det avgörande att Motala kommun vet 
vart 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? 
 
Konkreta punkter som Alliansen Motala avser att jobba med: 

• Ombyggnad av riksväg 34 Ervasteby – Borensberg. 
• Räta ut farliga kurvor längs lv 211 norr om Borensberg. 
• Triangelspår i Mjölby för att reducera restiden för pendeltågen till under 30 minuter till 

Linköping. 
• Direkttåg till Stockholm på 2 timmar, morgon och kväll. 
• Fungerande bredband i hela kommunen. 
• Behåll vissa genomgående expressbussar mellan Motala och Linköping via Borensberg. 
• Förlängning av Östgötapendeln till Hallsberg och Örebro 
• Goda anslutningsmöjligheter till den blivande Ostlänken i Mjölby och Linköping 
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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 funktion som särskilda 
kundmottagare inrättas. 
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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 två 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 
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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 
 
 
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 bruttolöneavdragsprincipen 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 
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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. 

 
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.  

- 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 ett blocköverskridande och kommunövergripande idrottspolitiskt program 
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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 erbjuds är därför väldigt adekvat. 

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

- Barn och ungas 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 
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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 

- Till skillnad mot idag måste gällande regler för säkerhet, exempelvis Skredkommissionens 
anvisningar, tillämpas vid upprättande av detaljplaner och vid bygglovsgivning.  

- Ett hållbart samhällsbyggande: Även framtida klimat ska beaktas i planärenden d.v.s. 
klimatförändringens konsekvenser måste mötas i planarbetet. 

 
 
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 
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 av att livsmedel är producerade enligt svenskt regelverk. 
- Alternativa utförare av kosten ska få möjlighet att komplettera det kommunala. 



           
 

27 
 

 
 
 
Vatten- och avfallsnämnden 
 
Vatten 
 
Dricksvattenförsörjningen 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 2015 – 2017. 
 
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. 
 
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 2015 – 2017 innebär sammanfattningsvis följande årsresultat, år 
2015: 44 056 tkr, år 2016: 44 880 tkr och år 2017: 46 808 tkr. 
 
Detta innebär att resultatnivån 2,0 procent uppnås varje år. 
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Allians för Motalas förslag på förändringar i inves teringsbudgeten 2015 
 
 
Skattefinansierade investeringar 
 
Strategiska investeringar.  Nytt belopp: 20,750 mil joner kr 
TN: -5,0, utökat gatuunderhåll. För att ersätta den årliga förslitningen av gator, trottoarer och GC-
vägar beräknas att det behövs ett årligt belopp på ca 7 miljoner kr. Därför flyttar vi beloppet från 
Strategisk investeringar till Reinvesteringar. 
 
Lokaler. Nytt belopp: Nytt belopp: 88,950 miljoner kr 
TN: -12,0. Vi anser att en extern aktör kan investera i ett nytt LSS-boende som ersättning för 
anläggningen i Kartorp. 
 
Tillväxt och utveckling. Nytt belopp: 27,100 miljon er kr 
KS: 0,2. Perrong, mm i Godegård. Kommunen bör ha hög handlingsberedskap om Trafikverket 
ändrar sin inställning till ett tågstopp i Godegård. 
KS: 0,2. Utredning om fler hallar i sporthallen.  
KS: 5,0. Utveckling Varamobaden. Viktigt att satsningarna fullföljs enligt planerna. 
BN: 0,2 miljoner kr. Hundrastgårdar i Motala och Borensberg. Har efterfrågats i flera år. 
BN: 1,0 Utveckling av fritidsområden. Satsningarna bör fortsätta att utveckla de tätortsnära 
friluftsområdena i hela kommunen. 
 
Reinvesteringar. Nytt belopp: 27,800 miljoner kr 
TN: 5,0. För att hålla jämna steg med förslitningen på gatorna behövs nya slitbanebeläggningar för 
7 miljoner kr/år. Därför utökar vi det från 2 till 7 miljoner kr. 
Beloppet flyttas således från Strategiska till Reinvesteringar. 
 
Rationaliserings-/eller effektiviseringsinvestering ar. Nytt belopp: 14,300 miljoner kr. 
Minskar de löpande driftskostnaderna mer än avskrivningar och ränta. 
TN: 8,0 Gatuunderhåll, utökas för att kapa underhållsberget.  
TN: 5,0 Fastighetsundethåll, investeringar som sänker drifts- och underhållskostnaderna. 
TN: 0,5 Kartläggning och projektering av möjliga solcellsplatser. 
 
Intäktsfinansierade investeringar. Oförändrat belop p 30,000 miljoner kr. 
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Taxefinansierade investeringar 
 
Vatten- och avfallsnämndens investeringar 
 
Strategiska investeringar 
Utökade reinvesteringar, Vatten. Oförändrat belopp 4,500 miljoner kr 
Utökade reinvesteringar, Avfall. Oförändrat belopp 4,000 miljoner kr 
Reinvesteringar 
Reinvesteringar Vatten. Oförändrat belopp 26,350 miljoner kr 
Reinvesteringar, Avfall. Oförändrat belopp 5,500 miljoner kr 
 
 
 
Beträffande investeringarna under åren 2016 och 201 7 
 
Vi vill avvakta förstudien för förskola och grundskola innan vi tar ställning till beloppet för 
Varamoskolan. 
 
Aviserar angelägna investeringsobjekt för åren 2016-17: 
GC-väg Lemundakorset-Nykyrka, ca 4 miljoner kr. 
Fabriksgatan GC-väg, ca 3 miljoner kr. 
 
Viktigt att satsningarna i Varamobaden fortsätter med minst 2 miljoner kr/år. 
Från och med 2016 bör omdaningen av centrum årligen tillföras ca 10 miljoner kr. 
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Finansieringsbudget 
 
Finansieringsbudgeten visar hur kommuns 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. 
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 40 MSEK under planeringsperioden. 
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2 163 615 2 241 172 2 318 671 6 723 458
44 056 44 880 46 808 135 744

  

Tkr Budget Budget Plan Plan
2014 2015 2016 2017
Ram Ram Ram Ram

Nämndernas/Styrelsens 
nettokostnader
Fullmäktiges beredningar -413 -415 -411 -409

Personalnämnden -2 910 -2 880 -2 851 -2 837

Revision -1 793 -1 777 -1 759 -1 750

Valnämnden -1 556 -160 -158 -157

Överförmyndaren -3 977 -4 005 -3 965 -3 945

Kommunstyrelsen -116 990 -115 170 -114 518 -113 945

Bildningsnämnden -1 013 892 -1 031 424 -1 033 698 -1 040 923

Plan- och miljönämnden -61 170 -62 772 -62 644 -62 331

Socialnämnden -820 055 -837 144 -851 209 -851 241

Tekniska nämnden -49 500 -64 031 -64 891 -64 567

Vatten- och avfallsnämnden -2 925 0 0 0

Fonddisposition/avsättn 2 925 0 0 0

Effektiviseringskrav 0 0 0 0

Summa nämnderna/styrelsens ramar -2 072 256 -2 119 778 -2 136 104 -2 142 105

Driftkonsekvens MS-migrering 0 -1 500 -6 000 -6 000

Kompensation demografi 2014 -5 000 -5 000 -5 000

Kompensation inflation 0 0 0 0

AFA 2004 10 000 0 0 0

Tilläggshyror -231 -1 735 -10 795 -15 836

Max utrymme löneökningar 0 0 -48 708 -102 770

Nettoram nämnder/styrelsen -2 062 487 -2 128 013 -2 206 607 -2 271 711

Pensioner -93 446 -94 163 -98 138 -104 147

Löneskatt -22 670 -22 844 -23 808 -25 266

Semesterlöneskuld -2 000 -4 000 -4 000 -4 000

Justering kap kostnader 169 224 167 961 167 961 167 961

Kommunstyrelsen finans 77 000 80 000 89 800 89 800

Avskrivningar -106 000 -110 000 -112 000 -114 000

Verksamhetens nettokostnader -2 040 379 -2 111 059 -2 186 792 -2 261 363

V-netto / skatteint och ujämn % 99,5 97,6 97,6 97,5

Skatteintäkter 1 573 859 1 655 960 1 737 102 1 820 483

Avräkning skatt -9 828 0 0 0

Inkomstutjämning 392 070 415 778 422 184 427 865

Kostnadsutjämning -3 108 1 743 1 790 1 855

Regleringsbidrag/-avgift 8 905 3 126 -8 227 -19 908

Strukturbidrag 4 368 4 420 4 438 4 454

Mellankommunal utjämning -2 545 -1 254 0 0

LSS-utjämning 16 669 10 543 10 586 10 623

Fastighetsavgift 69 486 73 299 73 299 73 299

Finansiella intäkter 4 000 3 500 3 500 3 500

Finansiella kostnader -11 000 -12 000 -13 000 -14 000

Resultat före extraord.poster 2 497 44 056 44 880 46 808

Res.2 /skatteint. Mål: 2 % 0,1 2,0 2,0 2,0

Extraordinära kostn/intäkter 0 0 0 0

Årets resultat (förändring av 2 497 44 056 44 880 46 808

eget kapital )

Resultatbudget 2015-2017  

Resultatnivå 2015-2017  2,00% 
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Resultatbudget 2015
Nämnd/styrelsen Justerad ram 

2014
Avgår pol 
prio 2014

Pris-
förändring

Demo-
grafi

Alliansen Alliansens 
prioriteringar

Stats-
bidrag

Lönekomp 
kv 1 2015

Lönekomp 
kv 2-4 2015

Övrigt Driftkonsek 
investering

Inv-drift Politisk 
prio

Förslag ram 
2015

KF:s beredningar -413 0 0 0 6 0 -2 -6 0 0 -415

Personalnämnden -2 910 0 0 0 44 0 -3 -11 0 0 -2 880

Revisionen -1 793 0 0 0 27 0 -2 -9 0 0 -1 777

Valnämnden -1 556 0 0 0 23 0 -13 -50 1 436 0 -160

Överförmyndaren -3 977 0 0 0 60 0 -18 -70 0 0 -4 005

Kommunstyrelsen -115 671 7 150 0 0 1 735 -2 500 0 -393 -1 491 0 -4 000 -115 170

Bildningsnämnden -1 002 715 9 402 0 1 647 15 041 -14 500 -126 -5 078 -16 795 0 -18 300 -1 031 424

Plan- och 
miljönämnden

-61 210 0 0 0 918 -500 0 -575 -1 405 0 0 -62 772

Socialnämnden -819 758 11 300 0 -5 510 12 296 -12 600 463 -3 356 -14 438 -1 291 -1 500 -2 750 -837 144

Tekniska nämnden -59 801 48 0 0 897 -900 0 -161 -614 0 -3 500 0 -64 031

Vatten- och 
avfallsnämnden

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Summa -2 069 804 27 900 0 -3 863 31 047 -31 000 337 -9 601 -34 889 145 -3 500 -1 500 -25 050 -2 119 778
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Resultatbudget 2016

Nämndernas och styrelsens ramar 

Ram 2015 Demo-
grafi

Alliansen Alliansens 
prioriteringar

Stats-
bidrag

Övrigt Politisk prio Förslag ram 
2016

-415 0 4 0 0 0 -411

-2 880 0 29 0 0 0 -2 851

-1 777 0 18 0 0 0 -1 759

-160 0 2 0 0 0 -158

-4 005 0 40 0 0 0 -3 965

-115 170 0 1 152 -500 0 0 0 -114 518

-1 031 424 -7 057 10 314 -6 500 969 0 0 -1 033 698

-62 772 0 628 -500 0 0 0 -62 644

-837 144 -5 724 8 371 -5 000 42 -1 254 -10 500 -851 209

-64 031 0 640 -1 500 0 0 0 -64 891

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

-2 119 778 -12 781 21 198 -14 000 1 011 -1 254 -10 500 -2 136 104

Plan- och miljönämnden

Vatten- och avfallsnämnden

Summa

Reducering av nämndernas ramar

Nämnd/styrelsen

KF:s beredningar

Personalnämnden

Revisionen

Tekniska nämnden

Socialnämnden

Valnämnden

Överförmyndaren

Kommunstyrelsen

Bildningsnämnden
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Resultatbudget 2017

Nämndernas och styrelsens ramar 

Ram 2016 Demo-
grafi

Alliansen Stats-
bidrag

Övrigt Förslag 
ram 2017

-411 0 2 0 0 -409

-2 851 0 14 0 0 -2 837

-1 759 0 9 0 0 -1 750

-158 0 1 0 0 -157

-3 965 0 20 0 0 -3 945

-114 518 0 573 0 0 -113 945

-1 033 698 -11 340 5 168 -1 053 0 -1 040 923

-62 644 0 313 0 0 -62 331

-851 209 -4 288 4 256 0 0 -851 241

-64 891 0 324 0 0 -64 567

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

-2 136 104 -15 628 10 680 -1 053 0 -2 142 105

Bildningsnämnden

Vatten- och avfallsnämnden

Reducering av nämndernas ramar

Summa

Nämnd/styrelsen

KF:s beredningar

Personalnämnden

Revisionen

Socialnämnden

Tekniska nämnden

Plan- och miljönämnden

Valnämnden

Överförmyndaren

Kommunstyrelsen
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Investeringsbudget per investeringsområde

Tkr 2015 2016 2017

INKOMSTER 15 125 5 195 6 620

Strategiska investeringar 15 125 5 195 6 620
Tillväxt och utveckling
Exploatering bostäder 13 325 4 745 5 170
Exploatering industri 1 800 450 1 450

UTGIFTER 264 375 279 100 251 330

Strategiska investeringar 151 925 138 550 126 180
Utökade reinvesteringar 20 750 18 250 18 080
Lokaler 88 950 97 500 93 000
Tillväxt och utveckling 42 225 22 800 15 100

Reinvesteringar 27 800 32 750 34 700
Kommunstyrelsen 3 000 7 500 7 500
Bildningsnämnden 9 000 9 000 9 000
Plan- och miljönämnden 1 800 2 250 4 200
Socialnämnden 1 000 1 000 1 000
Tekniska nämnden 13 000 13 000 13 000

Rationaliseringsinvesteringar 14 300 13 800 13 800
Gatuunderhåll 8 000 8 000 8 000
Fastighetsunderhåll 5 000 5 000 5 000
Solcellsplatser 500 0 0
Gatubelysning 800 800 800

Intäktsfinansierade investeringar 30 000 32 000 32 000
Drift och anläggning 5 000 5 000 5 000
Kostpolicy 10 000 10 000 10 000
Fastighetsunderhåll 15 000 17 000 17 000

Vatten- och avfallsnämnden 40 350 62 000 44 650
Strategiska investeringar Vatten 4 500 4 650 4 650
Strategiska investeringar Avfall 4 000 12 000 0
Reinvesteringar Vatten 26 350 37 250 36 200
Reinvesteringar Avfall 5 500 8 100 3 800

NETTOINVESTERINGAR 249 250 273 905 244 710

Strategiska investeringar 136 800 133 355 119 560
Reinvesteringar 27 800 32 750 34 700
Rationaliseringsinvesteringar 14 300 13 800 13 800
Intäktsfinansierade investeringar 30 000 32 000 32 000
Vatten- och avfallsnämnden 40 350 62 000 44 650
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Finansieringsbudget 2015-2017

Tkr Budget 2015 Budget 2016 Budget 2017

Tillförda medel
Resultat före extraordinära poster 44 056 44 880 46 808
Justering avskrivningar 110 000 112 000 114 000
Minskning av långfristiga fordringar 2 000 2 000 2 000
Ökning av långfristiga skulder 20 000 20 000 0
Övriga rörelsekapitalpåverkande intäkter 0 0 0
Extraordinära intäkter 0 0 0

Summa tillförda medel 176 056 178 880 162 808

Använda medel
Nettoinvesteringar 249 250 273 905 244 710
Avgår investeringar taxefinansierade -40 350 -62 000 -44 650
Avgår investeringar intäktsfinansierade -30 000 -32 000 -32 000
Avgår investeringar rationalisering -14 300 -13 800 -13 800
Ökning av långfristiga fordringar 0 0 0
Minskning av långfristiga skulder 0 0 0
Övriga rörelsekapitalpåverkande kostnader 0 0 0
Extraordinära kostnader    0 0 0

Summa använda medel 164 600 166 105 154 260

Förändring av rörelsekapitalet 11 456 12 775 8 548

 

 

 

 

 


