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Allians för Motalas budgetförutsättningar inför 2016 års budget, med plan för 2017-2018. 
 
 

• Vi anser att ett resultat av skatteintäkter och utjämning ska vara oförändrat 2,0 %. Skälen 
är att det behövs en rimlig marginal för oförutsedda händelser och att resultatet på den 
nivån är nödvändigt för att finansiera investeringarna utan att uppta nya lån. 

 
• Investeringsutrymmet för 2016 är därmed 160 milj kr (resultat 47 milj kr + avskrivningar 

113 milj kr). Tillkommer lönsamma investeringar som man kan låna till. 
 

• Ingen lönekompensation under 2016, förutom 1:a kvartalet. Lönerna beräknas öka med ca 
3,4 %. För kvartalen 2-4 innebär det ca 37 milj kr som inte kompenseras. 

 
• Ingen höjning av interna priser – utöver löneökningar. 

 
• Demografimodellen inkluderar ersättning för lokaler. 

 
• Ingen kompensation för tilläggshyror fr o m 2016. Verksamheterna får ta kostnaderna för 

ökade hyror vid renoveringar och nybyggnation, till dess kommunens budget är i balans. 
Det bör innebära att man nyttjar befintliga lokaler effektivare och dämpar önskemålen om 
investeringar. 
 

• Kommunen bör utreda att införa en personalförvaltning. Personalnämnden bör ha 
befogenheten att prioritera vilka personalkategorier som ska ha extra löneökningar och 
därmed även vilka grupper som får stå tillbaka. 
 

• Varje enhet i kommunen bör genomgå en genomlysning om vilka kompetensbehov som 
krävs för att bedriva en effektiv verksamhet. 
 

• Oförändrad skattesats om 21:20 kr/skattekrona. 
 

• Exempel på effektiviseringar som ger lägre kostnader: Fortsatta effektiviseringar inom 
hemtjänsten, fler äldre- och LSS-boenden på entreprenad, ständiga förbättringar enligt 
LEAN-metoden, GIS används i alla verksamheter, utnyttja alla skollokaler effektivt, lägg 
ut fler verksamheter på entreprenad och sälj fastigheter som inte tillhör kärnverksam-
heterna, behåll SU-gruppen på Villa Ekenäs, intentionerna med bemanningscentrum 
måste få fullt genomslag i hela organisationen, var öppen för privata investerings-
alternativ, inför E-tjänster på bred front, lägg ut lämpliga delar av IT-verksamheten på 
extern aktör och inför en digital planprocess. 

 
 
 


