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1. Inledning 
 

Alliansen Motalas ambition är att kommunens kärnverksamheter ska vara i fokus. Den 

lagstadgade verksamheten ska alltid ges de bästa förutsättningar för att ge Motala kommuns 

invånare den bästa servicen. 

Även i år lägger Alliansen fokus på kärnverksamheten för att skola, omsorg och annan service till 

kommuninvånarna ska leva upp till höga kvalitetskrav. Likväl ska Motala kommuns personal 

trivas på sitt arbete och ges förutsättningar att genomföra ett bra arbete. 

Hela kommunen ska inkluderas när vi pratar om Motala kommun, stad såväl som landsbygd, ung 

som gammal. Oavsett om du är bosatt i tätort eller landsbygd ska du ha tillgång till god 

kommunal service. Oavsett var du befinner dig i livet ska du vara trygg med att kommunens 

verksamheter håller hög kvalitet. 

Likt föregående år är den ekonomiska situationen ansträngd. Det beror dels på yttre faktorer, 

men det grundar sig också i att kommunen en rad år har levt över sina tillgångar. Alliansen vill 

vända trenden och presenterar ett budgetförslag som tar långsiktigt ansvar över ekonomin och 

Motala kommun. Vi vidhåller att Motala kommun ska ha ett överskott på minst 2 %. Budgeterat 

resultat 2017, 2018 och 2019 ska uppgå till minst 2 % av skatteintäkter och utjämning.  

Motala kommun står inför en intensiv tillväxtfas. Fler flyttar till kommunen och fler invånare 

kräver mer kommunal service. Skatteunderlaget ökar dessvärre inte i takt med invånarantalet. 

För att klara av framtidens investeringar och ökade driftskostnader krävs nytänkande och 

externa krafter som kan bidra med kunskap och kapital i samhällsbygget. Motala kommun 

utreder bland annat att tillämpa kundval (Lagen om valfrihetssystem 2008:962) för särskilt 

boende. Nya förskolor planeras redan av andra aktörer. Nya skolor och en ny simhall kan med 

fördel byggas tillsammans med externa krafter. Kommunen ska se positivt på eventuella 

uppkomna vinster i välfärden. Det kan inte vara någon skillnad på exempelvis ett skolföretags 

vinst och vinst som uppstår för en byggentreprenör vid ett skolbygge.  

Alliansen lägger ett budgetförslag som tar ansvar för Motalas framtid. Vi prioriterar 

kärnverksamheterna. 
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2. Politisk inriktning och prioriteringar 
 

2017 markerar halvtid på mandatperioden. Vi blickar framåt mot nästa val med förhoppning om 

ökat förtroende från Motalaborna. Alliansen i Motala tar ansvar för Motala kommun och vår 

ekonomi, och vi väljer att prioritera lönsamma satsningar för att stärka Motala kommun.  

 

2.1 God ekonomisk hushållning 
Motala kommuns lokala utvecklingsprogram antogs våren 2015 av ett enigt fullmäktige. Ett 

politiskt prioriterat område i LUP är ”Ett nyskapande och hållbart Motala”. Där går att läsa: 

‟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.” 

Verkligheten visar en annan bild. Vi anser att Motala kommun inte följer kravet på en god 

ekonomisk hushållning.  

 

De senaste åren har Motala kommun vältrat över kostnader på kommande generationer genom 

att i hög grad finansiera investeringar med lån. Den löpande verksamheten har haft ett för litet 

överskott i relation till omsättningen. Man har tillåtit driftskostnaderna att öka utan att 

intäkterna följt med i samma takt. Det innebär att kommande generationer belastas med att 

betala av de lån som kommunen tar för att spendera idag. Det innebär också att kommande 

generationer troligen kommer att drabbas av ännu högre kommunalskatt på grund av den 

politik som förs idag.  

Även om det må se bra ut för Motala kommun i delårsbokslutet för 2016 med en positiv 

avvikelse gentemot budget på drygt 8 miljoner kronor, väntar ett 2017 som ser desto dystrare 
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ut. Flera satsningar saknar finansiering och statliga bidrag för flyktingmottagningen minskas 

under nästa år. Motala kommun har 2016 kunnat hålla sig ifrån ett negativt budgetresultat på 

grund av förändrade avskrivningsregler, oväntade tillskott från staten samt en skattehöjning. 

Det är inget att vara stolt över. 

Motala kommun lånar till investeringar i högkonjunktur och regeringen ger statsbidrag till 

kommunerna med lånade pengar. Den ekonomiska politiken är inte hållbar.  

För att återgå till en god ekonomisk hushållning krävs ett överskott i den löpande verksamheten 

om minst 2 % av skatteintäkter och utjämning. Intäkterna måste matcha utgifterna. 

Investeringsnivån behöver kraftigt bantas ner till en rimlig nivå där verksamhetens överskott 

och avskrivningar finansierar investeringarna. 

Om Motala kommun inte ställer om till god ekonomisk hushållning blir konsekvensen ytterligare 

skattehöjningar om flera kronor för att rädda den nedåtgående spiralen. Det slår mot jobben och 

de som arbetar. Det är inte Alliansen beredda att gå med på. 

 

2.2 Personal 
Personalen är Motala kommuns viktigaste resurs. Personalintensiva verksamheter inom bland 

annat äldreomsorg, barnomsorg, skolans värld och socialkontoret står inför stora utmaningar 

med ökad arbetsbelastning och nya krav.  Då ska vi se till att personalen ges de bästa 

förutsättningar att göra ett bra jobb. Det behövs tydligare mål för personalpolitiken. 

Friskvårdsinsatser 

Frisvårdsinsatser är viktigt för att vara en attraktiv arbetsgivare. Det är också viktigt för att 

undvika att personal drabbas av förslitnings- och belastningsskador på grund av tungt arbete. I 

budget från och med 2017 finns finansiering med 5 miljoner kronor av kommungemensamma 

friskvårdsinsatser innehållande friskvårdsbidrag till anställda och personalklubben Nyckeln. 

Personalförvaltning 

Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet och Kristdemokraterna föreslog under hösten 2015 att 

Motala kommun ska införa en personalförvaltning. Det behövs ett gemensamt grepp över 

personalfrågor som administration, organisation, ledning och styrning. 

 

Personalnämnden bör ha befogenheten att prioritera vilka personalkategorier som ska ha extra 

löneökningar och därmed även bestämma vilka grupper som får stå tillbaka. Att lyfta en del av 

personalansvaret och lägga detta i en förvaltning frigör mer tid för chefer till den direkta 

verksamheten. Dessutom leder förändringen till bättre styrning av kommunens verksamhet, och 

ger bättre möjligheter att utveckla kommunen som arbetsgivare. 

Gemensamma prioriteringar 

Under 2016 beslutades om ett par gemensamma prioriteringar som ett led i att bli en mer 

attraktiv arbetsgivare. Dessa prioriteringar är: 

 Motala kommun som en attraktiv arbetsgivare – arbete med employer brand  

 

 Hälsoarbete för minskade sjuktal  

 



6 
 

 Rätt stöd och förutsättningar för våra chefer  

 

 Marknadsmässiga löner och långsiktig lönestrategi  

 

 Karriärvägar för intern rörlighet  

 

 Kompenskartläggning och kompetenskrav  

 

 En tydlig rekryteringsprocess  

 

 Samverkan, samarbete och engagemang  

 

2.3 Utbildning  
Statistik från SCB visar att 28 procent av Motala kommuns invånare har eftergymnasial 

utbildning, mer än 10 procentenheter lägre än både länsgenomsnitt och riksgenomsnitt.  

Utbildning är viktigt för Motalas framtid och ska uppmuntras, oavsett om du väljer en kommunal 

eller en friskola. I övrigt anser vi att skolan bör få lugn och ro. Lärare ska få vara lärare och lägga 

merparten av sin tid till läraruppdraget, inte på administration. 

Alla elever ska klara grundskolan 

Alla elever ska klara grundskolan med fullständiga betyg. 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.  

Samarbetet mellan socialtjänsten och skola ska fungera. Elevhälsan har en viktig del i det 

arbetet. 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. Vi vill skapa förutsättningar för att alla barn och ungdomar kommer till sin rätt och 

klarar sig igenom livet. 

Inför ett aktivt skolval 

Elever som inte väljer skola själva blir idag placerade i en skola i enlighet med Motala kommuns 

upptagningsområden. Det innebär att de som inte känner till det fria skolvalet aldrig ges 

möjligheten att själva få välja. Alliansen värnar det fria skolvalet och möjligheten att välja mellan 

olika skolor. Valfriheten är en rättighet som alla elever ska garanteras. För att säkerställa att alla 

elever ges möjlighet att använda denna rättighet vill vi att ett aktivt skolval införs i Motala 

kommun.  

Skolskjutsar 

Hela kommunen ska inkluderas när vi pratar om Motala kommun, stad såväl som landsbygd, ung 

som gammal. Det har under sensommaren förts en intensiv debatt om nedlagd landsbygdstrafik 

och framförallt om vilka möjligheter gymnasieelever på landsbygden har till skolskjuts.  

Utbildning är viktigt. Därför är vår ambition att skolelever i Motala kommun ska kunna ta sig till 

sin skola oavsett huvudman, val av annan skola än den kommunen anvisar till eller om det är 

grundskola eller gymnasium. Schemaoptimering är en viktig del i detta. 
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Skolskjutsarna ska planeras med hjälp GIS.  

Motala kommun bör utreda att återta skolskjutsarna i kommunal regi för att få ner kostnaderna.  

Tydliggör förstelärar-uppdraget 

Förstelärare är ett steg i att införa fler karriärvägar för lärare. Tjänsterna som förstelärare ska 

tilldelas de lärare som är de yrkesskickligaste. De har ett utvecklingsuppdrag genom att stödja 

det kollegiala lärandet, handleda andra lärare och skapa mötesplatser för pedagogiska 

diskussioner.  

Uppdraget behöver tydliggöras i sin omfattning och innehåll och det måste även vara tydligt för 

samtliga kollegor. Det är viktigt att de har ett tydligt mandat. 

Centrum behöver en skola 

Motala centrum behöver en livsinjektion. Det börjar med att få folk att röra sig i centrum. 

Alliansen satsar på bildning i Motala och värnar om valfrihet. Vi vill därför att kommunen 

tillsammans med Tillväxt Motala undersöker intresset för en friskola att etablera sig i Motala 

Centrum. Med goda pendlingsmöjligheter och fritt sök för gymnasielever i Östergötland kan en 

skola med en attraktiv profil och annat arbetssätt än de kommunala skolorna locka till sig 

ungdomar till Motala. 

 

2.4 Integration 
Många nyanlända till Motala kommun ställer krav på kommunorganisationen. För att underlätta 

integreringen in i det svenska samhället är det viktigt att skolan tar ett stort ansvar. Skolan är 

vägen in i det svenska samhället. En bra skola med kunskap i fokus är avgörande för att 

integrationen ska lyckas. Vi pratar gärna om integration och blundar inte för utmaningarna. Det 

är en framtidsfråga att vi fortsätter att vara ett öppet och tolerant land och samtidigt har en 

effektiv integrationspolitik.  

Satsning i utanförskapsområden 

Vi vill ha en särskild satsning på förskolor och skolor i utanförskapsområden. Möjlighet ska 

finnas att anställa extra personal där behov finns. Bildningsnämnden får under nästa år 

demografiersättning på drygt 16 miljoner kronor. Del av dessa medel ska gå till att stärka 

förskola och skola i utanförskapsområden med extra personal där det behövs. 

Jobben 

Integration är mer än att få ett jobb, men utan jobb blir integrationen omöjlig. Därför är det 

viktigt att Sverige satsar på bland annat utökat RUT-avdrag och Motala kommun på utökad 

lärlingsutbildning.  

Bryta bostadssegregationen 

Bostadssegregationen behöver brytas. Det gör vi genom att skapa områden med olika 

boendeformer. Vid framtagande av detaljplaner och bostadsbyggande ska kommunen 

möjliggöra för olika boendeformer. Det kan handla om en mix hyresrätter och bostadsrätter i ett 

område, likväl som man bör blanda flerbostadshus i områden med småhus. 

I befintliga bostadsområden bör allmännyttan göra om delar av hyresbeståndet till 

bostadsrätter, så att kommunens utanförskapsområden får blandade upplåtelseformer. 
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2.5 Omsorg  
Oavsett om du är beroende av hemtjänst, LSS-insatser eller annat stöd ska du alltid känna dig 

trygg. Trygg med att socialnämndens verksamhet håller god kvalitet och präglas av valfrihet.   

Alliansen Motala vill utforma omsorgen om våra medborgare på ett sätt som är bättre anpassad 

till nya generationer av människor som är vana vid valfrihet och hög flexibilitet. Den aktör som 

är bäst lämpad att utföra omsorgstjänster ska göra det. Vår devis är att kvalitet alltid ska gå före 

driftsform. Motala kommun ska få ut bästa möjliga kvalitet ur varje skattekrona. 

Förstärkning barn- och ungdomsvården 

Till 2017 ges en förstärkning av socialnämndens ekonomiska ram med 25 miljoner kronor. 

Förstärkningen är riktad till arbetet med barn- och ungdomsvården.  Satsningen är möjlig tack 

vare att de statliga bidragen till kommunerna ökar. 

Verksamhetsområdet barn- och ungdomsvård i Motala kommun har länge varit underfinansierat 

varför ett ramtillskott är nödvändigt. Tillskottet ska gå till att anställa fler socialsekreterare för 

handläggning av barn- och ungdomsärenden samt till att påbörja arbetet med att starta HVB-

hem i egenregi. 

Kundval särskilt boende 

Allianspartiernas politik präglas av valfrihet och vi tror på individens rätt till självbestämmande. 

De positiva aspekterna med valfrihet är kopplat till individens möjlighet till självbestämmande 

hela livet. Kundval inom hemtjänst (LOV) infördes i Motala kommun år 2009 och det är en 

lyckad reform som ökat Motalas attraktivitet hos både invånare och företag. Vi vill fortsätta 

valfrihetsrevolutionen och vill införa kundval även för personer i särskilt boende.  

För oss är det en självklarhet att kunna välja sitt nästa hem. Det handlar om trivsel, trygghet och 

välbefinnande.  

Kundval för särskilt boende skapar också en möjlighet för företag att bygga och driva olika typer 

av boenden i Motala. Intresset från företag för Motala kommun har ökat på senaste tiden, men då 

upphandlingsförfaranden är krångliga och inte är en långsiktig lösning för varken brukare eller 

företag är LOV att föredra även för särskilt boende. Motala kommun kan med ett väl formulerat 

förfrågningsunderlag höja kvaliteten och öka valfriheten inom hela äldreomsorgen.  Vi anser att 

under 2017 ska LOV särskilt boende vara infört och samtal ska ha påbörjats med intressenter. 

Nya investeringar och tillkommande behov 

Nästa år planeras flera nya verksamheter att tas i bruk. Det handlar bland annat om LSS-boendet 

Munken, korttidsboende på Strandvägen samt avlastningsverksamhet LSS. Det är av största vikt 

att nämnden prioriterar dessa verksamheter och ser till att de ryms inom tilldelad driftsram. 

Nämnden får prioritera och omvärdera sin verksamhet. Andra verksamheter, utanför 

grunduppdraget, får stå tillbaka till förmån för kärnverksamheten.  

Ompröva önskad sysselsättningsgrad  

Motala kommun har sedan början av 2000-talet erbjudit anställda inom socialförvaltningen 

önskad sysselsättningsgrad. Intentionerna med att införa önskad sysselsättningsgrad var goda. 

Reformen var emellertid inte finansierad och har kostat socialnämnden många extra miljoner. 
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När önskad sysselsättningsgrad förhandlades fram tog man samtidigt fram ett lokalt 

arbetstidsavtal, något som några år senare sades upp. Som följd uppstod problem med 

besvärligare schemaläggning, fler delade turer, sjuskrivningar och mer outnyttjad resurstid.  

Socialnämnden behöver minska sin kostym och se över grunduppdraget för att hålla tilldelad 

budgetram. Därför är det framöver nödvändigt att endast tillämpa önskad sysselsättningsgrad 

om verksamheten har behov av det.  

 

2.6 Trygghet  
De senaste åren har visat en orolig omvärld som Motala kommun måste förhålla sig till. Vi har 

alla bevittnat fruktansvärda dåd i Mellanöstern, Europa och USA. Människor blir förföljda och 

kränkta för den de är. Människor känner sig otrygga på allmänna platser. 

Handlingsplan mot våldsbejakande extermism 

Trygghet är en av hörnstenarna i Alliansens politik. Vi vill därför att Motala kommun slutför 

arbetet med en handlingsplan mot våldsbejakande extremism. Handlingsplanen ska sedan 

implementeras i den ordinarie verksamheten.  

Trygghet 

Tryggheten för våra medborgare måste stärkas på olika sätt, bland annat genom ett fördjupat 

samarbete mellan kommunen och polisen. Polisen ska tillsammans med kommunen arbeta 

proaktivt och med förtroendeskapande åtgärder, så att polisens närvaro ska vara ett naturligt 

och odramatiskt inslag i stadsbilden och bostadsområden. 

Cykelpanelen ska fortsätta arbetet med att identifiera otrygga passager och cykelvägar som har 

dålig standard. Detta ska sedan följas upp med åtgärder så att cykelvägarna ska kännas trygga 

och trafiksäkra. Särskilt bör uppmärksammas gator där flera trafikantgrupper blandas, så att de 

oskyddade trafikanternas säkerhet säkerställs. 

Vi anser att trygghetsvandringarna ska återinföras för att identifiera otrygga park- och 

grönområden. Det kan t ex innebära att buskage tas bort eller glesas ut och att belysning 

förbättras.  

Att kommunen aktivt arbetar efter kommunens belysningspolicy är viktigt för att minska 

vandalisering och brottslighet och därmed uppnå en ökad trygghetskänsla för våra medborgare. 

Detta är viktigt såväl i tätorterna som på landsbygden. På kommunala gator har kommunen ett 

ansvar att sörja för en god belysning. På landsbygden där det är en annan väghållare är det ett 

frivilligt åtagande av kommunen. Där bör kommunen se över den befintliga belysningen och 

avgöra om den ska behållas, kompletteras eller avvecklas.  

Nya belysningspunkter kan vara aktuella vid större på- och avstigningsplatser för skolskjuts, 

tätbebyggda områden och vid gång- och cykelstråk som används frekvent. Innan förändring av 

belysningarna sker på landsbygden ska samråd ske med befolkningen som är berörd och 

eventuella föreningar och byalag. 

Brottsoffer- och kvinnojourernas verksamheter ska ges ett flerårigt ekonomisk stöd för att de 

ska kunna ha en långsiktig planering och kontinuitet i sitt arbete. 
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Utplacering av kameror på särskilt brottsutsatta platser ska kunna övervägas, med syfte att ha 

en avskräckande effekt på brott och ordningsstörningar, samt även till nytta ur 

utredningssynpunkt. 

 

2.7  Digitalisering 
Vi har föreslagit digitalisering av kommunens verksamheter på bred front med en kraftsamling 

av resurserna på central nivå. Enligt Stadsnätsföreningen skulle det kunna sänka en medelstor 

kommuns kostnader med cirka 100 miljoner kronor. Så länge inte det är genomfört behåller vi 

den nuvarande skattesatsen på 21:70 kronor per skattekrona.   

Motala kommun bör dessutom införa fler E-tjänster på bred front. 

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. Tjänsterna tas inom ram. 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 Samhällsbyggnadsenheten 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 

I takt med att Motala kommun växer behövs ökad beredskap på Samhällsbyggnadsenheten. Vi 

föreslår att de anställer ytterligare en planarkitekt. Då gör kommunen ingen tempoförlust av 

detaljplanearbetet vid införandet av den nya tekniken. 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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3. Driftsbudget 

 
God ekonomisk hushållning 

För att följa lagens krav på god ekonomisk hushållning budgeteras ett resultat om minst 2 % av 

skatteintäkter och utjämning. De senaste årens bokslut i Motala kommun har haft en negativ 

avvikelse mot budget. För oss är det viktigt att det faktiska resultatet inte understiger det 

budgeterade. 

Lönekompensation 

Lönekompensationen 2-4 kvartalet 2017 budgeteras till 16,053 miljoner kronor. Avtalad 

löneökning utöver det tas inom nämndernas ramar.  

Effektiv verksamhet 

Kommunens nämnder ska 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 genom att bland annat lägga ut viss 

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

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.   

Lägst prioriterade områden  

I nämndernas fördjupade verksamhetsanalyser beskrivs vilka områden som är lägst prioriterade 

för respektive nämnd. 2017 är lägst prioriterat belopp fördelat på nämnderna. År 2018 och 2019 

förväntar vi att åtgärder om 28 miljoner kronor respektive 85 miljoner kronor är vidtagna.  
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3.1 Resultaträkning 
Tkr Bokslut 

2015 
Budget 

2016 
justerad  

Budget 
2017 

Plan 2018 Plan 2019 

Nämndernas/styrelsens 
nettokostnader           
Fullmäktiges beredningar -328 -429 -436 -436 -436 
Personalnämnden -2 415 -2 936 -2 979 -2 979 -2 979 
Revision -1 804 -1 813 -1 844 -1 844 -1 844 
Valnämnden -82 -91 -94 -794 -94 
Överförmyndaren -3 355 -4 336 -4 447 -4 447 -4 447 
Kommunstyrelsen -91 458 -99 407 -101 409 -101 366 -101 366 
Bildningsnämnden -1 054 666 -1 103 926 -1 127 218 -1 138 777 -1 147 051 
Plan- och miljönämnden -62 890 -67 106 -64 773 -64 773 -64 773 
Socialnämnden -883 219 -904 193 -936 823 -946 840 -954 274 
Tekniska nämnden -55 979 -70 576 -58 515 -58 515 -58 515 
Vatten- och avfallsnämnden -2 281 -3 229 0 0 0 
Fonddisposition/avsättn 2 281 3 229 0 0 0 
            
Politiska prioriteringar 0 0 0 0 0 
Lägst prioriterat 0 0 0 28 000 85 000 
Ej fördelad pris- och 
löneförändring 0 0 -12 038 -79 220 -149 871 

Summa nämnder/styrelsen -2 156 196 -2 254 813 -2 310 576 -2 371 991 -2 400 650 

Pensioner -95 452 -101 269 -113 419 -116 334 -130 564 
Löneskatt -23 157 -24 568 -27 515 -28 223 -31 675 
Semesterlöneskuld -8 644 -4 000 -7 000 -7 000 -7 000 
Justering kap kostnader 153 839 156 317 143 000 145 000 147 000 
Kommunstyrelsen finans 106 082 92 302 105 000 102 000 99 000 
Avskrivningar -114 534 -113 000 -95 000 -98 000 -102 000 

Resultat 1           
Verksamhetens nettokostnader -2 138 062 -2 249 031 -2 305 510 -2 374 548 -2 425 889 
V-netto / skatteint,bidrag  99,6% 98,4% 97,42% 97,8% 97,7% 

Skatteintäkter 1 645 168 1 775 743 1 839 667 1 911 513 1 973 253 
Avräkning skatt -1 416 2 594 0 0 0 
Inkomstutjämning 415 365 436 459 440 965 437 974 443 586 
Kostnadsutjämning -7 949 -15 047 -26 111 -23 012 -23 730 
Regleringsbidrag/-avgift -1 646 -1 467 -7 978 -18 120 -29 279 
Strukturbidrag 4 421 0 0 0 0 
Mellankommunal utjämning -1 254 0 0 0 0 
LSS-utjämning 10 228 13 247 8 011 8 043 8 076 
Generella statsbidrag 10 087 0 37 762 37 762 35 680 
Fastighetsavgift 72 685 74 085 74 209 74 209 74 209 
Finansiella intäkter 7 091 5 000 7 000 7 000 7 000 
Finansiella kostnader -10 090 -10 000 -11 000 -12 000 -13 000 

Resultat 2            
Resultat före extraordinära 
poster 4 628 31 583 57 015 48 821 49 906 
Res.2 /skattint.och utjämn 0,22% 1,38% 2,41% 2,01% 2,01% 

Resultat 3            
Förändring av eget kapital 4 628 31 583 57 015 48 821 49 906 
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3.2 Nämndernas ekonomiska ramar 2017-2019 
 

2017 

Nämnd/styrelsen Justerad ram 
2016 

Avgår 
tillfällig 
pol prio 

Tilläggs-
budget 
2016 

Demografi 
inkl 

lokaler 

Social 
investerings-

fond 

Lönekomp 
kv 1 2017 

Lönekomp 
kv 2-4 
2017 

Priskomp 
och köpt 

vht 

Stats-
bidrag 

Politisk 
prio 

Lägst 
prioriterat 

Förslag 
ram 2017 

 2016-09-06 
exkl 

tilläggsbudget 

  enbart  
nivå-

höjande 

prognos 
våren 

2015, nya 
prislappar 

  Upp-
daterat 

efter löne-
översyn 

2016 

            

KF:s beredningar -429         -3 -2 -2       -436 

Personalnämnden -2 936         -4 -6 -33       -2 979 

Revisionen -1 813         -3 -5 -23       -1 844 

Valnämnden -91         -1 -1 -1       -94 

Överförmyndaren -4 336         -24 -134 47       -4 447 

Kommunstyrelsen -96 219         -543 -564 -583   -5 000 1 500 -101 409 

Bildningsnämnden -1 092 645 6 970 -9 591 -16 063 -817 -5 765 -7 514 -5 188 -1 105   4 500 -1 127 218 

Plan- och 
miljönämnden 

-66 652         -400 -617 -104     3 000 -64 773 

Socialnämnden -889 477   845 -5 165 -817 -7 062 -6 929 -3 686 468 -25 000   -936 823 

Tekniska 
nämnden 

-61 726         -188 -281 -520     4 200 -58 515 

Vatten- och 
avfallsnämnden 

0         0           0 

Summa -2 216 324 6 970 -8 746 -21 228 -1 634 -13 993 -16 053 -10 093 -637 -30 000 13 200 
-2 298 

538 
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2018 

 

Nämnd/styrelsen Ram 2017 Demo-
grafi 

Stats-
bidrag 

Övrigt Politisk 
prio 

Förslag 
ram 2018 

KF:s beredningar -436         -436 

Personalnämnden -2 979         -2 979 

Revisionen -1 844         -1 844 

Valnämnden -94       -700 -794 

Överförmyndaren -4 447         -4 447 

Kommunstyrelsen -101 409   43     -101 366 

Bildningsnämnden -1 127 218 -11 559       -1 138 777 

Plan- och miljönämnden -64 773         -64 773 

Socialnämnden -936 823 -10 017       -946 840 

Tekniska nämnden -58 515         -58 515 

Vatten- och avfallsnämnden 0         0 

Summa -2 298 538 -21 576 43 0 -700 -2 320 771 
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2019 

 

Nämnd/styrelsen Ram 2018 Demo-
grafi 

Stats-
bidrag 

Övrigt Förslag 
ram 2019 

KF:s beredningar -436       -436 

Personalnämnden -2 979       -2 979 

Revisionen -1 844       -1 844 

Valnämnden -794     700 -94 

Överförmyndaren -4 447       -4 447 

Kommunstyrelsen -101 366       -101 366 

Bildningsnämnden -1 138 777 -8 274     -1 147 051 

Plan- och miljönämnden -64 773       -64 773 

Socialnämnden -946 840 -7 434     -954 274 

Tekniska nämnden -58 515       -58 515 

Vatten- och avfallsnämnden 0       0 

Summa -2 320 771 -15 708 0 700 
-2 335 

779 
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4. Investeringsbudget 
 

Alliansen håller fast vid att kommunen inte bör uppta nya lån för att finansiera kommande 

investeringar. Motala kommun ska följa lagens krav på god ekonomisk hushållning, med finanser 

i balans och en tydlig målsättning att inte vältra över kostnader till kommande generationer. 

Nämnderna får ompröva sina investeringar för 2018 och 2019. Målet är att de 

skattefinansierade investeringarna finansieras med egna medel. 

Investeringsutrymmet 2017 (exklusive VAN) är 149 miljoner kronor. Totala investeringar 2017 

(exklusive VAN) uppgår till 148,63 miljoner kronor. 

De taxefinansierade investeringarna i vatten- och avfallsnämnden uppgår till 162,35 miljoner 

kronor. 

Typ av investering 2017 2018 2019 

Reinvesteringar 61 000 49 000 54 250 

Rationaliseringsinvesteringar 3 050 1 050 1 050 

Intäktfinansierade investeringar 28 890 31 450 29 450 

Strategiska investeringar 55 690 122 500 117 500 

Delsumma skattefinansierad verksamhet 148 630 204 000 202 250 

Vatten- och avfallsnämnden 162 350 71 700 53 650 

SUMMA 310 980 275 700 255 900 

 

Alliansen förordar att Motala kommun säljer fastigheter som inte tillhör kärnverksamheten, 

minskar investeringsnivån samt tillåter externa investerare. 

 

Försäljning av fastigheter som inte tillhör 
kärnverksamheten 
 

Taxeringsvärde 

Vandrarhemmet Skogsborg 2,7 miljoner 

Sommarhemmet S.t Anna 3,3 miljoner 

Skog Djupvik Uppskattat värde: 3,5 miljoner 

Skog Järskalleby Uppskattat värde: 6,5 miljoner 

Totalt Ca 16 miljoner kronor 

 

Kommunen har dessutom flera mindre fastigheter, fler som hyrs av föreningar, som vi anser 

borde säljas. De ger inte mycket i försäljningsintäkter, men kommunen slipper underhålls- och 

administrationskostnader som är beräknade till ca 3 miljoner kronor per år. Dessa medel kan 

istället användas till att underhålla kommunens kärnfastigheter, som skolor, förskolor och 

äldreboenden. 



17 
 

4.1  Alliansens satsningar i investeringsbudgeten 

Externfinansiering 

Flera verksamheter i Motala kommun är i behov av nya lokaler och ny- samt reinvesteringar 

krävs på flera håll. Gator, grönytor och upprustning av allmänna platser är också nödvändigt 

likväl som fortsatt expolatering. Motala kommun kan inte göra allt själva. Tillsammans med 

andra samhällsaktörer klarar vi av att bygga Motala starkt.  

Alliansen vill att några av de planerade investeringarna externfinansieras. Det är en långsiktig 

hållbar lösning för samtliga parter.  

Vi håller fast vid att Västerskolan bör externfinansieras. Likväl bör kommunen undersöka 

intresset för andra externfinansieringar. Bland annat behöver kommunen en ny simhall, fler 

äldreboenden och förskolor. 

Alliansen prioriterar att planering av ny simhall kommer igång under 2017.  

Västerskolan inklusive grundsärskola  

Vi föreslår att Västerskolan inklusive grundsärskola externfinansieras. Det innebär en minskad 

investeringskostnad på 90 miljoner kronor nästa år och 40 miljoner kronor år 2018.  

Agneshögs förskola reinvestering 

Agneshögs förskola är i stort behov av renovering. Förskolans problem jämförs med de som 

finns på nuvarande Råssnässkolan och långsiktigt behövs nybyggnation. Det finns externa 

intressenter som vill hjälpa till i samhällsbygget och Motala församling har redan visat 

långtgående planer på att bygga en ny förskola intill Råssnäskyrkan. Därför har vi inte med 

någon investering i Agneshögs förskola 2017-2019. Det finns ett ökat behov av 

barnomsorgsplatser, och det bör utredas om delar av dessa kan tas fram tillsammans med 

externa aktörer. 

Fritidsgård Råssnäs 

Bör utredas om den kan uppföras och drivas i samråd med extern intressent. 

Nyckelfri hemtjänst 

Alliansen vill genomföra ett pilotprojekt och testa förutsättningarna för nyckelfri hemtjänst i 

Motala kommun. Kostnaden för ett pilotprojekt beräknades för fyra år sedan till 1,8 miljoner 

kronor. 2 miljoner kronor avsätts till ett pilotprojekt 2017. 

Efter pilotprojektets slut vill vi att förvaltningen utreder projektet. Främst bör utredas hur 

projektet påverkade arbetsmiljön och brukartiden. Vid ett positivt utfall bör förvaltningen sedan 

ta fram ekonomiska och organisatoriska förutsättningar för ett genomförande i hela kommunen.  

Fastighetsunderhåll 

Underhåll av fastigheter ökas på med 2 miljoner kronor per år till dess vi når en acceptabel nivå.  

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 
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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. Vi anslår 2,5 miljoner kronor 

extra till fortsatt bredbandsutbyggnad i områden där marknadsaktörerna inte agerar eller visar 

intresse. Ska vi nå målet på 90 % till 2020 måste vi sätta fart.  

Beläggningsunderhåll 

Vi anslår 7 miljoner kronor per år för ny beläggning till kommunens gator, vägar, gångstråk och 

cykelvägar. Detta belopp beräknas täcka den årliga förslitningen. Därutöver anslår vi ytterligare 

8 miljoner kronor per år till dess underhållsberget är avbetat. 

1,5 miljoner kronor per år av dessa extra medel avsätts för att återställa gång- och cykelvägarna. 

Vi beräknar att det tar ca 6 år med denna nivå på extra medel att återställa samtliga gång- och 

cykelvägar till ursprungligt skick.  

De resterande 6,5 miljoner kronorna läggs på ökat beläggningsunderhåll på gator, vägar och 

trottoarer under de första 6 åren och ökas sedan till 8 miljoner kronor per år. 

Därmed beräknar vi att underhållsberget för gatorna är avbetat efter ca 12 år. 

Tågperrong Godegård 

Alliansen har fortsatt hög beredskap vid ett framtida tågstopp i Godegård och anslår 0,3 miljoner 

kronor till en försöksverksamhet.  

Förnyelsebar energi 

Vi satsar på förnyelsebar energi. Till exempel vill vi investera i solpaneler på kommunala 

fastigheter. 1 miljon kronor anslås till miljöutveckling. 

Nedprioriteringar 

Förstudie badhus Motalaviken 

Förstudie kallbadhus föreslås ingå i planprogrammet för Södra stranden. 

Småhustomter Klockrike  

Förskjuts till kommande år 

Förstudie stadsparken 

Stadsparken/Vätternpromenaden - det pågår just nu en förstudie och medborgardialog kring 

Stora torget i Motala. Vi anslår endast medel till förstudie om Vätternpromenaden. 
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4.2 Reinvesteringar 

Nämnd 2017 2018 2019 2020-2025 

Kommunstyrelsen 17 000 6 500 11 750   

Bildningsnämnden 16 000 16 000 16 000   

Plan-och miljönämnden 6 000 4 000 4 000   

Socialnämnden 1 000 1 500 1 500   

Tekniska nämnden 21 000 21 000 21 000   

SUMMA 61 000 49 000 54 250 246 000 

 

 

4.3 Rationaliseringsinvesteringar 

Typ av investering 
2017 2018 2019 

2020-
2025 

1422 Upprustning av grönytor 250 250 250   

Nyckelfri hemtjänst 2 000       

1334 Gatubelysning 800 800 800   

SUMMA 3 050 1 050 1 050 6 300 

 

4.4 Intäktsfinansierade investeringar 

Typ av investering 2017 2018 2019 2020-2025 

Fordon/inventarier drift/anläggning 9 890 10 450 6 450 33 500 

      Varav Inventarier och maskiner Städ 350 350 350 2 100 

      Varav Inventarier och maskiner Kost 2 000 2 000 2 000 11 200 

      Varav utredning kost 250 0 0 0 

      Varav Bilpoolsbilar 100 100 100 900 
      Varav Inventarier och maskiner 
Drift/Anläggn 7 000 8 000 4 000 19 300 

      Varav inventarier och maskiner Fastighet 190 0 0 0 

Kostpolicy 0 0 0 0 

IT 0 0 0 0 

Delfinvägen ombyggn/renov -förstudie 0 0 0 0 

Fastighetsunderhåll 19 000 21 000 23 000 138 000 

SUMMA 28 890 31 450 29 450 171 500 
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4.5 Strategiska investeringar 

Strategiska investeringar 
2017 2018 2019 

2020-
2025 

Lokalinvesteringar 13 850 80 100 94 000 0 

Exploatering 20 640 28 250 3 850 -7 310 

Tillväxtinvesteringar  21 200 14 150 19 650 105 500 

SUMMA 55 690 122 500 117 500 98 190 

 
Lokalinvesteringar 2017 2018 2019 2020 

Projektbeslut under hela genomförandet 
enl MoR 2016         
Bildningsförvaltningen 2 800 11 000 12 000 0 
Brandlarm förskolor/grundskolor 2 000 0 0   
Nya Bondebacka förskola 800 11 000 12 000   

Projektbeslut för år 2017         

Bildningsförvaltningen 10 550 42 600 59 000 41 500 
Reinvesteringar grundskola 0 35 000 35 000 35 000 
Renovering simhall 0 3 000 0   
Omklädningsrum idrottsanläggningar 4 000 4 000 4 000   
Förstudie Smedsby skola 400 0 0   
Förstudie Södra skolan och Norra skolan 0 600 0   
Förstudie Tjällmo skola "Röda huset" 150 0 0   
Förskola Trollsländan tillbyggnad 6 000 0 0   
Trollsländans förskola reinvestering 0 0 10 500   
Myrans förskola reinvestering 0 0 9 500 6 500 
          

Socialförvaltningen 0 10 000 12 000   
Strandvägen etapp 3 0 10 000 12 000   
          

Plan- och miljöförvaltningen 500 16 500 11 000 0 
Räddningsstation Borensberg/Tjällmo 500 15 500 0   
Övningsfält räddning lokaler 0 1 000 11 000   

          

Alternativa utförare 23 500 50 000 120 000 40 000 
Vårdboende centrum 50 p 0 20 000 60 000 20 000 
Vårdboende Borensberg 50 p 0 20 000 60 000 20 000 
LSS Centrum Äldrepsykiatri 0 0 0 0 
Ny Centrum förskola  23 500 0 0   
Fritidsgård Ekön 0 10 000 0 0 
Västerskolan inklusive grundsärskola     
Fritidsgård Råssnäs     
Nybyggnation simhall     
Ny förskola Råssnäs/Agneshög     
          

Summa 13 850 80 100 94 000   
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Exploatering 2017 2018 2019 2020-2025 

          
Industriexploatering 10 470 12 650 3 600 -17 950 
1105 Östra Bergsätter 0 0 0 0 

1115 Östra Bråstorp 50 3 000 700 -5 650 

1121 Östra Bråstorp etapp 2 -2 350 50 -300 -1 650 

1120 Bergsätter, väster -700 -450 -300 -1 650 

1123 Östra Varamobaden -630 0 0 0 

1164 Erstorp etapp 2 Borensberg 2 200 -400 3 000 -3 000 

1126 Östra Varamobaden etapp 2 7 500 5 100 0 -4 500 

1197 Norrsten 2 500 2 750 -400 -4 500 

Norrsten etapp 2 0 600 400 1 500 

1127 Agneshög industriområde 1 900 2 000 0 0 

Ny industrimark 0 0 500 1 500 

          

Bostadsexploatering 5 030 8 300 -5 750 -16 360 
1202 Norra Bråstorp -1 550 1 100 0 0 

Norra Bråstorp etapp 2 1 300 3 100 -3 000 -1 400 

1251 Dynudden II 0 0 0 0 

1257 kv. Munken -3 100 100 0 0 

1258 Södra Freberga -190 -1 640 -1 240 0 

1259 kv. Cykelstyret, Bråstorp 0 0 0 0 

1264 Vänneberga norra -170 0 0 0 

1269 Hällalund 2 140 -1 260 -860 -1 260 

1270 Bromma 2:2 500 500 2 500 -7 500 

1271 Nunnestigen 0 0 0 0 

1272 Borens Trikå 600 0 0 0 

1291 Tororp 100 0 0 0 

Kvarteret Linden 1 650 200 -3 500 200 

1165 Dragkampsängen, Borensberg -800 100 0 0 

1004 Planprogram Verkstadsön 50 0 0 0 

1003 Södra Stranden 1 000 2 500 0 500 

Nya småhustomter i Motala 1 000 500 3 500 -5 000 

Nya flerbostadsprojekt Motala 1 000 1 000 1 000 7 000 

Nya bostadsprojekt i Borensberg 400 200 4 500 -5 000 

Nya småhustomter Klockrike 0 1 000 -400 -1 500 

Nya småhustomter Nykyrka 0 0 500 0 

Nya småhustomter Fornåsa 0 2 000 -250 -1 500 

Nya småhustomter Österstad 0 0 500 500 

Nya småhustomter Fågelsta 0 500 2 000 -2 000 

Godegård marksanering 250 0 0 0 

Ekön 5 50 -300 0 0 

Kvarteret Stenavadet 1 000 -5 000 0 2 000 

Kvarteret Tullen 500 500 -4 000 0 

Kvarteret Cykelramen -2 400 -3 900 0 0 

Offerby 1 300 3 100 -3 000 -1 400 

Vätterviken 0 0 1 000 0 

Del av kvarteret Ekoxen m fl 0 -1 500 0 0 

Kärsby/Djurkälla 0 5 500 -5 000 0 

1130 Södra hamnen i Borensberg 400 0 0 0 

          

1298 Fastighetsförvärv 4 700 4 700 4 700 24 600 
Exploatering, forts 2017 2018 2019 2020-2025 
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Plangenomförande 440 2 600 1 300 2 400 
Gc-väg och parkering Staffanstorp 0 0 0 0 

Trafiksäkerhetsåtgärder Fornåsa 0 0 0 0 

Gc-väg Bondebacka 0 0 0 0 

Gamla Motala Verkstad Gc-väg 0 0 0 0 

Toppmurklan och Musseronen, Varamobaden -500 1 000 0 0 

1125 DetaljplanBondebacka -800 0 900 0 

1399 Förlängning av Bispgatan 1 000 0 0 0 

Gc-väg Östra Bergsätter 0 1 200 0 0 

ICA/Östensson Borensberg 340 0 0 0 

1932 Övrigt plangenomförande 400 400 400 2 400 

          

Summa 20 640 28 250 3 850 -7 310 

 

Tillväxtinvesteringar 2017 2018 2019 2020-2025 

Tilläggsavtal Trafikverket 0 0 0 0 

Projektplanerade objekt 16 800 12 750 18 250 99 500 

Objekt i förstudiefas 2 100 400 400 0 

Landsbygdsutveckling 1 300 1 000 1 000 6 000 

Miljöutveckling 1 000 0 0 0 
Objekt under utredning med politisk 
inriktn 0 0 0 0 

          

Summa 21 200 14 150 19 650 105 500 

 

Tilläggsavtal Trafikverket 2017 2018 2019 

Ombyggnad torgytor Drottningplan  2 000 0 0 

Ombyggnad Medevitullen/ PK-torget  500 0 0 

Cirkulation Drottninggatan/Kyrkogatan 0 0 0 

Ombyggnad Drottningplan till Kyrkogatan 0 0 0 

Ombyggnad Vadstenavägen, Bron-Kyrkog. 1 000 16 000 0 

Borgmästaretorget 500 0 0 

Odeifnierade objekt 32 000 0 0 

Ersättning Trafikverket -36 000 -16 000 0 

Summa 0 0 0 
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Projektplanerade objekt 2017 2018 2019 2020-2025 

1395 Stadsmiljö Borensberg 0 1 250 1 250 7 500 

Delfinansiering gästhamn 4 000 0 0 0 

1375 Gamla stan radiella gator 2 800 0 0 0 

1139 Plåtverkstaden 3 000 0 0 0 

Parkering centrum 0 0 0 0 

1141 Utveckling Varamobaden 2 000 2 000 2 000 12 000 

1142 Trygg, säker och tillgänglig 5 000 5 000 5 000 20 000 

GC-väg Motala- Vadstena 0 4 500 0 0 

Centrum 0 0 10 000 60 000 

Medel för fortsatt prioritering 0 0 0 0 

Summa 16 800 12 750 18 250 99 500 

 

Objekt i förstudiefas 2017 2018 2019 2020-2025 

Stora torget 500 0 0 0 

Varamobaden basservicestationer 200 0 0 0 

1144 Vätterpromenaden 400 0 0 0 

Förstudie badhus Motalaviken 0 0 0 0 

1361 Förstudie Idrottscenter 0 0 0 0 

Aktivitetshall 200 0 0 0 

Sydlig länk 0 0 0 0 

Elektroluxspåret 300 0 0 0 

Stadsdelsutveckling 0 400 400 0 

P-hus Centrum 500 0 0 0 

Summa 2 100 400 400 0 

 

Landsbygdsutveckling 2017 2018 2019 2020-2025 

Landsbygdsutveckling 1 300 1 000 1 000 6 000 

Summa 1 300 1 000 1 000 6 000 

          

Miljöutveckling 2017 2018 2019 2020-2025 

Miljöutveckling 1 000 0 0 0 

Summa 1 000 0 0 0 
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4.6 Vatten- och avfallsnämndens investeringar 
Vatten- och avfallsnämndens investeringar uppgår till 162,35 miljoner kronor. Lånebehovet är 

därmed 137,35 miljoner kronor och belastar taxekollektivet. 

Men med tanke på att beloppen för de olika investeringsobjekten på kort tid har ökat kraftigt, 

bör en noggrann översyn göras av investeringskalkylerna. Nämnden får ompröva behovet av de 

planerade investeringarna 2017 samt kommande år och korrigera beloppen därefter.  

Fastighetsnära insamling 
Vatten- och avfallsnämnden beslutade i juni 2016 att införa fastighetsnära insamling i Motala 

kommun, med start 2017. Alliansen anser inte att det är en prioriterad investering och 

satsningen är inte med i Mål- och resursplan 2017-2019.  

Om kommunfullmäktige ändå väljer att klubba beslutet om fastighetsnära insamling bör Vatten- 

och avfallsnämnden tänka över huruvida en ny återvinningscentral på Tuddarp är nödvändig i 

den omfattning som planeras i MoR 2017. Behovet av en återvinningscentral kommer minska 

vid ett införande av fastighetsnära insamling. 

 
Totalt investeringar 
 

    
Typ av investering 2017 2018 2019 2020-2025 

Vatten 92 250 53 100 51 450 258 000 

Avfall 70 100 18 600 2 200 14 200 

SUMMA 162 350 71 700 53 650 272 200 

 

Vatten         

Typ av investering 2017 2018 2019 2020-2025 

Reinvesteringar 86 250 36 600 34 950 219 000 

Utökade reinvesteringar 6 000 16 500 16 500 39 000 

SUMMA 92 250 53 100 51 450 258 000 

          

Avfall         

Typ av investering 2017 2018 2019 2020-2025 

Reinvesteringar 5 100 5 600 2 200 14 200 

Utökade reinvesteringar 65 000 13 000 0 0 

Summa 70 100 18 600 2 200 14 200 
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Reinvesteringar Vatten Motala 

    Typ av investering 2017 2018 2019     2020-2025 

2540 Pumpstations och nätutrustning 1 000 1 000 1 000 6 000 

2500 Verksutrustning 1 000 1 000 1 000 6 000 

1520 VA-verk 10 000 8 000 3 000 18 000 

1540 VA-nät 18 000 19 600 23 200 150 000 

SUMMA 30 000 29 600 28 200 180 000 

     Reinvesteringar Vatten Vadstena 
    Typ av investering 2017 2018 2019     2020-2025 

2570 Pumpstations och nätutrustning 250 250 250 1500 

2550 Verksutrustning 1 000 1 000 750 3 000 

1840 VA-verk 50 000 750 750 4500 

1590 VA-nät 5 000 5 000 5 000 30 000 

SUMMA 56 250 7 000 6 750 39 000 
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Reinvesteringar Avfall 

    Typ av investering 2017 2018 2019     2020-2025 

1479 Ospec. anläggningsinv 500 500 0 0 

2591 Renhållningsfordon 2 200 4 200 2 200 13 200 

2598 Lastmaskin 2 000 0 0 0 

Lastväxlarsläp 0 500 0 0 

2585 Containrar för omlastning 400 400 0 1 000 

SUMMA 5 100 5 600 2 200 14 200 

     Utökade reinvesteringar 
    Vatten Motala 
    Typ av investering 2017 2018 2019     2020-2025 

Överföringsledning söder 0 10 000 10 000 0 

1500 Nyinvesteringar 4 500 4 500 4 500 27 000 

SUMMA 4 500 14 500 14 500 27 000 

     Utökade reinvesteringar 
    Vatten Vadstena 
    Typ av investering 2017 2018 2019     2020-2025 

1580 Nyinvesteringar 1 500 2 000 2 000 12 000 

SUMMA 1 500 2 000 2 000 12 000 

     Utökade reinvesteringar Avfall 
    Typ av investering 2017 2018 2019     2020-2025 

1471 Personalbyggnad Tuddarp 31 000 9 000 0 0 

1476 Ny ÅVC Tuddarp 34 000 4 000 0 0 

SUMMA 65 000 13 000 0 0 
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5. Finansieringsbudget 
 

Tkr Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 

        

Tillförda medel       

Resultat före extraordinära poster 57 015 48 821 49 906 

Justering avskrivningar 95 000 98 000 102 000 

Minskning av långfristiga fordringar  5 000 5 000 5 000 

Ökning av långfristiga skulder  110 000 80 000 55 000 

Övriga rörelsekapitalpåverkande intäkter  0 0 0 

Extraordinära intäkter 0 0 0 

        

Summa tillförda medel 267 015 231 821 211 906 

        

Använda medel       

Nettoinvesteringar  310 980 275 700 255 900 

Avgår "interna" investeringar -50 000 -50 000 -50 000 

Ökning av långfristiga fordringar  4 000 4 000 4 000 

Minskning av långfristiga skulder  0 0 0 

Extraordinära kostnader     0 0 0 

        

Summa använda medel 264 980 229 700 209 900 

        

Förändring av rörelsekapitalet 2 035 2 121 2 006 
 


