
 
 

1 
 

 
Förslag till 
Mål- och resursplan 2018  
med plan för 2019-2020 
 
Med ansvar för hela Motalas framtid 



2 
 

Innehållsförteckning 

 
1. Inledning ...................................................................................................................................... 3 

2. Politisk inriktning och prioriteringar ............................................................................... 4 

2.1 God ekonomisk hushållning .................................................................................................... 4 

2.3 Personal ................................................................................................................................... 6 

2.4 Utbildning ................................................................................................................................ 7 

2.5 Omsorg .................................................................................................................................... 9 

2.6 Landsbygd .............................................................................................................................. 10 

2.7 Trygghet ................................................................................................................................. 10 

2.8 Digitalisering .......................................................................................................................... 12 

2.9 Fastigheter ............................................................................................................................. 14 

3. Driftsbudget............................................................................................................................. 16 

3.1 Resultaträkning ..................................................................................................................... 17 

3.2 Nämndernas ekonomiska ramar 2018-2020 ......................................................................... 18 

4. Investeringsbudget ............................................................................................................... 21 

4.1 Alliansens prioriteringar ........................................................................................................ 23 

4.2 Reinvesteringar ..................................................................................................................... 26 

4.3 Intäktsfinansierade investeringar .......................................................................................... 29 

4.4 Strategiska investeringar ....................................................................................................... 30 

4.5 Vatten- och avfallsnämndens investeringar .......................................................................... 34 

5. Finansieringsbudget ............................................................................................................. 36 

 

 

  



3 
 

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. 

De närmaste åren möts vi av stora investeringar. Motala växer vilket medför krav på ökad 

service och tillgänglighet. Alliansen ska använda skattepengar med ansvar och Motala kommuns 

invånare ska få ut bästa möjliga service ur varje skattekrona.  

Likt tidigare budgetförslag vidhåller Alliansen att Motala kommun ska ha ett överskott på minst 

2,5 %. Budgeterat resultat 2018, 2019 och 2020 ska uppgå till minst 2,5 % 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. Nya förskolor och 

skolor 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 

 

Vi blickar framåt mot nästa år 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.  
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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. 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 2,5 % 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 Näringsliv 

Hela Motala kommun ska kännetecknas av ett bra företagsklimat. Det krävs ett politiskt 

ledarskap som står upp för entreprenörskap, är engagerad i arbetet och ser med nyfikenhet på 

de enskilda företagen och entreprenörerna. Vi i Alliansen vill att fler vågar satsa och växa med 

sitt företagande i Motala. Genom ett starkt samarbete mellan politik, näringsliv och universitet 

kan vi fortsatt bygga starka stöd och innovationssystem. 

Förenkla 

Alliansen vill arbeta med smartare upphandlingar för att kunna använda mindre och lokala 

leverantörer till offentlig verksamhet. Det ger oss bättre kvalitet, starkare näringslivsklimat och 

större miljönytta. Likväl är det viktigt att upphandlingar delas upp så att även mindre företag 

ges möjlighet att lämna anbud. 

Kommunens myndighetsutövning och tillståndsprövning ska vara rättssäker och serviceinriktad 

till rimlig kostnad. Besked måste kunna ges i rimlig tid. Servicegarantier är ett verktyg att 

använda för att förbättra servicen till medborgarna. 

 

Mångfald av utförare 

Välfärdstjänster kan utföras i både offentlig och privat regi. Vi tror att en blandning är bra och 
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bidrar till ökad kvalitet och effektivitet i verksamheten. För oss är det positivt att andra vill vara 

med och investera i förskolor, skolor och äldreboende 

Modeller kan skapas där man antingen upphandlar verksamhet eller där man genom lagen av 

valfrihet ger andra aktörer rätt att etablera sig och erbjuda omsorgstjänster på samma villkor 

som kommunen. Det ökar valfriheten för medborgarna, öppnar upp för fler att bli företagare och 

fler olika arbetsgivare att välja bland. 

Det är viktigt med mångfald av utförare i välfärden och det är en självklarhet att utveckla arbetet 

med kontroll och uppföljning. En mångfald ska tillföra kvalitet. Ett led i att stärka förtroendet för 

kommunen och våra utförare är att ta ytterligare ett steg när det kommer till öppenhet och 

transparens. Resultat och jämförelser ska presenteras och öppen data ska tillhandahållas.  

Hela Motala ska leva 

Motala kommun ska sätta sig in i landsbygden och använda kunskapen för att skapa en vision, 

inte en prognos. Vi ska planera utifrån fakta gentemot attraktivitet genom att identifiera 

mätindikatorer och samla information för att bidra till attraktiva platser som kompletterar 

varandra i hela Motala kommun. Staden och landsbygden hänger ihop och utgör en helhet som 

under många år har glömts bort på grund av starkt fokus på stadsbyggnation. Nu vill vi se en 

komplett samhällsplanering i alla delar där vi blir bättre på att lyssna direkt på medborgarna i 

kommunens alla delar. 

Alliansen vill därför satsa på etablering av närkontor/kluster i kommunens småorterför att 

underlätta distansarbete och uppmuntra företagande. Genom rumslig samplanering kan vi 

nyttja de allmänna lokalerna på landsbygden, till exempel i en skola när elevantalet minskar, för 

att skapa träffpunkter.  

 

2.3 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. Vi vill införa 

en tydligare styrning med hjälp av ekonomiska controllers avseende kopplingen personal och 

ekonomi. 

Personalförvaltning 

Alliansen föreslog under hösten 2015 att Motala kommun ska införa en personalförvaltning. Det 

behövs ett gemensamt grepp över personalfrågor som administration, organisation, ledning och 
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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. 

Minskad sjukfrånvaro 

Hälsoarbete för minskade sjuktal – friskvård är minst lika viktig som en välfungerande 

hälsovård. Har man ett gott program med förebyggande åtgärder för våra medarbetare kommer 

detta resultera såväl i friskare och piggare medarbetare. Det är därför viktigt att utöka 

friskvårdsprogrammet och involvera än mer det föreningsliv som finns i Motala kommun. Likaså 

bör de förutsättningar som våra medarbetare ges för att utföra sitt jobb vara rimliga och väl 

definierade. Vi måste vara öppna med vad vi förväntar oss utav våra medarbetare, så att de på så 

vis kan prestera utifrån rimliga förutsättningar. 

 

2.4 Utbildning  

 

Näringsliv och skola 

Studenter ska tidigt möta näringslivet under deras utbildning och vi behöver fler kreativa 

samarbetsytor så att en större andel studenter lockas till Motalas företag. Det är viktigt att barn 

och unga kommer i kontakt med arbetslivet och företagande genom rådgivning, studiebesök, 

praktik och Ungt företagande. Det finns också stort intresse från näringslivet att närma sig 

skolans värld som måste tas tillvara på. 24 % av dem som genomgått Ung företagsamhet har 

senare i livet startat eget företag. 

Eleverna behöver mer gedigen yrkesvägledning med tydlig koppling till arbetsmarknaden. Om 

studie och yrkesvägledarna ska lyckas med sin viktiga roll måste det ges förutsättningar för en 

kontinuerlig kontakt med näringslivet med löpande kompetensutveckling. Vägledning bör finnas 

året runt eftersom tankar kring framtida yrkesval inte alltid dyker upp under terminerna. Det är 

viktigt att ungdomar får rådgivning för förbättrad matchning på arbetsmarknaden. Alliansen 

föreslår att Tillväxt Motala får ökat ansvar för att samordna information till studie- och 

yrkesvägledarna.  
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Alla elever ska klara grundskolan 

Ambitionen ska vara att alla elever ska klara grundskolan med fullständiga betyg. Här är det 

viktigt att vi kan möta varje elevs behov och ge de förutsättningar som krävs. 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. Debatten om nedlagd landsbygdstrafik och framförallt debatten om vilka 

möjligheter gymnasieelever på landsbygden har till skolskjuts är alltid aktuell.  

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. Alliansen föreslår att kommunen i samråd med Östgötatrafiken ser 

över möjligheten till flexibel skolstart, som ett led i att säkerställa att alla elever kan ta sig till 

skolan på ett godtagbart sätt. 

Starta gymnasium 

Alliansen satsar på bildning i Motala och värnar om valfrihet. Vi välkomnar seriösa aktörer som 

vill starta skola i Motala. Bland annat föreslår vi att Motala kommun utreder möjligheten till att 

starta ett Bernadottegymnasium. Inriktningen på gymnasiet är uniformsyrken såsom 

försvarsmakt och blåljuspersonal. Med ett bra geografiskt läge, intressant inriktning och 

riksintag för gymnasielever kan Motala kommun locka till sig elever från hela Sverige. 

Utbildningen kan med fördel ligga i centrum för att öka rörligheten där. 
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Kultur och fritid 

Både kulturen och fritiden är viktiga för alla kommuninvånare, ung som gammal. Inom kulturen 

är det viktigt att museiverksamheten blir samordnad samt att biblioteken fortsätter sin digitala 

satsning. Inom området hälsa för alla så har spontan- och näridrottsplatser blivit en allt viktigare 

del i fritids utbud. En fortsatt utveckling av dessa är viktig för den spontana fysiska aktiviteten.  

 

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.  Du 

ska alltid få ett gott bemötande när du är i kontakt med verksamheten.  

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.  

Valfrihet 

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.  

Vidare ser Alliansen Motala att upphandlingar av befintliga LSS- samt äldreboenden med fördel 

kan genomföras för att öka valfriheten. Vår målsättning är att hälften av kommunens 

omsorgsplatser ska drivas i extern regi. Vi är övertygade om att konkurrens mellan 

verksamheter sporrar effektivitet, kvalitet och viljan att hela tiden vara i framkant vad gäller 

innovationer och nya arbetssätt. 

En dörr in 

En ökad andel människor över 65 år gör att vi som kommun behöver tänka nytt kring service 

och tillgänglighet. Det ska vara lätt att komma i kontakt med Motala kommun. Den enskilda 

medborgaren ska endast behöva kontakta en person per ärende. Alliansen Motala föreslår en 

dörr in för äldreomsorgen. Motala kommun ska ansvara för samordningen för att förenkla 

kontakten med kommunen.    
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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. 

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  Landsbygd 

Stora delar av Motala kommun är landsbygd med många och långa avstånd mellan tätort mindre 

orter och landsbygd. I Alliansen lyfter vi vikten av stad och landsbygd hör ihop. I Motala ska 

landsbygd och stad ges samma förutsättningar för att möjliggöra boende och företagande. 

Ung som äldre, landsbygd som stad företagare som student - tillsammans är vi Motala och 

tillsammans kan vi bygga ett samhälle där alla delar av kommunen släpps fram och tillåts bidra 

till utvecklingen. För Alliansen handlar det om att möta Motalaborna med en politik som förenar 

hela Motala kommun. 

Vi vill stärka möjligheten till byggande och boende i hela Motala kommun genom att minska på 

krånglet som begränsar strandskyddet och som har en positiv inställning till landsbygdens 

utveckling. För Alliansen är det självklart att använda vatten som en tillgång. Därför är det 

viktigt att strandskyddsreglerna anpassas så att vi kan ta tillvara Motalas möjligheter. 

Alliansen accepterar inte tanken på att stad och landsbygd är varandras motsatser. Vi ser att det 

kompletterara varandra och behöver varandra. Staden klarar sig inte utan landsbygden och 

landsbygden klarar sig inte utan staden. 

Landsbygdsskolorna ska behållas så länge det finns ett rimligt elevunderlag och en god kvalitet 

kan upprätthållas. Motala kommun bör ha ett samarbete med de mindre tätorternas 

utvecklingsgrupper för att tillsammans utveckla landsbygden. 

2.7 Trygghet  

Det är en orolig värld vi lever i, som också Motala kommun måste förhålla sig till. Vi bevittnar 

fruktansvärda dåd i vår omvärld. Människor blir kränkta för den de är och otrygghet och rädsla 

är vardag för många. Vi skall arbeta för att känna oss trygga i det gemensamma rummet. 
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Trygghetsfrågor är en av hörnstenarna i Alliansens politik och i grund och botten handlar det om 

mänskliga rättigheter och frihet. Vi anser därför att det är positivt att Motala kommun nu har 

antagit en handlingsplanen om våldsbejakande extremism. Det är också ett krav på att den ska 

implementeras i den ordinarie verksamheten och att den leder till konkreta handlingar. 

Trygghetsskapande åtgärder 

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

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

proaktivt och med förtroendeskapande åtgärder, närvaron av polisen ska vara ett naturligt och 

odramatiskt inslag i vår stadsbild och i våra bostadsområden. Polisen måste öka sin synlighet 

och närvaro. 

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 tryggas.  

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 ska kommunen följa den belysningspolicy som är 

beslutad. 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.  

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. 

Flerårigt ekonomiskt stöd 

Ideella verksamheter, som till exempel Brottsofferjouren, Kvinnojouren och RIA, ska ges ett 

flerårigt ekonomisk stöd inom ramen för Idéburet offentligt partnerskap, IOP-avtal, för att 
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kunna ha en kontinuitet och långsiktighet i sitt arbete.   

 

2.8  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 

fortsätta att införa fler e-tjänster på bred front.  

GIS och Öppen data 

Kommunen har under de senaste 30 åren investerat mycket medel på att bygga upp grund-

läggande data och system för samhällsbyggnad i en GIS-plattform. Det är nu hög tid att fullt ut 

dra nytta av dessa investeringar i samtliga verksamheter. Det som saknas för att hämta hem nya 

nyttor och värden för den kommunala organisationen och för samhället handlar oftast om 

kunskap, insikt och förmåga att fatta beslut. Det handlar inte längre om pengar till teknik, data 

och GIS-ingenjörer.  

Vi vill därför inrätta två nya centrala tjänster på kommunledningsförvaltningen; en GIS-strateg 

som jobbar med rådgivning och uppsökande verksamhet, samt en Digitaliseringschef eller CDO 

(Chief Digital Officer) som har till uppgift att stötta verksamheterna, kommunledningen 

inklusive den politiska delen av organisationen med digital utveckling och beslutsunderlag. GIS-

strategen och Digitaliseringschefen jobbar tillsammans och beställer uppdrag, analyser och 

medverkar till att verksamheterna får det stöd för digitalisering och översyn av processer och 

arbetsflöden som behövs. Det kan t. ex vara stöd till webbsamordnare, kommunikatörer, 

statistiker, samhällsplanerare samt klimat- och energirådgivare.  

För att snabbt komma igång med kraft vill vi prioritera två tjänster inklusive en liten budget att 

köpa konsulttjänster eller för att arrangera nödvändiga utbildningar och seminarier. Detta tas 

inom kommunstyrelsens ram. De digitala tjänsterna ska också vara öppna för kommuninvånare, 

så att de själva kan hämta information, ladda ner data, och ta del av kommunal information via 

olika databaser, karttjänster och geodata. De öppna datatjänsterna ska följa svenska standarder 

för s.k. "öppna data" enligt rekommendationer från SKL, PSI-lagen (www.oppnadata.se) och EU-

direktivet INSPIRE (www.geodata.se).  

Inom Samhällsbyggnadsenheten vill vi uppnå en gemensam GIS-baserad och sökbar databas för 

samtliga gällande och nya detaljplaner som följer SIS-standarden TK 501 och senaste direktiv 

och riktlinjer från myndigheterna enligt dPBL. Detta krävs för att effektivare arbeta digitalt i 

http://www.oppnadata.se/
http://www.geodata.se/
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planprocessen och öppet redovisa för omvärlden hur vi förändrar vår kommun och vilka 

planbestämmelser som gäller på olika delar av en fastighet. Att digitalisera gamla planer är ett 

omfattande arbete som till viss del kan köpas externt för att inte fördröja det ordinarie plan-

arbetet. Därför bör ett belopp avsättas för digitalisering av gamla och nya detaljplaner, samt 

införskaffande av system för att rita planer digitalt enligt Digitaliseringsministerns önskemål till 

januari 2019. 

Genom att tillgängliggöra Motala kommuns öppna data skapar vi förutsättningar för 

innovationer och en mer transparent och öppen kommun. För oss är det självklart att data som 

samlats in, bearbetats eller producerats med skattemedel också ägs av skattebetalarna. Den ska 

därför i så stor utsträckning som möjligt tillgängliggöras för de som är intresserade av att ta del 

av den. 

Öppen data bidrar till ökad öppenhet då fler kan ta del av den information som kommunens 

verksamheter besitter. Öppna data är ett sätt att skapa större insyn för medborgarna i 

kommunens förvaltning. Definitionen av öppna data är digital information som är fritt tillgänglig 

för alla utan inskränkningar. Som en offentlig förvaltning har Motala kommun mycket 

information som går under den definitionen. Det kan exempelvis handla om sådana data som 

t.ex. kö till barnomsorgen, meritvärden från skolan, besöksstatistik på biblioteket eller 

sevärdheters lokaliseringar och öppettider. I flera fall är det data som vi redan samlar in, men 

som vi enbart skickar vidare till sammanställande organ – SCB, SKL etc. 

Öppen data kan även användas för att producera t.ex. appar, webbapplikationer med mera till 

nytta för kommunens invånare. Endast fantasin sätter gränser för vad kreativa människor kan 

åstadkomma om de ges möjlighet att ta del av information och skapa fritt med denna som bas. 

Genom att öppna upp kommunens öppna data kan vi visa upp data och nyckeltal som redan 

finns på ett för medborgarna lättillgängligt sätt. Genom att visa upp så kallad PSI-data (Public 

Sector Information) kan vi också på ett väl underbyggt sätt presentera och prata om våra 

verksamheter, externt som internt. Vi öppnar också upp användningen av befintlig data till 

entreprenörer/innovatörer som med hjälp av de data som vi tillhandahåller kan skapa 

tjänster/applikationer som är till nytta för medborgare och besökare till kommunen. 

Vi vill därför att Motala kommun initierar arbetet med öppen data genom att tydliggöra 

ägandeskapet i kommunens organisation samt utreder vilken data som kan tillgängliggöras på 

kommunens webb för allmänheten successivt. I utredningen ska hänsyn tas till frågor om 

integritet och vad gällande lagstiftning samt även PSI direktivet (The re-use of public sector 

information) och Inspire-direktivet (Infrastructure for Spatial Information in Europe) tillåter. 
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Digitalt först 

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

Det är viktigt att det finns en kontinuitet i arbetet.  Trycket på att ta fram nya villatomter och 

även bygga flerbostadshus 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. Därför är det viktigt att vi inför en smartare samhällsbyggnadsprocess, 

innebärande en enklare, öppnare och mer effektiv planerings- och byggprocess. 

Fiberutbyggnad 

Kommunen bör samordna den utbyggnad som sker av fiber i kommunen, så att alla delar täcks 

av erbjudande om fiber senast 2020. Kommunen bör också erbjuda aktörerna ett fullgott 

kartstöd. 

Webbsändning  

Kommunen bör webbsända kommunfullmäktiges möten så att fler medborgare kan ta del av 

debatterna och besluten i kommunens högsta beslutande organ. 

Digital samverkan 

Kommunerna i västra Östergötland och Finspång bör inleda en djupare samverkan kring e-

tjänster och geodataförsörjning. Att dela data med varandra ger flera nyttoeffekter och sparar 

pengar. 

 

2.9  Fastigheter 

Motala kommuns fastighetsbestånd representerar värden på långt över 1 miljard kronor. Därför 

är det viktigt att de underhålls och sköts på ett sådant sätt att ingen kapitalförstöring sker och 

att de är ändamålsenliga för den verksamhet som ska bedrivas i dem. Därför vill Allians Motala 

öka underhållsbudget på kommunens fastigheter så att de uppnår det uppsatta målen på 

omkring 28 miljoner kronor per år inom en rimlig tid.  

Allians Motala anser att vi ska avyttra fastigheter som inte ingår i kommunens kärnverksamhet. 

Exempel på sådana fastigheter kan vara växthuset, Skogsborgs vandrarhem, sommarhemmet i 

S:t Anna och även skogsinnehav som inte är tätortsnära. 

Energieffektiviseringen av fastigheterna måste fortsätta. Av erfarenhet vet vi att en grads 

sänkning av inomhustemperaturen brukar ge 5-7 % sänkning av kostnaderna. När det inte ger 

det utfallet, som i t ex kommunhuset, är det viktigt att undersöka orsaken och vidta åtgärder. Ett 

annat sätt att sänka uppvärmningskostnaderna är att installera solfångare och solpaneler på 

kommunens fastigheter. Detta bör ske mer systematiskt än hittills.  
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Kommunen har investerat stora belopp i lokaler. Därför måste lokalutnyttjandet öka. T ex borde 

skolor kunna användas betydligt fler timmar på dygnet än hittills. I till exempel kommunens 

landsbygdsprogram uttrycks den ambitionen.  

Allians Motala anser att externa aktörer i högre utsträckning ska erbjudas att bygga, äga och 

driva verksamhetslokaler. Många privata företag som har en god ekonomi kan låna lika billigt 

som kommunen till sina investeringar. På så sätt begränsar vi kommunens behov att investera i 

egna fastigheter. 

Samhällsbyggnadsförvaltning 

Alltfler tillväxtkommuner effektiviserar samhällsbyggnadsprocessen och inrättar därför en 

samhällsbyggnadsförvaltning. Vi anser att Motala kommun bör gå samma väg. En sammanhållen 

samhällsbyggnadsprocess med en chef ger en större tydlighet i processerna. Om vi samtidigt 

inför en digital planprocess blir transparensen gentemot kommuninvånarna bättre. Kommunen 

blir också en attraktivare arbetsgivare. Det interna utförandet föreslås läggas i en 

serviceförvaltning.  
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3. Driftsbudget 

 

God ekonomisk hushållning 

För att följa lagens krav på god ekonomisk hushållning budgeteras ett resultat om minst 2,5 % 

av skatteintäkter och utjämning. Flera av mandatperiodens tidigare bokslut i Motala kommun 

har haft en negativ avvikelse mot budget. För oss är det viktigt att det faktiska resultatet inte 

understiger det budgeterade. 

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. Alliansen förordar även 

att mer av kommunens egen entreprenadverksamhet under tekniska förvaltningen bör minskas 

till förmån för att lägga ut fler arbeten på externa entreprenörer.   

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.   

För året 2018 lägger Alliansens in ett generellt effektiviseringskrav på nämnderna om fyra 

miljoner kronor. Vi ser redan nu att nämnderna måste reducera sina kostnader med stora 

belopp från och med 2019 varför det är viktigt att börja redan under 2018.  

Referensobjekt 

Kommunens städverksamhet är effektiv. Det är dock alltid bra att ha referensobjekt att mäta sig 

mot för att sporra den egna verksamheten. Alliansen föreslår att en mindre andel, till exempel 5 

%, av städverksamheten läggs ut på extern utförare. 

Ökade driftskostnader 

Socialnämndens åtaganden växer i takt med kommunens befolkning. Ett äldreboende är 

planerat att tas i drift under 2019. Vi har budgeterat för driften av det äldreboendet under andra 

halvan av 2019 på beräknade 20,5 miljoner kronor. Istället för en så kallas inhyrning av 

äldreboendet har vi förordat en upphandling där även driften skulle ingå. Vi anser att det hade 

varit en både enklare och billigare lösning. 
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3.1 Resultaträkning 
 

Tkr Bokslut 
2016 

Budget 
2017 

justerad  

Budget 
2018 

Plan 2019 Plan 2020 

Nämndernas/styrelsens 
nettokostnader           

Fullmäktiges beredningar -203 -439 -444 -444 -444 

Personalnämnden -2 851 -3 000 -3 032 -3 032 -3 032 

Revision -1 815 -1 901 -1 929 -1 929 -1 929 

Valnämnden -84 -208 -911 -211 -211 

Överförmyndaren -3 523 -4 646 -4 859 -4 859 -4 859 

Kommunstyrelsen -94 711 -104 298 -109 244 -109 244 -108 744 

Bildningsnämnden -1 101 583 -1 142 949 -1 180 401 -1 194 161 -1 208 051 

Plan- och miljönämnden -63 168 -65 092 -66 099 -65 949 -65 799 

Socialnämnden -916 594 -962 323 -985 130 -992 507 -997 429 

Tekniska nämnden -57 731 -61 576 -64 730 -64 730 -64 730 

Vatten- och avfallsnämnden -13 774 -2 914 0 0 0 

Fonddisposition/avsättn 13 774 2 914 0 0 0 

Drift Äldreboende       -20 500 -41 000 

Politisk prioritering   26 517 0 0 0 

Generell effektivisering 0 0 4 000 47 000 93 000 

Ej fördelad lönförändring 0 -152 -14 350 -73 250 -135 300 

Ej fördelad prisförändring     0 -17 000 -37 000 

Summa nämnder/styrelsen -2 242 263 -2 320 067 -2 427 129 -2 500 816 -2 575 528 

Pensioner -119 489 -113 419 -123 193 -122 116 -130 753 

Löneskatt -28 691 -27 515 -29 887 -29 625 -31 721 

Semesterlöneskuld -4 282 -7 000 -5 000 -5 000 -5 000 

Justering kapitaltjänst 134 594 128 958 145 300 145 000 150 000 

Kollektivavtalad pension 107 471 100 200 123 000 125 000 127 000 

Avskrivning medfinansiering -3 200 -3 200 -3 200 -3 200 -3 200 

Planerat underhåll 7 233 8 000 14 729 13 587 12 499 

Avskrivningar -94 341 -95 000 -100 000 -105 000 -110 000 

Resultat 1           
Verksamhetens 
nettokostnader -2 242 968 -2 329 043 -2 405 380 -2 482 170 -2 566 703 

V-netto / skatteint,bidrag  97,3% 98,3% 97,3% 97,3% 97,3% 

Skatteintäkter 1 775 727 1 839 667 1 896 142 1 946 101 2 012 175 

Slutavräkning skatteintäkter -7 046 0 -7 717 0 0 

Inkomstutjämning 436 459 440 965 474 194 492 295 512 503 

Kostnadsutjämning -15 047 -15 699 -22 541 -23 245 -24 082 

Regleringsbidrag/-avgift -1 467 -7 978 6 577 19 738 29 619 

Generella statsbidrag 30 599 29 815 30 681 21 300 12 780 

LSS-utjämning 13 239 8 011 6 622 6 675 6 727 

Fastighetsavgift 73 906 74 209 88 315 88 315 88 315 

Finansiella intäkter 7 921 7 000 7 500 7 500 7 500 

Finansiella kostnader -10 018 -11 000 -11 000 -12 000 -13 000 

Resultat 2            
Resultat före extraordinära 
poster 61 305 35 947 63 393 64 509 65 834 

Res.2 /skattint.och utjämn 2,7% 1,5% 2,56% 2,53% 2,50% 

Extraordinära intäkter/kostnader 0 0 0 0 0 

Resultat 3            

Förändring av eget kapital 61 305 35 947 63 393 64 509 65 834 
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3.2 Nämndernas ekonomiska ramar 2018-2020 

 

2018 

Nämnd/styrelsen Justerad 
ram exkl ej 
nivåhöjand

e, efter 
lönekomp 

kv 2-4 2017 

Demogr
afi inkl 
lokaler 

Lönekom
p kv 1 
2018 

Lönekom
p kv 2-4 

2018 

Priskom
p och 

köpt vht 

Generell 
effektiviseri

ng  

Stats-
bidrag 

Politisk 
prio 

Effektiviseri
ng/ 

ransonerin
g 

PO-
påläg

g 
0,87% 
öknin

g 

Övriga 
justering

ar 

Förslag 
ram 2018 

KF:s beredningar -439 0 -1 -4 -3 3 0 0 0 0 0 -444 

Personalnämnden -3 000 0 -3 -9 -49 29 0 0 0 0 0 -3 032 

Revisionen -1 901 0 -3 -6 -37 21 0 -3 0 0 0 -1 929 

Valnämnden -208 0 0 -1 -4 2 0 -700 0 0 0 -911 

Överförmyndaren -4 646 0 -80 -186 75 55 0 0 0 -77 0 -4 859 

Kommunstyrelsen -102 583 0 -337 -992 -799 889 43 -1 450 1 750 -416 -5 349 -109 244 

Bildningsnämnden -1 141 366 -17 431 -6 193 -12 472 -6 987 9 666 -449 -10 350 6 350 -5 232 4 063 -1 180 401 

Plan- och 
miljönämnden 

-65 092 0 -365 -936 -110 520 0 0 150 -394 128 -66 099 

Socialnämnden -948 973 -10 512 -4 854 -11 033 -5 629 8 276 0 -10 350 2 150 -4 630 425 -985 130 

Tekniska nämnden -59 309 0 -152 -466 -618 539 0 -4 000 1 600 -197 -2 127 -64 730 

Vatten- och 
avfallsnämnden 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Summa -2 327 517 -27 943 -11 988 -26 105 -14 161 20 000 -406 -26 853 12 000 
-10 
946 

-2 860 -2 416 779 
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2019 

 

Nämnd/styrelsen Ram 2018 Demo-
grafi 

Effektivisering/ 
ransonering 

Förslag ram 
2019 

KF:s beredningar -444     -444 

Personalnämnden -3 032     -3 032 

Revisionen -1 929     -1 929 

Valnämnden -911   700 -211 

Överförmyndaren -4 859     -4 859 

Kommunstyrelsen -109 244     -109 244 

Bildningsnämnden -1 180 401 -16 010 2 250 -1 194 161 

Plan- och miljönämnden -66 099   150 -65 949 

Socialnämnden -985 130 -7 377   -992 507 

Tekniska nämnden -64 730     -64 730 

Vatten- och avfallsnämnden 0     0 

Summa -2 416 779 -23 387 3 100 -2 437 066 
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2020 

 

Nämnd/styrelsen Ram 2019 Demo-
grafi 

Effektivisering/ 
ransonering 

Förslag 
ram 2020 

KF:s beredningar -444     -444 

Personalnämnden -3 032     -3 032 

Revisionen -1 929     -1 929 

Valnämnden -211     -211 

Överförmyndaren -4 859     -4 859 

Kommunstyrelsen -109 244   500 -108 744 

Bildningsnämnden -1 194 161 -13 890   -1 208 051 

Plan- och miljönämnden -65 949   150 -65 799 

Socialnämnden -992 507 -4 922   -997 429 

Tekniska nämnden -64 730     -64 730 

Vatten- och avfallsnämnden 0     0 

Summa -2 437 066 -18 812 650 -2 455 228 

 

  



21 
 

4. Investeringsbudget 
 

Alliansen håller fast vid att kommunen i möjligaste mån 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 så långt som möjligt.  

 

Lägre investeringar 

Vi har tidigare föreslaget att Västerskolan externfinansieras. Om vi exkluderar den investeringen 

på 72,6 miljoner kronor för 2018, korrigerar med nedanstående förändringar, exkluderar 

Vatten- och avfallsnämndens investeringar som är taxefinansierade, och som till en betydande 

del avser investeringar i reningsverket i Vadstena, samt genomför försäljningar på 18 miljoner 

kronor, begränsas lånebehovet i vårt förslag för den skattefinansierade delen till cirka 23 

miljoner kronor för 2018. 

Investeringsutrymmet 2018 (exklusive VAN) är 161, 393 miljoner kronor. Totala investeringar 

2018 (exklusive VAN) uppgår till 257,14 miljoner kronor. 

De taxefinansierade investeringarna i vatten- och avfallsnämnden uppgår till 140,7 miljoner 

kronor. Lånebehovet för den taxefinansierade verksamheten är 120,7 miljoner kronor. 

Typ av investering 2018 2019 2020 

Reinvesteringar 77 168 70 180 50 170 

Intäktsfinansierade investeringar 31 300 33 630 33 050 

Strategiska investeringar 148 672 157 200 152 840 
Delsumma skattefinansierad 
verksamhet 257 140 261 010 236 060 

Vatten- och avfallsnämnden 140 700 74 950 48 250 

SUMMA 397 840 335 960 284 310 
 

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

minskar investeringsnivån samt tillåter externa investerare. 
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Försäljning av fastigheter som inte tillhör 
kärnverksamheten 
 

Taxeringsvärde 

Vandrarhemmet Skogsborg 2,7 mkr 

Sommarhemmet S.t Anna 3,3 mkr 

Skog Djupvik Uppskattat värde: 3,5 mkr 

Skog Järskalleby Uppskattat värde: 6,5 mkr 

Tätortsnära jordbruksmark som ej kan bebyggas Uppskattat värde: 2,0 mkr 

Totalt Ca 18 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. 

Amorteringsplan 

Vi anser att kommunen ska besluta om en amorteringsplan för upptagna lån. Lånen bör 

amorteras med minst 2 % år.  
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4.1  Alliansens prioriteringar i investeringsbudgeten 

Extern finansiering 

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 kan vi klara av att bygga Motala starkt.  

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

hållbar lösning för samtliga parter. Motala kommun är bland annat i behov av äldre- ,LSS-

boenden och förskolor. 

 

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. 

LSS-boenden 

De nya LSS-boendena anser vi, som nu föreslås, kan byggas av externa aktörer. 

Ny brandstation Tjällmo 

Alliansen vill snarast investera i en ny brandstation i Tjällmo. Vi avsätter 5 miljoner kronor till 

detta. 

Aktivitetshall 

Investeringskostnaden för en aktivitetshall är beräknad till ca 90 miljoner kronor med en ökad 

driftskostnad på 6 miljoner kronor/år. Vi ser inte att detta ryms inom ramen för en god 

ekonomisk hushållning om vi samtidigt ska hålla en god kvalitet i kommunens 



24 
 

kärnverksamheter. Däremot bör vi snarast åtgärda isbädden och investera i nya ismaskiner. Till 

detta avsätter vi 25 miljoner kronor år 2018. 

Tågperrong Godegård 

Alliansen har fortsatt hög beredskap för ett eventuellt framtida tågstopp i Godegård och anslår 

0,5 miljoner kronor till en försöksverksamhet. Med en enklare perrong, parkeringsplatser, 

staket, mm. 

Förnyelsebar energi 

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

fastigheter. 1 miljon kronor anslås till miljöutveckling. 

Stora torget 

Vi tidigarelägger omdaningen av Stora torget i Motala med ett år. Vi anser att det är angeläget att 

komma igång så snart som möjligt efter den omfattande medborgardialogen. 

GC-vägen Motala-Vadstena 

Vi förskjuter byggandet av GC-vägen ett år till 2019 som vi anser är mer realistisk.  

Renovering simhall 

Finansiering av eventuell renovering av befintlig simhall tas ur ökat anslag för 

fastighetsunderhåll. 

Nedprioriteringar 

Stadsparken/Vätterpromenaden 

Vi vill först fullfölja omdaningen av Stora torget, innan vi går vidare med Stadsparken och 

Vätterpromenaden. 

Förstudie av ny simhall 

Vi minskar kostnaden för förstudien från 3 till 1 miljon kronor. 

Räddningsstation i Borensberg 

Vi vill avvakta förändringen räddningsstyrkan i Borensberg till dess den nya rv 34 mellan 

Ervasteby och Borensberg är färdigställd. Däremot föreslår vi ett mindre belopp för renovering 

av den befintliga stationen 

Utställningsbygge Kulturen 

Vi inväntar bättre redovisning vad investeringen innebär. 
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Förändringar i investeringsbudgeten i miljoner kronor 

Objekt      2018 2019  2020 

Ingen aktivitetshall, endast isbädd  -15 -50  

Förskola centrum, extern finansiering   -29,5 

Förskola Agneshög, extern finansiering   -20 -20 

Förskola Borensberg, extern finansiering   -8,5 -15 

Räddningsstation i Borensberg, avvakta ny väg  -6 -5 

GC-väg, realistiskt byggstart 2019  -5,5 +5,5 

Stora torget, tidigarelagt    +10 -10 

Ökat beläggningsunderhåll   +8 + 8 +8 

Ökat fastighetsunderhåll   +2 +2 +2 

Perrong i Godegård   +0,5 

Räddningsstation i Borensberg, renovering +0,2 

Räddningsstation i Tjällmo   +5 

Förnyelsebar energi   +1 +1 +1 

Förstudie ny simhall   -2 

Förstudie Vätternpromenaden   -2 

Utställningsbygge Kulturen   -1,5 

Summa    -7,3 mkr -89,5 mkr -39 mkr
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4.2 Reinvesteringar 

 

Nämnd Beslut 2018 2019 2020 

Kommunstyrelsen 4 7 100 10 500 6 500 

Bildningsnämnden 5 38 800 22 200 8 500 

Plan-och miljönämnden 4 5 220 7 430 5 720 

Socialnämnden 4 3 200 7 600 7 000 

Tekniska nämnden 4 22 848 22 450 22 450 

SUMMA   77 168 70 180 50 170 

 
Kommunstyrelsen 

Reinvesteringar kommunstyrelsen 2018 2019 2020 

        

1909/1918 Stadsnätet 2 500 2 500 2 500 

2200 MS-migrering 0 0  0 

2007 Central datautrustning 2 500 2 500 2 500 

2201 Utveckling behov från verksamheten 1 000 1 000 1 000 

Alternativ driftplats 0 0 0 

Trådlösa nät, reinvestering 0 4 000 0 

E-arkiv 0 0 0 

Intranät 600 0 0 

Frankeringsmaskin 0 0 0 

Övriga inventarier KLF 500 500 500 

        

Summa 7 100 10 500 6 500 
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Bildningsnämnden 

Reinvesteringar bildningsnämnden 2018 2019 2020 

        

Fritid       

1402 Utegym/utveckling fritidsområden 500 500 500 

1446 Övrigt fritidsverksamhet 1 000 1 000 1 000 

Ny fritidsgård Ekön, inventarier 400 0 0 

2458 Inventarier fritidsanläggningar 500 500 500 

Kultur   
 

  

2058 Kultur 500 500 500 

Motala bibliotek inventarier 4 000 0 0 

Utställningsbygge Kulturen 0 0 0 

Bokbuss  5 000 0 0 

Grundskola/gymnasium   
 

  

Nya skolor (Västerskolan) 20 000 500 500 

Accesspunkter Västerskolan 500 0 0 

Skolgårda kök/klassrum 0 5 000 0 

2644/2645/2647 Läromedel grundskola 1 500 1 500 1 500 

2651/2652/2653/2606/2655 gymnasium 1 500 1 500 1 500 

Vux/arbetsmarknad   
 

  

2661 Inventarier arbetsmarknad 70 70 70 

Förskolor   
 

  

2727 Inventarier nya förskolor 400 3 200 500 

2742/2774 Inventarier förskolor 1 000 1 000 1 000 

Övrigt   
 

  

2902 IT övrigt (nätverk) 1 500 1 500 500 

2909 Övriga inventarier bildningsförvaltn 430 430 430 

Förundersökning område Öster 0 5 000 0 

        

Summa 38 800 22 200 8 500 
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Plan- och miljönämnden 

Reinvesteringar plan- och 
miljönämnden 2 017 2018 2019 2020 

          

2976 Tankfordon 3 600 0 0 2 800 

Släckfordon Tjällmo 0 3 400 0 0 

Räddningsfordon 600 0 0 0 

Ledningsfordon 0 800 0 0 

Släckfordon 0 0 3 400 0 

Kem/restvärderscontainer 0 0 0 800 

Vattenskoter 0 0 0 0 

Båt 0 0 0 0 

Lastväxlare skogsbrand 0 0 2 300 0 

Motorsprutor 0 0 0 0 

2044 Mätinstrument LME 260 0 0 284 

2122 IT-utrustning PMN 340 380 630 306 

2968 Alameringsutrustning 0 0 0 230 

2972 Material och utrustning räddning 1 000 640 1 100 1 100 

2979 Nytt ärendehanteringssystem 390 0 0 200 

          

Summa 6 190 5 220 7 430 5 720 

 
Socialnämnden 

Reinvesteringar socialnämnden 2017 2018 2019 2020 

          

2812 Inventarier socialförvaltningen 1 500 1 500 1 500 1 500 

2813 Inventarier LSS 325 0 0 0 

2810 Inventarier Strandvägen 612 0 0 0 

2816 Inventarier LSS unga 500 0 0 0 

2818 Inventarier Munken 300 0 0 0 

Inventarier nytt psykiatri/LSS-boende 0 500 0 0 

Grp-boende LSS "Strömsborg" 0 300 0 0 

Äldreboende Strömsborg 0 600 0 0 

Servicebostad LSS 0 300 0 0 

Grp-boende LSS  0 0 600 0 

Äldreboende 0 0 5500 5500 

          

Summa 3 237 3 200 7 600 7 000 
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Tekniska nämnden 

Reinvesteringar tekniska nämnden 2017 2018 2019 2020 

2309 Nya hastighetsgränser 200 198 0 0 

1460 Beläggningsprogram 7 000 15 000 15 000 15 000 

1328 Åtgärder tunnlar 308 0 0 0 

1332 Åtgärder broar 1 524 1 000 1 000 1 000 

1333 Offentliga toaletter 500 500 250 250 

1360 Upprustning gator 1 000 1 000 1 000 1 000 

1362 Cykelbefrämjande åtgärder 750 750 750 750 

1379 Upprustning gångbanor 329 300 300 300 

1382 Busshållplatser 250 150 150 150 

1405 Trädprojekt 250 250 250 250 

1420 Parkprojekt enligt plan 750 750 750 750 

1421 Upprustning lekplatser 373 1 500 1 500 1 500 

1425 Jordbruksarrenden 50 50 50 50 

1437 Attraktiva kringorter 550 300 300 300 

1439 Angränsande ytor dubbelspår 1 100 0 0 0 

Upprustning av grönytor 250 250 250 250 

Gatubelysning 800 800 800 800 

Julbelysning 350 50 100 100 

Summa 16 334 22 848 22 450 22 450 

 

4.3 Intäktsfinansierade investeringar 

 

Intäktsfinansierade investeringar Beslut 2018 2019 2020 

Fordon/inventarier drift/anläggning 4 10 300 12 630 10 050 

      Varav Inventarier och maskiner Städ 4 350 350 350 

      Varav Inventarier och maskiner Kost 4 2 350 2 350 2 350 

      Varav Bilpoolsbilar 4 3 150 3 150 3 150 

      Varav Drift/Anläggn 4 4 450 6 780 4 200 

          

Planerat underhåll fastigheter 4 21 000 21 000 23 000 

SUMMA   31 300 33 630 33 050 
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4.4 Strategiska investeringar 

 

Strategiska investeringar 2018 2019 2020 

Lokalinvesteringar 135 792 121 000 131 500 

Exploatering 4 630 9 650 13 090 

Tillväxtinvesteringar  8 250 26 550 8 250 

SUMMA 148 672 157 200 152 840 
 

Lokalinvesteringar 

2018 2019 2020 

Bildningsförvaltningen 125 092 120 000 120 500 

Grund- och gymnasieskolor 98 092 23 000 35 000 

Mariebergsskolan inklusive grundsärskola påbörjad 2017 72 617 0 0 

Grundskola Borensberg påbörjad 2017 ny inriktning 0 13 000 0 

Skolgårda kök 25 475 0 0 

Skolgårda skola reinvesteringar 0 10 000 0 

Reinvesteringar grundskola 0 0 35 000 

Förskolor 0 20 000 6 500 

Förskolor centrum 0 0 0 

Ersättningslokaler Agneshögs förskola 0 0 0 

Trollsländans förskola reinvestering 0 10 500 0 

Myrans förskola reinvestering 0 9 500 6 500 

Förskola Borensberg 0 0 0 

Fritid och kultur 27 000 77 000 79 000 

Renovering simhall 0 0 0 

Rundradiomuseum (netto) påbörjad 2017 2 000 0 0 

Ny simhall 0 75 000 75 000 

Renovering isbädd 25 000 0 0 

Omklädningsrum idrottsanläggningar 0 2 000 4 000 

Övriga förvaltningar 10 700 1 000 11 000 

Räddningsstation Borensberg, renovering  200 0 0 

Räddningsstation Tjällmo 5 000     

Perrong Godegård 500     

Övningsfält räddning lokaler 0 1 000 11 000 

Förebyggande åtgärder översvämningar Carlsund 3 100 0 0 

Förebyggande åtgärder översvämningar Vätternskolan 1 900 0 0 

        

SUMMA 135 792 121 000 131 500 
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Exploatering       

Industriexploatering 5 300 6 650 -2 050 

1115 Östra Bråstorp 3 050 450 -1 600 

1120 Bergsätter, väster -650 -300 -950 

1164 Erstorp etapp 2 Borensberg 0 2 500 400 

1197 Norrsten 2 300 -400 -400 

Norrsten etapp 2 600 400 0 

1127 Agneshög industriområde 0 4 000 0 

Ny industrimark 0 0 500 

        

Bostadsexploatering -5 970 -4 500 10 340 

1202 Norra Bråstorp 1 000 0 0 

1151 Norra Bråstorp etapp 2 0 3 100 -3 000 

1257 kv. Munken 100 -3 500 0 

1258 Södra Freberga -1 640 -1 240 0 

1264 Vänneberga norra -170 0 0 

xxxx Planprogram Bromma/Kärsby/Dj. 300 0 0 

1269 Hällalund -460 -860 -1 260 

1270 Bromma 2:2 500 1 000 500 

1272 Borens Trikå 500 0 0 

1291 Tororp 1 500 0 0 

1990 Kvarteret Linden -4 500 200 0 

1165 Dragkampsängen, Borensberg 200 100 0 

Dynudden 2 300 0 0 

1003 Södra Stranden 2 500 3 000 3 000 

Nya småhustomter i Motala 0 1 000 0 

Nya flerbostadsprojekt Motala 500 1 000 0 

Nya bostadsprojekt i Borensberg 500 0 4 500 

1129 Nya småhustomter Klockrike 300 1 500 -500 

Nya småhustomter Nykyrka 0 500 0 

Nya småhustomter Fornåsa 0 0 500 

Nya småhustomter Fågelsta 0 500 2 000 

Ekön 5 0 900 -1 200 

Kvarteret Stenavadet -5 000 2 000 0 

Kvarteret Tullen 200 -7 000 0 

Kvarteret Cykelramen -3 900 0 0 

1150 Offerby 3 100 -3 000 -3 500 

Vätterviken 0 1 000 0 

Djurkälla 10:62 m fl 400 0 10 000 

1101 Mossenskolan -4 200 0 0 

Luxor 7 0 1 000 0 

Buntmakaren 500 -8 000 0 

Offerby etapp 2 200 300 0 

Filgraden och Filspånet 300 200 -700 
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Fortsättning bostadsexploatering    

Norra Kanalstranden 0 500 0 

Planprogram Tegelviken 500 0 0 

Ängdalen 0 500 0 

Hökartorget 0 300 0 

1130 Södra hamnen i Borensberg 0 500 0 

Bryggeriet 500 0 0 

        

1298 Fastighetsförvärv 4 400 4 400 4 400 

    
 

  

Plangenomförande 900 3 100 400 

1125 Detaljplan Bondebacka 0 1 500 0 

1399 Förlängning av Bispgatan 1 000 0 0 

Gc-väg Östra Bergsätter 0 1 200 0 

Fornåsa Hycklinge -500 0 0 

1932 Övrigt plangenomförande 400 400 400 

        

Summa 4 630 9 650 13 090 

    Tillväxtinvesteringar       

Tilläggsavtal Trafikverket 0 0 0 

Projektplanerade objekt 5 000 24 550 6 250 

Objekt i förstudiefas 1 250 0 0 

Landsbygdsutveckling 1 000 1 000 1 000 

Miljöutveckling 1 000 1 000 1 000 

Summa 8 250 26 550 8 250 

 
      

Tilläggsavtal Trafikverket       

Ombyggnad Vadstenavägen, Bron-Kyrkog. 16 000 0 0 

Borgmästaretorget 300 700 0 

Östermalmsgatan 0 1 000 0 

Odefinierade objekt 0 0 24 297 

Ersättning Trafikverket -16 300 -1 700 -24 297 

Summa 0 0 0 

 
      

Projektplanerade objekt       

1395 Stadsmiljö Borensberg 0 1 250 1 250 

1375 Gamla stan radiella gator 0 2 800 0 

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

GC-väg Motala- Vadstena 0 5 500 0 

Centrum 0 10 000 0 

Summa 5 000 24 550 6 250 

    



33 
 

Objekt i förstudiefas       

1144 Stadsparken/Vätterpromenaden 0 0 0 

Förstudie Lokverkstan 250 0 0 

Förstudie ny simhall 1 000 0 0 

Summa 1 250 0 0 

    Landsbygdsutveckling       

Landsbygdsutveckling 1 000 1 000 1 000 

Summa 1 000 1 000 1 000 
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4.5 Vatten- och avfallsnämndens investeringar 

 
Vatten- och avfallsnämndens investeringar uppgår till 140,7 miljoner kronor. Lånebehovet är 

därmed 120,7 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 2018 samt kommande år och korrigera beloppen därefter.  

Totalt investeringar Vatten och avfallsnämnd 

Verksamhet 2018 2019 2020  

Vatten 73 100 51 450 41 250  

Avfall 67 600 23 500 7 000  

Summa 140 700 74 950 48 250  

      

Totalt Vatten     

Typ av investering 2018 2019 2020  

Reinvesteringar 56 600 34 950 34 750  

Utökade reinvesteringar 16 500 16 500 6 500  

Summa 73 100 51 450 41 250  

      

Totalt Avfall     

Typ av investering 2018 2019 2020  

Reinvesteringar 16 600 15 500 7 000  

Utökade reinvesteringar 51 000 8 000 0  

Summa 67 600 23 500 7 000  

     

Vatten Motala     

Typ av investering 2018 2019 2020  

Reinvesteringar 41 600 28 200 28 000  

2540 Pumpstations och nätutrustning 1 000 1 000 1 000  

2500 Verksutrustning 1 000 1 000 1 000  

1520 VA-verk 20 000 3 000 3 000  

1540 VA-nät 19 600 23 200 23 000  

         

Utökade reinvesteringar 14 500 14 500 4 500  

Överföringsledning söder 10 000 10 000 0  

1500 Nyinvesteringar 4 500 4 500 4 500  

Summa 56 100 42 700 32 500  
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Vatten Vadstena     

Typ av investering 2018 2019 2020  

Reinvesteringar 15 000 6 750 6 750  

2570 Pumpstations och nätutrustning 250 250 250  

2550 Verksutrustning 1 000 750 750  

1840 VA-verk 8 750 750 750  

1590 VA-nät 5 000 5 000 5 000  

         

Utökade reinvesteringar 2 000 2 000 2 000  

1580 Nyinvesteringar 2 000 2 000 2 000  

Summa 17 000 8 750 8 750  

     

Avfall     

Typ av investering 2018 2019 2020  

Reinvesteringar 16 600 15 500 7 000  

1479 Ospec. anläggningsinv 500 0 0  

2591 Renhållningsfordon 7 200 3 000 3 000  

2598 Lastmaskin 0 0 0  

Lastväxlarbil 2 000 0 0  

Lastväxlarsläp 500 500 0  

Fyrfackskärl 6 000 12 000 4 000  

Kranbil 0 0 0  

2585 Containrar för omlastning 400 0 0  

         

Utökade reinvesteringar 51 000 8 000 0  

1471 Personalbyggnad Tuddarp 31 000 4 000 0  

1476 Ny ÅVC Tuddarp 20 000 4 000 0  

Summa 67 600 23 500 7 000  
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5. Finansieringsbudget 
 

Tkr Budget 2018 Plan 2019 Plan 2020 

        

Tillförda medel       

Resultat före extraordinära poster 63 393 64 509 65 834 

Justering avskrivningar 100 000 105 000 110 000 

Minskning av långfristiga fordringar  5 000 5 000 5 000 

Ökning av långfristiga skulder  165 000 117 000 60 000 

Extraordinära intäkter 18 000 0 0 

        

Summa tillförda medel 351 393 291 509 240 834 

        

Använda medel       

Nettoinvesteringar  397 840 335 960 284 310 

Avgår "interna" investeringar -60 000 -60 000 -60 000 

Ökning av långfristiga fordringar  4 000 4 000 4 000 

Minskning av långfristiga skulder  8 000 10 000 12 000 

Extraordinära kostnader     0 0 0 

        

Summa använda medel 349 840 289 960 240 310 

        

Förändring av rörelsekapitalet 1 553 1 549 524 
 


