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Inledning 

Alliansens förslag till budget 2016 med plan för 2017 och 2018 grundar sig på det valmanifest som 

utarbetades inför valet 2014. Det är den politik Alliansen har för avsikt driva i Motala kommun denna 

mandatperiod och genomsyrar budgetarbetet varje år.  

Motala kommun har ansträngd ekonomi. För att komma till rätta med de ekonomiska problemen 

krävs återhållsamhet och nytänkande. Vi kommer fortsätta att fokusera på kommunens 

kärnverksamheter. Framförallt vill vi 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.  

Alliansens förslag till budget 2016 med plan 2017-2018 utgår från en oförändrad skattesats på 21:20 

kr/ skattekrona. Vi anser att det är oansvarigt att inte pröva alla möjligheter innan man belastar 

kommunens invånare med en skattehöjning. Alliansen värnar dessutom om överskottsmålet på 2 %.  

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 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 anser 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.  
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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.  
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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 2016-2018.  

På grund av den trängda ekonomiska situationen i kommunen lägger Alliansen ett stramt 

budgetförslag och det krävs att nämnder och förvaltningar arbetar återhållsamt. Det finns tre orsaker 

till att Alliansen lägger fram ett stramt budgetförslag, de är: 

 Pensionsskulden 

 Investeringsskulden 

 Underhållsskulden 

De tre tillsammans innebär en total skuld på knappt 2 miljarder. Pensionsskulden växer och når inom 

ett par år sin kulmen. Fortsätter kommunen på den inslagna vägen med höga investeringsnivåer och 

eftersatt underhåll på gator och fastigheter är vi snart uppe i ohållbara nivåer med en ekonomi i fritt 

fall. 

Alliansens budgetförslag och ekonomiska ramar grundar sig på följande förutsättningar: 

 Oförändrad skattesats 

 Ingen höjning av interna priser – utöver löneökning 

 Ingen priskompensation 

 Demografimodellen inkluderar ersättning för lokaler 

 Ingen kompensation för tilläggshyror från och med 2016 

 Ingen kompensation för höjda arbetsgivaravgifter 

 Lönekompensation 2016 0 %, förutom första kvartalet på 12,3 mkr 

Alliansens mål är att behålla överskottsmålet på 2 %, men på grund av sämre ekonomiska 

förutsättningar blir möjligheterna sämre än väntat. Detta kräver att nämnderna arbetar med 

effektiviseringar för att hålla sig inom ram.  
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Regeringens beslut om att höja arbetsgivaravgifterna för unga upp till 26 år ger Motala kommun en 

merkostnad på ca 10 mkr/år. Kommunen får ersättning från staten för att täcka de ökade 

kostnaderna, men ersättningen kommer inte fördelas ut till nämnderna, denna kostnad ska tas inom 

ram.  

 

Alliansens förslag till budget innebär sammanfattningsvis följande årsresultat: 

År Resultat, mkr Resultatmål 

2016 44,532 2,00 % 

2017 45,707 2,00 % 

2018 46,900  2,00 % 
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Resultatbudget 2016-2018 
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Resultatbudget 2016 
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Resultatbudget 2017 
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Resultatbudget 2018 
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Effektivisering inom nämnderna 

För att Alliansens resultatbudget ska gå ihop krävs återhållsamhet i hela den kommunala 

verksamheten och nämnderna måste hela tiden arbeta med effektivisering av sin verksamhet. I det 

ekonomiska läge Motala kommun nu befinner sig i finns inte stort utrymme för politiska utsvävningar 

– vi måste säkerställa att kärnverksamheterna fungerar först.  

Alliansen värnar om valfrihet inom både äldreomsorg och skola och uppmuntrar privata initiativ. Vi är 

övertygade om att kommunala och privata verksamheter sporras av varandra att hela tiden bli 

bättre. Brukare, elever och föräldrar får välja ett boende eller skola som passar deras behov. 

Anställda inom skola och omsorg får möjlighet att välja sin arbetsgivare.  

Motala kommun måste hela tiden pröva sina verksamheter och undersöka om kommunen själv bäst 

är lämpad att erbjuda den bästa och mest kostnadseffektiva verksamheten med högst kvalitet. 

Alliansen är övertygad om att kostnader kan sänkas bland annat genom att lägga ut viss IT-

verksamhet på en extern aktör, med bibehållen eller bättre kvalitet.    

Motala kommun bör dessutom införa E-tjänster på bred front och det är nödvändigt att kommunens 

förvaltningar även fortsättningsvis arbetar med ständiga förbättringar enligt LEAN-metoden. Vidare 

bör varje enhet i kommunen genomgå en genomlysning om vilka kompetensbehov som krävs för att 

bedriva en effektiv verksamhet. 
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Politiska prioriteringar 

I Alliansens budget finns utrymme för politiska prioriteringar så länge de tas inom nämndernas 

befintliga ramar. Inga budgettillskott ges för politiska prioriteringar och det är upp till respektive 

nämnd att besluta vad som bör prioriteras. Samtliga politiska prioriteringar som föreslås kommer att 

leda till att kommunen kan erbjuda högre kvalitet vad gäller äldreomsorg, personal och bemötande 

och prioriteringarna är del i lösningen att komma till rätsida med det negativa resultatet i 

kommunekonomin.  

Kommunstyrelsen 

GIS 

Kommunen har under de senaste 30 åren investerat mycket medel i en GIS-plattform. Det är nu hög 

tid att fullt ut dra nytta av dessa investeringar i samtliga verksamheter. Tre GIS-tjänster bör inrättas 

på central nivå på kommunledningsförvaltningen. En GIS-strateg, eller Chief Digital Officer (CDO) som 

har till uppgift att stötta verksamheterna, kommunledningen och politiken med digital utveckling och 

beslutsunderlag. De två andra tjänsterna ska genomföra analyser på uppdrag av verksamheterna 

och medverka till att digitalisera deras processer, men även vara stöd till webbsamordnare, 

kommunikatörer, statistiker, samhällsplanerare, klimat- och energirådgivare. De digitala tjänsterna 

ska också vara öppna för kommuninvånare, så att de själva kan hämta information och ta del av 

kommunal information via olika databaser, karttjänster och geodata, vilka ska följa svenska 

standarder för s.k. "öppna data" enligt PSI-lagen (www.oppnadata.se) och EU-direktivet INSPIRE 

(www.geodata.se) 

Inom Stadsbyggnadsenheten vill vi uppnå en gemensam GIS-baserad plandatabas i GIS för samtliga 

gällande och nya planer som följer senaste direktiv och riktlinjer från myndigheterna enligt dPBL för 

effektivare digitalt arbete i planprocessen.  

Planarkitekter 

Om vi samtidigt anställer ytterligare två planarkitekter så gör kommunen ingen tempoförlust av 

detaljplanearbetet vid införandet av den nya tekniken. Motala kommun bör även ta initiativ till att 

detta teknikskifte görs i samverkan med de övriga kommunerna i Västra Östergötland.  Även inom 

detta område ska så mycket data som möjligt vara tillgängligt för kommuninvånarna. Trycket på 

att ta fram nya villatomter har ökat markant under senare tid. Motala kommun är i en expansiv fas 

och politiken måste se till att det finns rätt förutsättningar för inflyttare, företag och medborgare. 
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Vi anser dessutom att kommunen ska anställa ytterligare en Mark- och exploateringsingenjör. 

Bredbandsutbyggnad 

Alliansen anser att en fortsatt bredbandsutbyggnad med fiber i kommunen är viktig för att stärka 

konkurrenskraften både för småorter och hela kommunen i förhållande till vår omvärld. Ytterst 

handlar tillgång till snabbt bredband (minst 100 mbit/s) om en demokrati- och konkurrensfråga. 

Regeringens mål till 2020 är att 90 % av befolkningen ska ha tillgång till 100 mbit/s - det är det minsta 

vi behöver leva upp till. Men vi tror att Motala kan mer – och vill uppnå ett digitalt smartare och 

bättre framtidens Motala kommun!  

 

Motala kommun måste bli bättre på att söka allmänna medel för bredbandsutbyggnad. Ska vi nå 

målet på 90 % till 2020 måste vi sätta fart. 

Socialnämnden 

Lägg ut verksamheter på extern utförare 

Genom att lägga ut fler äldre- och LSS-boenden samt daglig verksamhet på entreprenad ser vi till att 

erbjuda Motalas invånare högsta kvalitet och möjlighet att välja något annat om man inte är nöjd. Vi 

värnar om valfrihet och anser att det är varje medborgares egen rätt att välja utförare. Dessutom, 

när kommunen tog tillbaka Solbacken i kommunal regi från Attendo ökade driftskostnaderna med 3-

4 miljoner kronor – med samma kvalitet. Det är inte acceptabelt att ideologiska skäl ska ligga bakom 

en fördyring på 4 miljoner kronor. Vi är övertygade om att ett konkurrensutsatt Motala är ett bättre 

Motala. 

 

Man bör även titta över huruvida kommunen borde bedriva viss icke lagstadgad verksamhet inom 

socialnämndens verksamhetsområde. 

Integrerad beroendemottagning 

En integrerad mottagning ger förutsättningar för snabbare och mer samordnade insatser till 

medborgarna och minskar risken för att den enskilde faller mellan stolarna. Arbetet med att öppna 

en integrerad mottagning kräver stort engagemang från både politik, ledning och verksamhet. 

Samtidigt är det viktigt att östgötarna får en likvärdig missbruksvård över hela länet. Motala kommun 

bör därför, tillsammans med Region Östergötland och övriga kommunerna i västra länsdelen öppna 

integrerade beroendemottagningar.  
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Samarbete 

För en bättre folkhälsa måste vi se till att samarbetet mellan socialtjänsten och skola fungerar. 

Tillsammans måste de arbeta förebyggande för att förhindra att barn och ungdomar faller mellan 

stolarna. Kan vi fånga upp problem tidigt resulterar det i att fler människor får ett bra liv. Det är 

därför viktigt att bland annat återinrätta SU-grupper på både låg-, mellan- och högstadiet för att 

tidigt hjälpa och fånga upp de problem som barn och ungdomar möter i samhället. Vi vill skapa 

förutsättningar för alla barn och ungdomar kommer till sin rätt och klarar sig igenom livet. 

Kommunikation hemsjukvård – region Östergötland 

Idag finns det brister i kommunikationen mellan hemsjukvården i kommunen och Region 

Östergötland. Olika journalsystem gör att personalen inte kan följa patienten hela vägen mellan 

hemsjukvård och vård på sjukhus. Alliansen i Motala har som mål att arbeta bort denna skiljevägg för 

att säkerställa att patienter och brukare får den absolut bästa vård och kvalitet som kan erhållas. På 

sikt måste verksamheterna ha åtkomst till varandras journaler, och i den bästa av världar arbeta i 

samma journalsystem. Denna övergång kräver utredningar och måste arbetas fram under en längre 

period.     

Bildningsnämnden 

Alla elever ska nå kunskapsmålen i skolan 

Alla barn ska ges bra förutsättningar att klara sin skolgång. Vi måste se till att insatser och stöd sätts 

in tidigt när man upptäcker att en elev riskerar att inte nå upp till kunskapsmålen. Inget barn ska falla 

mellan stolarna. Vi vill återinrätta SU-grupper så länge behov finns i Motala kommun för att 

säkerställa att samtliga barn och ungdomar får den undervisning de behöver. 

Skolskjutsar 

Vi vill säkerställa att Motala kommun tillhandahåller väl fungerande och kostnadseffektiva 

skolskjutsar. Med hjälp av GIS kan kommunen planera skolskjutsarna på ett optimalt sätt och få ner 

barnens restider till och från skolan till en lägre kostnad. 

Personalnämnden 

Personalförvaltning 

Kommunen ska 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. Att lyfta en del av personalansvaret och lägga detta i en förvaltning frigör mer tid 
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för våra chefer till den direkta verksamheten. Vi anser också att detta är ett bättre sätt att styra 

kommunens verksamhet, och ger bättre möjlighet att utveckla kommunen som arbetsgivare.  

Höga sjukskrivningstal 

De allt högre sjukskrivningstalen bland kommunens personal måste brytas. Den viktigaste faktorn är 

ett tydligt ledarskap med en långsiktig handlingsplan som genomförs medvetet och 

uthålligt. Moment som bör ingå är bl.a. rehabilitering av långtidssjukskrivna, friskvårdsprojekt med 

fokus på trivsel, våga tala om den psykosociala arbetsmiljön och en gemensam värdegrund där man 

arbetar som ett lag mot ett gemensamt mål, vilket resulterar i effektivare möten och 

arbetsprocesser. 

Tekniska nämnden 

Gatu- och fastighetsunderhåll 

Tekniska nämnden kommer att ges resurser till ökat gatu- och fastighetsundethåll för att undvika 

kapitalförstöring. 
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Egendom som inte tillhör kärnverksamheten bör säljas av 

Som ett led i arbetet med att förbättra kommunens ekonomi föreslår Alliansen att fastigheter som 

inte tillhör kärnverksamheten bör säljas av. Dels får kommunen in försäljningsintäkter, dels får man 

lägre driftskostnader som gör att resultatbudgeten är lättare att få ihop. För att få en uppfattning om 

vad försäljningarna skulle innebära i intäkter utgår vi från taxeringsvärde och uppskattat värde. 

De fastigheter som kan säljas utan föregående utredning är: 

Objekt Taxeringsvärde 

Vandrarhemmet Skogsborg 2,7 mkr 

Stugbyn i Varamon 2 mkr 

Sommarhemmet i S:t Anna 3,3 mkr 

Hyreshus på Sahlingatan 1 mkr 

Sveriges rundradiomuseum - 

Konsum-ringen - 

Bergrum på Bondebacka - 

 

Skogsinnehav Uppskattat värde 

Djupvik 3,5 mkr 

Järskalleby 6 mkr 

 

Dessutom vill vi uppdra kommunens tjänstemän att vidare undersöka vilka fastigheter utanför 

kärnverksamheten som kan säljas.  
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Investeringsbudget 

De kommande tre åren - 2016, 2017 och 2018 - är investeringstunga. Samtidigt tillåts inte alla 

investeringar av investeringsutrymmet i budget. Alliansen har valt bort större lån till förmån för tre 

återhållsamma år där kommunen tvingas tänka om och tänka nytt. Lån tillåts till lönsamma 

investeringar, såsom ökat gatuunderhåll och till Vatten- och avfallsnämndens investeringar samt till 

en del nödvändiga investeringar. Det går inte att komma ifrån att investeringsbehovet är stort, och 

trots strykningar i investeringsönskelistan är det näst intill omöjligt att komma ner till en nivå med 

total självfinansiering. Behovet måste få styra och därför innebär Alliansens budget en 

lånefinansiering på 53,818 mkr 2016. 

 

Den största investeringen, Västerskolan, har lyfts ur budgeten då vi anser att den ska 

externfinansieras. Med den ekonomiskt ansträngda situationen kommunen står inför är det dags att 

pröva nya lösningar – men vi är överens om att Västerskolan bör prioriteras högt och den bör stå klar 

inom ett par år.  

I Alliansens budgetförslag uppgår investeringar 2016 till 213,818 mkr 

 

Utgångspunkter för investeringsbudget: 

 Ökad upplåning måste begränsas så långt som möjligt. 

 Rationaliseringsinvesteringar måste åtföljas av kalkyler som visar på effekten. 

 Fastighetsunderhållet delas upp på önskvärt och nödvändigt underhåll. 

 Även reinvesteringar kan ifrågasättas om verksamheten har förändrats. 

 Vid upphandling bör ramupphandling tillämpas för att ge entreprenören möjlighet att hitta 

kreativa lösningar.  
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Alliansen i Motalas förändringar i investeringsbudgeten 2016 

 

Reinvesteringar 

Nytt belopp: 55,838 mkr 

Nämnd Tillägg/reducering Investeringsobjekt 

Bildningsnämnden  – 0,5 mkr Övrigt 

Bildningsnämnden – 2 mkr IT-satsningen 

Tekniska nämnden – 1 mkr Lekplatser 

 Summa  

 – 3,5 mkr  

 

Bildningsnämndens begäran om tillägg för IT-satsningen (läsplattor och datorer) sänks till två mkr. De 

ges endast delvis kompensation för överskridande av budget på grund av ökat elevunderlag. Tidigare 

felbudgeteringar ska inte belasta kommande års budget. Dessutom beviljas inte bildningsnämnden 

0,5 mkr till objekt övrigt på grund av dålig motivering. 

Tekniska nämndens investeringsbudget för lekplatser 2016 sänks till hälften, 1 mkr. Vi anser att de 

flesta lekplatserna håller god standard och kan därmed förskjutas i tid. 

 

Rationaliseringsinvesteringar.  

Nytt belopp: 10,450 mkr  

Nämnd Tillägg/Reducering Investeringsobjekt 

Tekniska nämnden + 8 mkr Utökat gatuunderhåll 

Tekniska nämnden 0 mkr Energieffektivisering Radiomuseet 

Tekniska nämnden + 1 mkr Utökat fastighetsunderhåll 

Kommunstyrelsen + 0,4 mkr Införande av digital planprocess 

 Summa  

 + 9,4 mkr  
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Bakgrunden till ökat beläggnings- och fastighetsunderhåll är en följd av år med allt för låga 

underhållsnivåer som har gett ett väsentligt eftersatt underhåll. Det leder till ökad kapitalförstöring 

vilket är allt annat än god ekonomisk hushållning. Alliansen eftersträvar en sund kommunal ekonomi 

som kan ge mer pengar till kärnverksamheten. Nuvarande situation tar tvärt om pengar från 

kärnverksamheten, då det blir dyrare att vänta för länge med nödvändiga åtgärder. Därför är det 

även viktigt att begränsa investeringsvolymen, så att inte detta problem blir ännu större 

framöver. Fastighetsunderhållet ska öka med 1 mkr/år för att öka takten på underhållsåtgärder. 

Vid köp av Sveriges rundradiomuseum från Teracom erhöll kommunen 3 mkr. Dessa medel har 

förhoppningsvis ännu inte använts varför det inte innebär en kostnad i budget.  

Det finns mycket pengar att spara om man investerar i digital planprocess med licenser och 

utbildning till anställda. 

 

Intäktsfinansierade investeringar 

Nytt belopp 31,25 mkr 

Nämnd Tillägg/Reducering Investeringsobjekt 

Tekniska nämnden – 1,2 mkr Inventarier kost 

 Summa  

 – 1,2 mkr  

 

Investeringen måste motiveras bättre med kalkyler och påverkas även av hur genomförandet av 

kostutredningen utvecklas.  
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Strategiska investeringar 

Nytt belopp 72,680 mkr 

Lokalinvesteringar 

 

Nämnd Tillägg/Reducering Investeringsobjekt 

Tekniska nämnden – 22 mkr Västerskolan (Externfinansieras) 

Tekniska nämnden – 1,5 mkr Fritidsgård Råssnäs 

Tekniska nämnden + 0,3 mkr Utredning av externa finansieringar 

Tekniska nämnden – 2 mkr  Omklädningsrum idrottshallar 

Tekniska nämnden – 4 mkr Gruppboende LSS (Externfinansieras) 

Tekniska nämnden + 0,3 mkr Förstudie trygghetsbostäder Tjällmo 

Kommunstyrelsen – 0,8 mkr Förstudie kallbadhus 

 Summa  

 – 29,7 mkr  

 

Investeringen Västerskolan lyfts ur Alliansens budget då vi anser att investeringen ska 

externfinansieras, liksom gruppboende LSS bör göras. Det bör undersökas om det finns lämpliga 

befintliga lokaler på Råssnäs/Motala Väster där man kan inhysa en fritidsgård.  

Alliansen ger ett tillskott i budget för att undersöka externa finansieringslösningar på fler 

investeringsobjekt. På så sätt fortsätter Motala utvecklas även i tider med sämre ekonomiska 

förutsättningar. Utredningen föreslås undersöka bland annat OPS-lösningar och Sale-lease back-

lösningar för t ex skolor, LSS-boende, förskolor, simhall och sporthallar. 

Tekniska nämndens nekas dessutom 2 mkr till investering av omklädningsrum, då den måste 

redovisas och motiveras bättre.  

Alliansen satsar på en förstudie till Trygghetsbostäder i Tjällmo för att säkerställa att äldre kan bo 

kvar efter vårdboendet Granlidens avveckling, men en ny förstudie till Kallbadhus föreslås ingå i 

planprogrammet för Södra stranden. 
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Exploatering 

 

Nämnd Tillägg/Reducering Investeringsobjekt 

Kommunstyrelsen – 4,7 mkr Fastighetsförvärv 

 Summa  

 – 4,7 mkr  

 

De intäkter kommunen får från föreslagna fastighetsförsäljningar ska användas till nya 

fastighetsförvärv och är därmed ingen kostnad. 

 

Tillväxtinvesteringar 

 

Nämnd Tillägg/Reducering Investeringsobjekt 

Kommunstyrelsen – 1 mkr Borgmästaretorget 

Kommunstyrelsen – 3,5 mkr Delfinansiering gästhamn 

 Summa  

 – 4,5  

 

Ombyggnad av Borgmästaretorget prioriteras inte kommande år, men är intressant på sikt. Man har 

aviserat att byggandet av ny gästhamn förskjuts till 2017 då det behövs mer förberedelser under 

2016, kostnaden flyttas ett år. 0,5 mkr läggs dock till projektering av gästhamnen. 

 

Utveckling småorter 

 

Nämnd Tillägg/Reducering Investeringsobjekt 

Kommunstyrelsen + 0,3 mkr Hållplats tåg Godegård 

Kommunstyrelsen + 0,3 mkr Förstudie fotbollsplan och näridrottsplats Tjällmo 

 Summa  

 + 0,6 mkr  
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Alliansen väljer att satsa på en förstudie av ny fotbollsplan vid skolan och medfinansiering av 

näridrottsplats vid skolan i Tjällmo och vi arbetar fortsatt med att få till ett tågstopp i Godegård. 

 

Vatten- och avfallsnämnden 

Taxefinansierad verksamhet  

Oförändrat belopp 44,6 mkr 

Varav 23,6 lånefinansieras. I och med att Vatten- och avfallsnämndens verksamhet är helt 

taxefinansierad tillåts de att ta lån som belastar taxekollektivet.  

 

Totala investeringar 

 

Investeringar totalt 213,818 mkr 

Egen finansiering 160 mkr 

  

Lån 53, 818 mkr 

Varav lån till lönsamma investeringar (utöver det som nämns i budget 1,05 mkr) 10,450 mkr 

                Utökat gatuunderhåll 8 mkr 

                Utökat fastighetsunderhåll 1 mkr 

                Införande av digital planprocess 0,4 mkr 

Lån övriga investeringar 19,768 mkr 

Lån Vatten- och avfallsnämnden 23,6 mkr 
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Alliansen i Motalas förändringar i investeringsbudgeten 2017 och 2018  

– utifrån ställningstaganden för 2016 och bedömningar enligt prioriteringsmodellen. 

2017: 

Nämnd Investeringsobjekt Tillägg/reducering Kommentar 

Tekniska nämnden  Beläggningsunderhåll + 8 mkr Undvika kapitalförstöring 

Tekniska nämnden Fastighetsunderhåll + 1 mkr Undvika kapitalförstöring 

Bildningsnämnden IT-satsning – 11,7 mkr Orsakerna måste analyseras  

Tekniska nämnden Västerskolan – 60 mkr Externfinansieras 

Tekniska nämnden Grundsärskolan – 20 mkr Externfinansieras 

Tekniska nämnden Fritidsgård – 6,5 mkr Undersök befintliga lokaler 

Tekniska nämnden Järnvägsparken – 0,5 mkr Ej prioriterat 

  Summa  

  – 89,7 mkr  

Totala investeringar 2017: 301,280 mkr 

2018 

Nämnd Investeringsobjekt Tillägg/Reducering Kommentar 

Tekniska nämnden Beläggningsunderhåll + 8 mkr Undvika kapitalförstöring 

Tekniska nämnden Fastighetsunderhåll + 1 mkr Undvika kapitalförstöring 

Bildningsnämnden IT-satsning – 2,5 mkr Orsakerna måste analyseras  

Tekniska nämnden Västerskolan – 20 mkr Externfinansieras 

Tekniska nämnden Grundsärskolan – 7 mkr Externfinansieras 

Plan- och miljö Ny räddningsstation Borensberg – 15,5 mkr Avvakta vad utredning visar 

Tekniska nämnden Renovering simhall – 3 mkr Bör avvakta utredning 

Tekniska nämnden Slaggbron – 2,5 mkr Senareläggs 

Tekniska nämnden Stadsparken – 12 mkr För stor omfattning 

Tekniska nämnden Järnvägsparken – 3 mkr Ej prioriterat 

  Summa  

  – 56,5 mkr  

Totala investeringar 2018: 296,835 mkr 
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Investeringsvolymen 2017 och 2018 är mycket hög, och omprövning av investeringar kommer därför 

ske när respektive budgetår ska beslutas. 
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Finansieringsbudget 2016-2018 
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Motala kommuns Lokala utvecklingsprogram (LUP) 

Stabil ekonomi 

Motala kommun följer lagens krav på god ekonomisk hushållning, med finanser i balans och en tydlig 

målsättning att inte vältra över kostnader till kommande generationer. En stark och stabil ekonomi är 

en förutsättning för att genomföra politiken i denna LUP, och det är grundläggande att investeringar 

ska finansieras av överskott i den löpande verksamheten. 


