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1. INLEDNING 

 

Alliansen i Motala har som mål att kommunens kärnverksamheter ska vara i fokus. 

Utbildning, omsorg och annan service till kommuninvånarna ska leva upp till höga 

kvalitetskrav. Hela kommunen ska inkluderas när vi pratar om Motala kommun. Oavsett om 

du är bosatt i tätort eller på landsbygd ska du ha tillgång till god kommunal service. Var du 

än befinner dig i livet ska du vara trygg med att kommunens verksamheter håller hög 

kvalitet. Motala ska vara den öppna, stolta och nyskapande sjöstaden.  

 

För att Motala även i fortsättningen ska vara en tillväxtkommun och främja hållbar utveckling, 

måste vi också attrahera människor från regionen och övriga landet. När fler flyttar till 

kommunen krävs kommunal service med hög kvalitet. Skatteunderlaget ökar dessvärre inte i 

takt med invånarantalet. För att klara av framtidens investeringar och ökade driftkostnader 

krävs återhållsamhet, nytänkande och externa krafter som kan bidra med kunskap och 

kapital i samhällsbygget. Vi måste våga arbeta på nya sätt. Alliansen ska använda 

skattepengar med ansvar och Motala kommuns invånare ska få ut bästa möjliga service ur 

varje skattekrona. Mål- och resursplanen (MoR) är det styrdokument som används för att 

styra kommunens resurser till alla de olika verksamheter som kommunen bedriver.  

 

Alliansen vidhåller att Motala kommun ska ha ett budgeterat resultat på minst 2,5 % av 

skatteintäkter och utjämning. Resultatet och avskrivningarna blir det investeringsutrymme 

som årligen finns tillgängligt. Ett resultat över 2,5% säkerställer att kommunens lånebehov 

minskar i samband med de investeringar som behöver göras under denna och kommande 

mandatperiod. Samtidigt minskar kommunens sårbarhet för förändringar i form av 

exempelvis minskade statsbidrag. Detta är att ta ansvar för Motala kommuns ekonomi så vi 

kan säkerställa vår gemensamma framtida välfärd. 

 

För att lyckas med utvecklingsarbetet i Motala kommun är det viktigt att ha en gemensam 

målbild och att alla verksamheter styr efter samma mål och visioner. För mandatperioden 

som sträcker sig fram till 2022 har ett nytt lokalt utvecklingsprogram (LUP) tagits fram och 

antagits av kommunfullmäktige. LUP är ett viktigt dokument och redskap för att få en tydlig 

koppling mellan den lokala politik som Motalaborna röstade fram i september 2018 och den 

verksamhet som bedrivs av och i Motala kommun.  

 

För att LUP ska få en tydlig genomslagskraft i kommunens verksamhet har mål- och 

resursplanen tydligt kopplats till de fyra politiskt prioriterade områdena som tagits fram, 

nämligen; en sund ekonomi, tillväxt i hela Motala, det goda livet och ett sammanhållet 

Motala. Kopplat till varje prioriterat område finns ett antal resultatmål och i MoR beskriver vi 

vilka satsningar Alliansen planerar att genomföra inom respektive område. 

 

 

Alliansen Motala 

Kåre Friberg (M), kommunstyrelsens ordförande 

Jan Arvidsson (C), gruppledare  

Kenneth Söderman (L), gruppledare 

Erik Forslund (KD), gruppledare 
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2. PLANERING OCH UPPFÖLJNING 

 

Kommunen ska enligt kommunallagen varje år upprätta en budget för nästa kalenderår. I 

budgeten ska skattesatsen och anslagen anges samt hur verksamheten ska finansieras. 

Budgeten ska innehålla en plan för verksamheten under budgetåret. I planen ska det anges 

mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. Budgeten ska 

också innehålla en plan för ekonomin för en period av tre år.  

 

Motala kommun benämner sitt budgetdokument för Mål och Resursplan (MoR). 

 

Motala kommun arbetar med planering och uppföljning enligt riktlinjer som kommun-

fullmäktige har beslutat.  Planeringsprocessen består av en mer strategisk del som sker på 

våren och en mer operativ del som sker på hösten. Under den strategiska delen gör 

förvaltningarna verksamhetsanalyser som ligger till grund för beslut om prioriteringar på 

kommunnivå som tas av kommunfullmäktige i augusti. Under den operativa delen arbetar 

nämnderna och förvaltningarna med sin planering utifrån de beslutade ramarna. Här fattar 

nämnderna och kommunstyrelsen beslut om övergripande prioriteringar och resursfördelning 

i oktober.   

 

Årliga beslut till följd av planeringsprocessen: 

 April (vecka 16) Nämndens yttrande över verksamhetsanalys och prioriteringar.   

 Augusti (vecka 34) Kommunfullmäktiges beslut om Mål och Resursplan (MoR)  

 September (vecka 38) Nämndens beslut om taxor  

 Oktober (vecka 42) Nämndens beslut om övergripande resursfördelning  

 November (vecka 46) Kommunfullmäktiges beslut om Finansplan  

 December (vecka 50) Nämndens beslut om MoR med verksamhetsplan samt 

internkontrollplan  

  

Den politiska viljan för mandatperioden uttrycks i ett lokalt utvecklingsprogram (LUP). Här 

beskrivs politikens prioriterade områden. För mandatperioden 2019-2022 har 

kommunfullmäktige beslutat om 14 gemensamma resultatmål med tillhörande nyckeltal.   

 

I kommande kapitel beskrivs den politiska inriktningen för varje resultatmål som ska vara 

styrande för nämndernas och styrelsens verksamhetsplanering 2020.  
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3. POLITISKT PRIORITERADE OMRÅDEN MED 

RESULTATMÅL 2020-2022 

PRIORITERAT OMRÅDE: EN SUND EKONOMI 

Resultatmål 1: God ekonomisk hushållning 

Genom ansvarsfull hantering av kommunens ekonomi skapar vi förutsättningar för att 

bedriva vår verksamhet. Genom att undvika kapitalförstöring, digitalisera och arbeta med 

effektiva processer kan vi frigöra resurser för att utveckla och förbättra vår kärnverksamhet. 

Icke lagstadgad verksamhet ska utvärderas och prövas. Vi har i början av 2019 identifierat 

en rad verksamheter som kan effektiviseras utan att det ska behöva drabba medborgarna.  

 

Vi ser en digitalisering i kommunens alla verksamheter som ett mycket kraftfullt verktyg för 

att driva verksamheten mer effektivt och sänka kostnader. En centralt placerad CDO-tjänst 

(Chief Digital Officer) skulle verksamt kunna bidra till detta. Öppen data kan 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. Det är nu hög tid att 

dra nytta av gjorda investeringar i GIS-plattformar i samtliga verksamheter.  

 

Kommunens resultat ska vara minst 2,5 % av skatteintäkter och statsbidrag. Fr o m denna 

budget avser vi att öka nivån med 0,1 procentenheter per år under mandatperioden. Detta 

för att minska lånebehovet och att  investeringsbehoven fortfarande är stora, inte minst p g a 

eftersatt underhåll av infrastruktur och byggnader. Dessutom tillskapas en buffert för 

oförutsedda händelser för att möta eventuella negativa skatteprognoser och andra 

avvikelser under hösten. Prövning ska ske att sälja fastigheter som inte tillhör 

kärnverksamheten och perifera markinnehav. Investeringsnivån ska ligga på en sådan 

realistisk nivå så att den kan genomföras under året.  

 

Politisk inriktning 2020: 

● Resultatet ska uppgå till minst 2,6% av skatteintäkter och statsbidrag. 

● En buffert för oförutsedda händelser på 20 miljoner kr är inlagt i budgeten. 

● En CDO-tjänst (Chief Digital Officer) under kommunstyrelsen inom GLF (Gemensam 

ledningsförvaltning) tillsätts.  

● Ökade insatser på beläggnings- och fastighetsunderhåll samt förnyelse av belysning 

för att undvika kapitalförstöring.  

● Vi planerar för försäljning av vissa fastigheter som inte tillhör kärnverksamheten och 

perifera markinnehav.  

 

Planerade insatser 2021-2022 

● Resultatet ska öka med 0,1 procentenheter per år. 

● Fortsatt stora insatser för att begränsa kapitalförstöringen. 

● Vi fortsätter att sälja fastigheter som inte tillhör kärnverksamheten och perifera 

markinnehav. 
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● Alla verksamheter ska ha genomlysts med fokus på effektivitet och ändamålsenlighet 

vid mandatperiodens slut.  

Resultatmål 2: En attraktiv arbetsgivare och en god arbetsmiljö 

Våra medarbetare är vår viktigaste resurs. Motala kommun ska vara en attraktiv 

arbetsgivare med kompetenta, stolta, friska och motiverade medarbetare. Den psykosociala 

miljön är lika viktigt som den fysiska miljön för våra medarbetare.  Kommunens personal är 

en gemensam resurs som ska trivas på sin arbetsplats. För att få systematik i arbetet  har en 

lönekartläggning genomförts under 2019 som ska analyseras under hösten. Under senare 

delen av hösten 2019 antas ett nytt personalpolitiskt program som avses gälla under 

resterande delen av mandatperioden. Flera planer håller på att tas fram, bl a en reviderad 

mångfaldsplan och en kompetensförsörjningsplan som ska integreras i 

verksamhetsplanerna och ingå i årshjulet.  

 

Politisk inriktning 2020: 

● Implementera det nya personalpolitiska programmet. 

● Överväga att införa nya personalenkäter i förbättringsarbetet. 

● De under 2019 framtagna planerna ska årligen granskas och revideras, samt rutiner 

för bra uppföljning ska tas fram. 

● De personalekonomiska nyckeltalen ska utvecklas.  

● Särskild uppmärksamhet ska ägnas åt höga sjukskrivningstal i vissa verksamheter.  

● Antalet medarbetare per chef bör minska där det fortfarande ligger över 40 

medarbetare/chef.  

 

Planerade insatser 2021-2022 

● De under 2019 framtagna planerna ska årligen granskas och revideras. 

PRIORITERAT OMRÅDE: TILLVÄXT I HELA MOTALA 

Resultatmål 3: Motala växer 

Tillväxt är en förutsättning för att kunna fortsätta och utveckla kommunens service och fler 

invånare genererar mer skatteintäkter. Men våra invånare är mer än bara skatteintäkter. Fler 

Motalabor skapar starkare tillväxt, fler arbetstillfällen, bredare mångfald och en rikare 

kommun. Vi i Alliansen vill att fler människor ska få njuta av det goda livet i Motala. 

För att fortsätta växa i invånarantal måste vi ha en vetskap om varför människor väljer att 

flytta till Motala. Vilka kommuner konkurrerar vi med? Varför attraheras människor av 

Motala? Med svaren på dessa frågor vet vi hur vi ska fortsätta utveckla Motala för att behålla 

vår attraktivitet. 

Etableringen av Lalandia och alla positiva följdeffekter det förväntas ge blir mer påtagliga 

och det ställer också större krav på oss som kommun. Vi måste öka planberedskapen för 

nya bostäder, så att fler kan bosätta sig här. Den kommunala servicen ska underlätta för de 

människor som vill flytta till oss. 

Arbetet med framtagande av en ny översiktsplan för kommunen pågår och förväntas 

färdigställas under 2020. En ny översiktsplan ger oss möjlighet till en långsiktigt hållbar 

samhällsplanering, där vi utvecklar vår kommun integrerat och miljömässigt. 
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Vi har flera intressanta områden för byggnation på gång, både i Motalas centralort och på 

landsbygden. Nu måste vi snabbt göra verklighet av dessa planer och få aktuella områden 

byggklara och färdigställda. 

Politisk inriktning 2020: 

● Följa upp och förbättra marknadsföringen av Motala som bostadsort. 

● Fortsatt intensivt arbete med etableringen av Lalandia. 

● Implementering av ny översiktsplan för Motala kommun. 

● Ökad planberedskap för nya bostäder. 

● Fortsatt arbete med detaljplaner och byggnationer i pågående exploateringsområden 

– Norra Bråstorp etapp 2 och 3, Södra Stranden, kv Cykelramen, kv Buntmakaren, 

kv Facklan, Stenavadet, Västra Vänneberga i Borensberg. 

● Gestaltningsprogrammet för Varamobaden slutförs. 

● Detaljplanearbetet för Bromma-Djurkälla-Kärsby fortsätter. 

Planerade insatser 2021-2022: 

● Utbyggnad Västra Vänneberga Borensberg, ca 100 småhustomter. 

● Försäljning av tomter i Norra Bråstorp, etapp 2, 2022. 

● Försäljning av tomter i Vänneberga 2022. 

Resultatmål 4: En företagsmiljö i toppklass 

Motala genomgår ett paradigmskifte, från tidigare industristad till tillväxtort där vi ska vara 

attraktiva som företags-, turism- och boendekommun. Detta ställer ökade krav på hur vi 

attraherar nya företag och samtidigt värnar om alla fantastiska företag vi redan har i vår 

kommun. 

I Alliansen ser vi ett stort värde i att konkurrensutsätta delar av kommunens verksamheter, 

där lokala företag och privata aktörer kan göra arbetet effektivare med bibehållen eller ökad 

kvalitet. Vi vill även underlätta för lokala företag att delta i kommunala upphandlingar. 

Vi måste öka tillgången till byggrätter för kommersiellt bruk för att skapa förutsättningar för 

nya företag att etablera sig i Motala och för befintliga företag att utöka sina verksamheter. 

Detta ställer krav på effektivitet och transparens i processen för detaljplaner och bygglov 

samt tillstånd och tillsyn. 

Politisk inriktning 2020: 

● Fortsätta arbetet med en ökad förståelse bland kommunens tjänstemän för 

företagares villkor. 

● Konkurrensutsätta kommunens verksamhet där vi kan få rätt kvalitet och pris. 

● Genomlysning av upphandlingsprocessen, för att skapa rätt ramar för upphandling. 

● Underlätta för våra lokala aktörer att delta i kommunala upphandlingar. 

● Öka andelen närproducerade livsmedel i kommunens måltidsverksamhet. 

● Undersöka möjligheterna för Coffice på någon av våra mindre orter.  

● Fortsatt utbyggnad av Norrsten, etapp 2. 

● Utbyggnaden av Erstorps industriområde i Borensberg påbörjas. 

Planerade insatser 2021-2022: 

● Utbyggnaden av Erstorps industriområde avslutas och tomter utlämnas till 

försäljning. 
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Resultatmål 5: Miljömässigt hållbar tillväxt 

Motala kommuns tillväxt ska präglas av hållbarhet och en god bibehållen miljö, både i 

kommunen och i vår omvärld. Vår kommuns miljömässiga förutsättningar är svårslagna och 

för att vår kommun ska kunna växa långsiktigt måste vi värna vår miljö och växa hållbart.   

För att värna en god miljö och synkronisera med Östergötlands regionala livsmedelsstrategi 

avser Alliansen öka andelen svenska råvaror och närproducerade livsmedel i kommunens 

måltidsverksamhet, vilket styrs av vår nyantagna Lokala utvecklingsplan och revidering av 

kommunens kostpolicy.   

För att minska kommunens egen energianvändning och ställa om till fossilfri drift fortsätter 

utbyggnaden av solpaneler på kommunens byggnader och vid nyinvesteringar och 

byggnationer bygger vi klimatsmart med fokus på minskad energiförbrukning.  

Cykelstaden Motala förpliktigar, där vi året runt måste skapa goda möjligheter för att pendla 

och uppleva i kommunen med cykel. Därför satsar vi på upprustning och utbyggnad av 

cykelparkeringar. Parallellt bygger Trafikverket den efterlängtade cykelvägen till Vadstena, 

där Motala kommun är medfinansiär. 

Politisk inriktning 2020: 

● Byggstart av gång- och cykelväg längd lv 919 Motala – Vadstena. 

● Upprustning och utbyggnad av cykelparkeringar. 

● Ökad andel svenska råvaror och närproducerade livsmedel i kommunens 

måltidsverksamhet. 

● Målsättning att ha solpaneler på alla nybyggda kommunala byggnader. 

● Se över kommunens miljömål. 

Planerade insatser 2021-2022: 

● Fortsatt upprustning och utbyggnad av cykelparkeringar. 

Resultatmål 6: Tillgänglighet och inflytande 

Alliansen gick till val på en ökad öppenhet i den lokala politiken och att våra beslut ska tåla 

genomlysning. Vår ambition är att medborgare ska få större insyn i de politiska processerna 

och känna större möjlighet till inflytande. Våra skattebetalare är kommunens finansiärer och 

ska därigenom veta vad man får för sina skattepengar. 

Under 2019 sjösatte vi livesändning av kommunfullmäktiges sammanträden som en del i att 

synliggöra den lokala demokratin. Detta kommer att utvärderas under året, med ambitionen 

att fortsätta arbetet.  

Motala ska vara en och samma kommun där man upplever en god service och ett gott 

bemötande, oavsett vem man kontaktar och oavsett ärende.  

Politisk inriktning 2020: 

● Vi genomför medborgarundersökningen årligen istället för vartannat år. 

● Tydliga servicegarantier vid myndighetsutövning. 

● Arbetet med att tillgängliggöra öppen data på kommunens hemsida ska påbörjas. 

● Öka antalet tillfällen när allmänheten kan möta lokala politiker. 

Planerade insatser 2021-2022: 

● Fortsatt arbete med att tillgängliggöra öppen data på kommunens hemsida. 
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Resultatmål 7: Hela Motala ska leva 

Motala ska vara en livskraftig kommun i alla delar och Motalabon ska ha goda 

förutsättningar att leva ett rikt liv oavsett var i kommunen man bor. Sedan 2018 har dialogen 

mellan politiker och kommunens landsbygdsbor ökat med en stark nytändning. Genom den 

landsbygdsgrupp som sjösatts bestående av politiker och tjänstemän från kommunen har 

flertalet möten med byalag och föreningar anordnats i syfte att diskutera positiv 

landsbygdsutveckling. Nu gäller det att göra verklighet av goda idéer. 

I Alliansen ser vi styrkan av att stad och landsbygd hör ihop och att vi drar nytta av varandra 

för att skapa Motalas helhet. Motalas bredd med skogen i norr, slätten i söder och stadens 

puls med livskraftigt vatten som strömmar från Vättern till Boren ger oss oslagbara 

förutsättningar. 

Under höstterminen 2019 öppnar vi åter Godegårds skola som ett första steg i den 

landsbygdsutveckling som vi helhjärtat tror på. Under 2018-2019 har en omfattande 

kartläggning av landsbygdens behov gjorts inom ramen för Hela Sverige ska leva. En 

referensgrupp inom Alliansen har tillsatts för att utvärdera behoven på landsbygden och göra 

upp en plan för kommunens fortsatta landsbygdsutveckling. 

Politisk inriktning 2020: 

● Intensifiering av arbetet med att undersöka möjligheterna för att bygga tågperronger i 

Godegård. 

● Påbörjar en kraftfull utbyggnad av bredband på landsbygden. 

● Förenkla det kommunala bidraget till enskilda vägar. 

● Fortsatta satsningar enligt prioriteringar gjorda i dialogerna med landsbygdsråden. 

Planerade insatser 2021-2022: 

● Påbörja detaljplanearbete LIS-området (Landsbygdsutveckling i strandnära lägen) 

Hökasjön, Godegård. 

● Satsa på övriga områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen. 

● Slutförande av utbyggnad av bredband på landsbygden. 

● Fortsatta satsningar enligt prioriteringar gjorda i dialogerna med landsbygdsråden. 

PRIORITERAT OMRÅDE: DET GODA LIVET 

Resultatmål 8: En meningsfull sysselsättning 

Egenförsörjning är en vinst för alla. Genom stimulans och uppmuntran till egenförsörjning 

har alla invånare en meningsfull sysselsättning. Lärlingsutbildningar utifrån branschernas 

behov och efterfrågan. Arbetet har påbörjats under 2019 med syfte att starta en 

lärlingsutbildning på industriprogrammet. 

 

Politisk inriktning 2020: 

● Uppföljning och utveckling av lärlingsutbildningarna. 

● Fortsatt dialog med Tillväxt Motalas branschråd  hur vi kan samarbeta runt 

kompetensförsörjning. 

 

Planerade insatser 2021-2022 

● Inventeringsarbete kring Lalandias kompetensbehov. 

● Samordna utbildningsinsatser med Lalandia. 
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Resultatmål 9: En omsorg att lita på 

Alla människor i behov av stöd ska känna sig trygga. För att utforma ett tryggt samhälle för 

de som är mest utsatta, oavsett om det handlar om medborgare i behov av hemtjänst eller 

LSS (Lagen om särskilt stöd), behövs en ökning av flexibiliteten och ökad valfrihet. Alliansen 

Motala vill satsa på ett arbetssätt som är bättre anpassat till nya generationer som själva vill 

göra sina val. 

Det ska finnas anpassade bostäder för olika skeden i livet. Ingen ska behöva vänta längre 

än nödvändigt på insatser och fler ska få hjälp i tid. Då antalet äldre som behöver särskilt 

stöd ökar dramatiskt under de kommande åren planeras för fler äldreboenden. Ett är under 

byggnation och planeringen för ytterligare ett är påbörjad. Planeringen för ett tredje bör 

påbörjas under mandatperioden.  

 

Fler LSS- boenden behövs för att möta ett ökat behov. Vi välkomnar att fler alternativa 

utförare såväl bygger som äger och driver äldre- och LSS-boenden. Inom hemtjänsten pågår 

ett stort omställningsarbete för att skapa mer tid för våra kunder och för att de anställda ska 

få goda arbetsförhållanden. Vi ska uppmärksamma och  bearbeta fastighetsägare på att det 

finns ett stort behov av seniorboenden i Motala. Ett projekt med digital tillsyn kommer att 

utvärderas under hösten 2019. 

 

Politisk inriktning 2020 

● Driftsättning av ett nytt äldreboende med 54  platser beräknas ske under andra delen 

av 2020. 

● Digitaliseringssatsning i form av nyckelfri tjänst införs i hemtjänsten, vilket ger ökad 

trygghet för kunderna och effektivare arbetssätt för medarbetarna inom hemtjänsten. 

● Fortsatt digital tillsyn för ökad trygghet och självständighet. 

● Driftsättning av ett nytt LSS-boende med 6 platser beräknas ske i slutet av 2020. 

● Planeringen av ytterligare ett äldreboende fortskrider. 

● Stimulera byggandet av seniorboenden. 

● Tiden hos kunderna ska överensstämma med beviljad tid. 

 

Planerade insatser 2021-2022 

● Planeringen av två nya äldreboenden fortskrider. 

Resultatmål 10: En skola att lita på 

För att varje barn ska uppleva att det ges utrymme att uppnå sin fulla potential 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. 

 

År 2018 gick ca 31% av eleverna från kommunala skolor till gymnasiet med ofullständiga 

betyg. Vi ser en negativ trend där färre och färre klarar av kraven, även i de yngre åldrarna. 

Vi ser även att gruppen elever med särskilda behov ökar och vi har även en stor del elever 

som ska integreras i den svenska skolan där språket är en stor utmaning. Det är en 

utveckling som vi måste svara upp emot.  

 

Samtidigt ser vi att antalet elever ökar i Motala, vilket är en positiv utveckling men det ställer 

krav på kommunen att hantera de lokalbehov som kommer. Det ställer även krav på 
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rekrytering och att se till att storleken på barngrupperna i förskolan hålls på en rimlig nivå, 

samtidigt som vi ser att de kommunala resurserna inte växer i paritet till behoven. 

 

Vår ambition är att lösa dessa utmaningar. Vi arbetar med att stärka det systematiska 

kvalitetsarbetet för att skapa en skolorganisation och politik som bygger på enheternas 

behov och inte på vad vi tror är rätt ur ett ideologiskt perspektiv. Vi arbetar med att 

effektivisera och renodla de uppdrag som vi har idag för att möta de ökade kraven på ett sätt 

som ger alla Motalas barn och ungdomar en bra skolgång, oavsett bakgrund. Det kommer 

bli en utmaning, men vi är fast beslutna om att vända den negativa utvecklingen. 

 

Politisk inriktning 2020 

● Omstrukturera elevhälsan till att arbeta ännu mer förebyggande. 

● Tillförlitliga demografiska avstämningar för att bygga kostnadseffektiva skolor och 

förskolor på rätt plats. 

● Genomlysa hela organisationen på alla nivåer, för att stärka det som är bra och hitta 

lösningar på det som inte fungerar. 

● Fördela resurserna dit behoven verkligen finns genom att systematiskt analysera 

varje enhets förutsättningar och behov. 

● Skapa en likvärdig skola/förskola som möter alla elevers behov, oavsett elevens 

bakgrund och förutsättningar.   

 

Planerade insatser 2021-2022 

● Fortsatt arbete med att genomlysa organisationen med syfte att stärka det som är 

bra och hitta lösningar på det som inte fungerar. 

● Fortsatt arbete med systematiskt analysera varje enhets förutsättningar och behov. 

Resultatmål 11: Ett brett utbud av kultur- och fritidsaktiviteter 

Motala kommun har ett brett och uppskattat kultur- och fritidsutbud för olika åldrar som vi ska 

vårda och värna. Nya fritidsmöjligheter ska skapas i samarbete mellan kommun, föreningsliv 

och näringsliv.  

 

Motalas kultur- och fritidsutbud drivs bara till viss del av kommunen. Det stora ansvaret axlar 

föreningslivet och civilsamhället. Föreningslivet i kommunen är starkt och ska uppleva en 

rättvisa i det kommunala stödet. Ett rikt kultur- och fritidsutbud är en viktig aspekt för 

folkhälsan och bidrar till mer välmående invånare.  

 

Politisk inriktning 2020 

● En kulturplan för Motala kommun upprättas. 

● För att främja barn och ungdomars rörelse vill vi stödja föreningar med att göra 

fritidsaktiviteter mer tillgängliga för alla. 

● För att skapa en trygg fritid för alla barn och ungdomar villkorar vi föreningsbidragen 

med ett utdrag ur belastningsregistret när det gäller barn och ungdomsverksamhet. 

● Konsthall skall öppnas i samarbete med kulturföreningar. 

● Stärka arbetet med fritidsgårdar för grundskolebarnen. 

 

Planerade insatser 2021-2022 

● Den nya kulturplanen sätts i drift och kommer att gälla från 2021. 

● Fortsatt arbete med fritidsgårdar för grundskolebarnen. 
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PRIORITERAT OMRÅDE: ETT SAMMANHÅLLET MOTALA 

Resultatmål 12: Ett stärkt integrationsarbete 

Under de senaste åren har Motala kommuns befolkningsökning i hög utsträckning bestått av 

invandring av utrikes födda och flyktingar. Samtidigt har vi en alltmer ökad arbetskraftsbrist i 

allt fler branscher. Våra nya invånare utgör således en stor potential att fylla alla lediga jobb. 

För att detta ska lyckas måste vi ha en effektiv integrationspolitik där språket är nyckeln till 

ett arbete. Vi måste noga följa hur många som arbetar eller studerar efter 

etableringsperioden under två år och därefter 3 månader. Om andelen bedöms för hög ska 

åtgärder vidtas, särskilt när det gäller kvinnor. Det får inte ta för lång tid att få sitt första jobb, 

den tiden måste pressas ner väsentligt. Att ha en egen försörjning stärker självkänslan och 

underlättar en etablering i samhället. För att integrationsarbetet ska förbättras måste 

samverkan stärkas mellan kommunen, arbetsförmedlingen, näringslivet, föreningslivet och 

andra aktörer. 

 

Flera aktörer gör ett starkt integrationsarbete i Motala kommun. Skola och utbildning är 

viktigt för att få en bra integration. Språkinlärning och samhällsorientering är vägen till en 

stark integration i det svenska samhället! Insatserna behöver dock samordnas i en högre 

utsträckning och det måste finnas en långsiktig plan med ett stärkt integrationsarbete där 

målet är ett sammanhållet Motala utan segregation. Kommunen har beviljats ett statsbidrag 

för insatser inom segregation och integration 2018-2020. Kommunstyrelsen ska inom kort 

besluta om vilka satsningar som ska göras för dessa medel under 2020. Genom samverkan 

mellan kommunen, fastighetsägare, bostadsstiftelsen Platen näringslivet, föreningslivet och 

andra aktörer kan vi tillsammans göra mer för fler.  

 

Politisk inriktning 2020: 

● Vi söker nya innovativa vägar för att skapa ett integrationsarbete som leder till goda 

resultat. 

● Projekt Charlottenborg i samarbete mellan Motala kommun, polisen, Platen och 

föreningslivet fortsätter. 

● Stärka föreningarnas möjligheter att arbeta med integration. 

● Se över upptagningsområden och strukturer för att skapa en skola som arbetar 

integrerande. 

 

Planerade insatser 2021-2022 

● Fortsatt stärka föreningarnas möjligheter att arbeta med integration. 

● Fortsatt söka nya innovativa vägar för att skapa ett integrationsarbete som leder till 

goda resultat. 

Resultatmål 13: Ett jämlikt Motala 

I Motala kommun ska alla ha jämlika livsvillkor. Socioekonomiska förutsättningar ska inte 

vara ett hinder för människans utveckling. Motala ska ha en jämlik skola utan 

skolsegregation och det ska finnas en rik fritidssysselsättning i socioekonomiskt utsatta 

områden. Ungdomars framtidstro är viktigt att följa, då det är de som ska bygga vidare på 

vårt samhälle.  
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Politisk inriktning 2020: 

● En fritidsgård startas i befintliga lokaler på Norra skolan för barn och ungdomar på 

Ekön. 

● Minimera skillnaderna mellan skolorna gällande resultat av slutbetygen med hänsyn 

till elevsammansättningen. 

● Undersöka möjligheterna att etablera någon kommunal verksamhet i områden med 

hög andel utrikesfödda.  

● Kommunen vill tillsammans med bostadsstiftelsen Platen, hyresgästföreningen, 

idrottsrörelsen, föreningslivet och näringslivet erbjuder ett rikt utbud av kultur- och 

fritidsaktiviteter i områden med hög andel utrikesfödda. 

 

Planerade insatser 2021-2022 

● Stimulera etablering av bostadsrätter i områden med hög andel hyresrätter. 

● Friluftsområdet vid Charlottenborg utvecklas. 

Resultatmål 14: Ett samhälle att lita på 

Trygghetsfrågor är en av hörnstenarna i Alliansens politik och i grund och botten handlar det 

om mänskliga rättigheter och frihet. Ökad trygghet i Motala kommun skapar vi genom 

förebyggande arbete, trygghetsskapande åtgärder i stadsplanering och samverkan med 

polis och räddningstjänst. Skolan ska vara en trygg plats för elever och personal. Under 

2019 tas ett Trygg- och säkerhetsdokument fram av kommunens säkerhetssamordnare. Vid 

färdigställande av detta arbete uppdateras resultatmålets nyckeltal för att samspela med 

kommunens Trygg- och säkerhetsdokument. Cykelpanelen ska fortsätta att identifiera 

otrygga passager och cykelvägar som har dålig standard. Belysningspolicyn ska följas. 

Utplacering av kameror på platser som upplevs som otrygga ska kunna övervägas. 

 

Politisk inriktning 2020: 

● Fältsekreterare återinförs och arbetar uppsökande och stödjande bland framförallt 

ungdomar för att öka tryggheten. 

● Trygghetsvandringar i samverkan mellan polis, socialtjänst och politiker med syfte att 

identifiera otrygga park- och grönområden. 

● Fortsatt upprustning av belysning såväl i tätort som på landsbygd för att minska 

vandalisering och brottslighet samt öka trygghetskänslan för medborgarna. 

● Implementering av nyckeltal gällande upplevd trygghet, anmälda stöld- och 

tillgreppsbrott samt ungdomars narkotikaanvändning i Trygg- och 

säkerhetsdokumentet. 

● Inköp av ett nytt släckfordon till Räddningstjänsten för att säkerställa en säker drift. 

● Skyddsronder på Räddningstjänstens stationer för kartläggning av behov gällande 

lokaler, fordon etc. 

● Cykelpanelen ska fortsätta att identifiera otrygga passager. 

 

Planerade insatser 2021-2022 

● Fortsatt satsning på fältsekreterare, trygghetsvandringar och belysning. 

● Utveckling av arbetet utifrån Trygg- och säkerhetsdokumentet. 

● Ombyggnation av brandstationen i Borensberg. 
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4. RESURSER 

 

4.1 EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR  

Sveriges kommuner och landsting (SKL) ger två gånger per år ut ”Ekonomirapporten”. Den 

beskriver det ekonomiska läget och utvecklingen i kommuner och landsting. I den senaste 

rapporten från maj 2019 gör SKL följande sammanfattande bedömning av läget:  

 

”Kommunerna och regionerna är i början av en period med mycket stora krav på 

omställning. Det ökade trycket från demografin har varit uppenbart och känt under ett 

antal år. Hittills har utmaningarna i sektorns ekonomi hanterats genom intäkts-

ökningar från främst skatter och markförsäljning som gynnats av högkonjunkturen.” 

 

Nedan följer ett antal områden som SKL pekar ut som utmaningar som behöver hanteras: 

 

 Utvecklingen på arbetsmarknaden har varit stark under ett antal år men nu syns 

många tecken på att Sveriges goda konjunktur börjar mattas av.  

 

 Befolkningens ålderssammansättning och dess utveckling har stor betydelse för 

kommunernas kostnader. Verksamheter för barn, unga och gamla kostar mycket. 

Åren 2000–2012 låg det beräknade kostnadsökningar från det demografiska trycket 

på 0,5 procent per år i genomsnitt. Därefter växlades det upp rejält och förväntas 

ligga kring 1,1 procent åren 2019–2022. 

 

 Kommunsektorn är i behov av långsiktiga planeringsförutsättningar men statens 

politik blir i praktiken ofta kortsiktig – ett konkret exempel är mottagande av 

asylsökande och nyanlända. 

 

 Ökningen av riktade, statliga satsningar har – trots vällovliga intentioner – skapat 

många problem för kommuner och regioner. De riktade bidragen medför ofta ökade 

kostnader och minskad effektivitet och främjar sällan den utveckling som är 

nödvändig för att hantera de kommande utmaningarna, inte minst kompetensbristen. 

 

 Kommuner och regioner upplever att staten inte sköter finansieringsprincipen. 

Kommunsektorn har kommit att drabbas av ändrade statliga regler utan att någon 

uppföljning gjorts och utan att ha fått tillräcklig kompensation. 

 

 Den kommunala pensionsskulden är ofta föremål för diskussion och 

pensionskostnaderna har ökat kraftigt som en följd av att allt fler anställda inom 

sektorn har löner som ligger över brytpunkten. 

 

 De kommande åren väntas investeringarna fortsätta öka kraftigt enligt budget och 

plan, men de brukar aldrig bli så höga som budgeterat. Några anledningar till att 

utfallet ofta blir lägre än budgeterat är att det finns en gräns för vad den egna 

organisationen klarar av, att detaljplaner ofta överklagas och att det råder brist på 

entreprenörer. 
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Motala kommun har vid upprepade tillfällen genomfört en så kallad långtidsutredning som 

innehåller en analys och bedömning av den ekonomiska utvecklingen i den egna 

kommunen. Den senaste utredningen är från 2017 och den resulterade i att 

kommunfullmäktige under 2018 beslutade om tre finansiella mål för att hantera god 

ekonomisk hushållning i Motala kommun:  

 

Mål 1: Det övergripande målet är att soliditeten inte ska understiga 40 procent. 
Målsättningen är att soliditeten ska återgå till 2016 års nivå på 48,5 procent. 

 
Mål 2: Kommunens resultat före extraordinära poster ska minst uppgå till 2,5 procent 

av skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning. 
 
Mål 3: Kommunens räntekostnader får inte överstiga 1 procent och låneskulden får 

inte överstiga 50 procent av skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning. 
 

4.2 AVSTÄMNING MOT FINANSIELLA MÅL  

 

Alliansens förslag till MoR 2020-2022 förhåller sig till de ekonomiska målen på följande sätt:  

 
 2018, 

faktiskt 
2020, 

prognos 
2021, 

prognos 
2022, 

prognos 

Mål 1: Det övergripande målet är att 
soliditeten inte ska understiga 
40 procent. Målsättningen är att 
soliditeten ska återgå till 2016 
års nivå på 48,5 procent. 

 

43,0 % 44,9 % 45,9 % 47,2 % 

Mål 2: Kommunens resultat före 
extraordinära poster ska minst 
uppgå till 2,5 procent av 
skatteintäkter och 
kommunalekonomisk utjämning. 

 

-0,8 % 2,6 % 2,7 % 2,8 % 

Mål 3: a) Kommunens räntekostnader 
får inte överstiga 1 procent av 
skatteintäkter och kommunal-
ekonomisk utjämning. 

 

0,2 % 0,2 % 0,2 % 0,2 % 

                          b) Låneskulden får inte överstiga 
50 procent av skatteintäkter och 
kommunalekonomisk utjämning. 

34 % 31 % 31 % 30 % 

 
Avstämning av budgetförslaget mot de finansiella målen visar att: 

 

 Soliditeten årligen förbättras tack vare goda resultatnivåer och hög självfinansiering 

av investeringar. 

 Resultatnivån överstiger den beslutade målnivån och är årligt stigande.  

 Nivån på räntekostnaderna i förhållande till skatter och bidrag är fortsatt låg i 

förhållande till beslutad nivå. 

 Låneskuldens andel av skatter och bidrag är fallande på grund av att behovet av 

nyupplåning begränsas samtidigt som skatter och bidrag ökar årligen. 

 

Nyckeltalen kommer att påverkas vid förändrade investeringsvolymer. 
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4.3 RESULTATBUDGET 

  

 

Not Tkr Budget 
2019 

Budget 
2020 

Plan 
2021 

Plan 
2022 

1 Anslag till nämnderna och styrelsen -2 460 239 -2 490 439 -2 510 439 -2 510 439 

2 Avsättning deponi -1 000 -5 000 -5 000 -5 000 

3 Ofördelade generella statsbidrag 0 -10 800 0 0 

4 Demografisk kompensation 0 -10 000 -20 000 -30 000 

5 Löneökningsutrymme -6 927 -51 000 -96 000 -142 000 

6 Gemensamma effektiviseringar 0 14 500 31 500 20 000 

  Summa nämnderna och styrelsen -2 468 166 -2 552 739 -2 599 939 -2 667 439 

            

  Pensioner, löneskatt och semesterlöneskuld -169 448 -178 001 -191 765 -197 154 

  Interna elimineringar 273 587 284 499 284 499 284 499 

  Avskrivningar inkl medfinansiering -114 200 -124 200 -124 200 -124 200 

  Verksamhetens nettokostnader -2 478 227 -2 570 441 -2 631 405 -2 704 294 

  Nettokostnadernas andel av skatter och bidrag 97,4% 97,3% 97,3% 97,2% 

            

  Skatteintäkter 1 939 703 1 976 893 2 022 139 2 086 804 

  Utjämning och generella statsbidrag 514 501 592 443 590 620 603 304 

  Fastighetsavgift 88 908 93 040 93 040 93 040 

  Buffert  0 -20 000 0 0 

  Summa skatter och bidrag 2 543 112 2 642 376 2 705 799 2 783 148 

            

  Finansnetto -1 000 -2 000 -2 000 -2 000 

            

  Resultat före extraordinära poster 63 885 69 935 72 394 76 854 

  Resultatet som andel av skatter och bidrag 2,5% 2,6% 2,7% 2,8% 

            

  Förändring av eget kapital 63 885 69 935 72 394 76 854 

      

      

Utveckling skatter och bidrag, % jämfört med fg år  3,9% 2,4% 2,9% 

Utveckling verksamhetens nettokostnader, % jämfört med fg år 3,7% 2,4% 2,8% 

 

 

1. Fördelningen av anslagen till nämnderna och styrelsen framgår av tabellen i nästa 

avsnitt. För 2021 avsätts 20 Mkr extra för helårseffekt av 2020 års prioriteringar.  

 

2. För att täcka den gamla deponin på Tuddarp avsätts 5 Mkr årligen. 

 

3. Generella statsbidrag avser medel från delegationen mot segregation samt generella 

statsbidrag för äldreomsorg. Motsvarande intäkter ingår i rader skatter och bidrag. 

Fördelning av dessa medel sker genom beslut i kommunstyrelsen.  
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4. För att kompensera nämnderna för ökade kostnader på grund av demografiska 

förändringar avsätts 10 Mkr årligen. Fördelning av dessa medel sker genom beslut i 

kommunstyrelsen.  

 

5. Löneökningsutrymme motsvarande 2% av lönesumman avsätts. Fördelning av dessa 

medel sker genom beslut av kommundirektören.  

 

6. Behov av gemensamma effektiviseringar för att uppnå den önskade resultatnivån 

uppgår till 14,5 Mkr 2020. Fördelning av dessa effektiviseringar sker genom beslut i 

kommunstyrelsen. 

 

Resultatbudgeten innehåller följande nivåer för pris- och löneökningar: 

 

 2020 2021 2022 

Löneökningsutrymme inkl köpt verksamhet 2,0% 2,0% 2,0% 

Priskompensation 0% 0% 0% 

 

Pensionskostnaderna är baserade på prognos från KPA från april 2019. 

 

Skatter och bidrag är baserat på prognos från SKL från maj 2019. Resultatbudgeten innehåller 

en osäkerhetsbuffert på 20 Mkr med hänsyn till de förändringar som kan komma att ske vid 

kommande skatteprognoser samt förändringar i den kommunalekonomiska utjämningen.  

 

4.4 NÄMNDERNAS OCH STYRELSENS ANSLAG  

Beslutade anslag 2020 

Nämnd/styrelsen Justerad ram 
2019  

(2019-05-31) 

Justering  Politiska 
prioriteringar 

Beslutade 
anslag 2020 

Kommunfullmäktige 3 142     3 142 

Revision 1 934     1 934 

Valnämnd 1 012 -800   212 

Överförmyndarnämnd 6 037     6 037 

Kommunstyrelsen 116 772   1 000 117 772 

Bildningsnämnd 1 211 771   5 000 1 216 771 

Samhällsbyggnadsnämnd 128 828   5 000 133 828 

Socialnämnd 991 469   20 000 1 011 469 

Teknisk servicenämnd 4 274     4 274 

Vatten- och 
avfallsnämnden 

0     0 

Effektivisering intern 
teknisk service 

-5 000     -5 000 

Summa 2 460 239 800 31 000 2 490 439 
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 Utgångspunkten för nämndernas anslag 2020 är de justerade ramar som gäller   

2019-05-31. De effektiviseringar som kommunstyrelsen har beslutat om under 2019 

ligger med som en reducering av nämndernas ramar. 

 Valnämndens ram justeras med 800 tkr på grund av att inget val planeras under 

2020. 

 Kommunstyrelsens ram förstärks med 1 Mkr. En CDO-tjänst (Chief Digital Officer) 

under kommunstyrelsen inom GLF (Gemensam ledningsförvaltning) tillsätts.  

 Bildningsnämndens ram förstärks med 5 Mkr för öppnandet av Godegårds skola. 

 Samhällsbyggnadsnämndens ram förstärks med 5 Mkr för gratis parkering, 

dagvattenhantering samt ökade kapitaltjänstkostnader 

 Socialnämndens ram förstärks med 20 Mkr för ökade driftkostnader för nya boenden. 

Tidigare beslutade anslagsjusteringar under mandatperioden 

Inför 2019 kompenserades anslagen enligt följande: 

 

 Kompensation för löneökningar 2,4 % från 1 april 2019, totalt 30 Mkr 

 Kompensation för prisökningar 1,8 %, totalt 14 Mkr 

 

Utöver dessa kompensationer inför 2019 har följande justeringar gjorts inför och under 

budgetåret 2019: 

 

 

  

Demografi 

2019

Generell 

effektivisering

Politiska 

prioriteringar

Datum 2019-02-19 2019-05-27 2019-05-27

Beslutsinstans KS KS KS

Kommunfullmäktige -3 -7

Revision -20 -20 -4

Valnämnd -7 -7 -3

Överförmynd. -64 -64 1 000 -15

KS -961 -964 -6 347

Bildningsnämnd 13 162 -9 783 11 500 -9 783 -3 289

Samhällsbyggnadsnämnd -517 1 200 -517 -335

Socialnämnd 8 300 -8 111 -8 111 -2 700

Teknisk servicenämnd -534 -534

Vatten/avfall

Intern teknisk service -5 000

Summa nämnder 21 462 -20 000 12 700 -20 000 1 000 -17 700

Tilläggsanslag 

tertialrapport

Effektivisering 

riktad 

tertialrapport

Justeringar inför 2019Nämnd/styrelsen Effektivisering 

generell
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4.5 INVESTERINGSBUDGET 

Politisk inriktning 

 

Flera verksamheter i Motala kommun är i behov av nya lokaler. Samtidigt finns det ett stort 

behov av reinvesteringar i fastigheter, gator, belysning, grönytor, mm, liksom det är 

nödvändigt med fortsatt exploatering av nya områden. Kommunen ska alltid pröva om andra 

samhällsaktörer kan bygga, förvalta och driva verksamheter. Fastigheter som inte tillhör 

kärnverksamheterna ska prövas om de är lämpliga att avyttra. Inte sällan kan andra aktörer 

och entreprenörer driva och utveckla verksamheter som är inrymda i sådana lokaler bättre 

än kommunen. Kommunen slipper framtida underhålls- och driftskostnader och kan därmed 

få mer resurser över till kärnverksamheterna. Vi avser att lägga väsentligt mer resurser på 

reinvesteringar i gator och belysning för att undvika kapitalförstöring och därmed ökade 

kostnader för kommande generationer. De mest akuta underhållsåtgärderna på gator och 

belysning bör vara åtgärdade inom två mandatperioder. Därefter kan reinvesteringarna 

återgå till en mer normal nivå. Fastighetsunderhållet ska enligt en plan öka så att det når 

genomsnittet för branschen inom två mandatperioder.  

Investeringstyper 

 

Motala kommuns investeringsprocess omfattar alla investeringar. Investeringarna delas in i 

olika typer av investeringar vid planering, beslut och uppföljning. Typerna är mark- och 

exploateringsinvesteringar, lokaler och reinvesteringar inklusive investeringar inom de 

taxefinansierade verksamheterna Vatten och Avfall. 

 

Kommunfullmäktiges beslut om respektive investeringstyp innebär: 

 

Mark och exploatering: Beslut om ett exploateringsområde innebär att det området ska 

exploateras enligt plan samt att delredovisning sker vid ordinarie uppföljningar och att 

slutredovisning tas fram när området är färdigexploaterat.  

 

Lokalinvesteringar: För investeringar i lokaler fattas beslut om en totalutgift per ny-, till- 

eller ombyggnadsprojekt. För samtliga fleråriga projekt ska totalutgiften fördelas med budget 

mellan de år projektet pågår efter bedömt utfall. Alla förstudier för lokaler ska föregås av en 

behovsanalys från verksamheten som beställer förstudie av lokalstyrgruppen. Utgifter för 

förstudier som inte leder till en lokalinvestering kostnadsförs på beställarens ansvarsställe.  

Uppföljning sker vid ordinarie uppföljningstillfällen och slutredovisning sker vid projektavslut. 

Samplanering sker med berörda förvaltningar så att driftkostnadskonsekvenser tas med i 

budgetplaneringen.  

 

Planerade lokalinvesteringar som inte beslutas nu redovisas för sig. I nuläget 

innehåller denna post uppförandet av en ny simhall där förstudie pågår. Förstudien syftar till 

att ge förslag på upphandlings- och entreprenadformer för ny simhall. 

 

Reinvesteringar: Beslut för reinvesteringsbudget innebär totalramar per nämnd avseende 

reinvesteringar med belopp per projekt. Eventuella ej använda delar av årliga ramar för 

reinvesteringar kommer inte att kunna tas med till senare år utan man använder alltid 

innevarande års ram för reinvesteringar. Beslutet innehåller det årliga reinvesteringsbehovet 
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och kan ha kompletterats med projekt som har en annan livscykel men är att betrakta som 

reinvestering. Under denna rubricering redovisas även nya behov som inte ryms inom övriga 

rubriceringar. Detta görs på egen rad i tabellen.  Reinvesteringar och nya behov finns 

specificerade i tabeller per nämnd och projekt.   

 

Denna beslutsordning från och med budget 2020 innebär att den årliga tilläggs-

budgeteringen för investeringar utgår från och med de investeringar som pågår under 2019 

och framåt. Om pågående och planerade investeringar avviker från beslutade ramar ska 

detta aviseras i samband med ordinarie uppföljningstillfällen så att kommunfullmäktige kan 

besluta om reviderade ramar via särskilda beslut.  

Sammanställning investeringsbudget 

 
  

Tkr Behov Behov Behov

2020 2021 2022

Totalt

Investeringsprojekt 223 750 223 309 140 376

Mark och exploatering -62 700 44 800 -21 000

Lokaler 83 858 7 500 1 000

Reinvesteringar 202 592 171 009 160 376

40 Kommunstyrelsen

Investeringsprojekt 74 085 81 615 12 715

Mark och exploatering -62 700 44 800 -21 000

Lokaler 83 858 7 500 1 000

Reinvesteringar 52 927 29 315 32 715

42 Bildningsnämnden

Investeringsprojekt 12 000 10 000 8 000

Reinvesteringar 12 000 10 000 8 000

43 Samhällsbyggnadsnämnden

Investeringsprojekt 27 880 21 800 22 450

Reinvesteringar 27 880 21 800 22 450

44 Socialnämnden

Investeringsprojekt 7 400 1 500 1 500

Reinvesteringar 7 400 1 500 1 500

45 Tekniska Servicenämnden

Investeringsprojekt 47 085 47 194 42 811

Reinvesteringar 47 085 47 194 42 811

46 Vatten- och Avfallsnämnd

Investeringsprojekt 55 300 61 200 52 900

Reinvesteringar 55 300 61 200 52 900
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Mark och exploatering 

 

Lokaler 

 

 

Tkr

Projekt Inkomst Utgift Netto Inkomst Utgift Netto Inkomst Utgift Netto

Summa -94 800 32 100 -62 700 -20 000 64 800 44 800 -47 500 26 500 -21 000

1003 Södra stranden 0 3 000 3 000 0

1107 Norrsten etapp 2 0 0 5 000 5 000

1115 Östra Bråstorp -2 000 500 -1 500 -3 000 0 -3 000 -2 000 0 -2 000

1120 Bergsätter, väster -1 000 -1 000

1151 Norra Bråstorp etapp 2 0 6 000 6 000 -8 000 500 -7 500

1174 Västra Venneberga 500 500 10 000 10 000 -24 000 5 000 -19 000

1177 kv Stenavadet -8 000 -8 000 5 000 5 000 0

1197 Norrsten -2 000 500 -1 500 -2 000 0 -2 000 -1 000 0 -1 000

1211 Offerby etapp 2 0 1 000 1 000 0

1218 Bryggeriet 500 500 -2 000 500 -1 500 0

1298 Fastighetsköp/försäljning -500 5 000 4 500 -500 5 000 4 500 -500 5 000 4 500

1990 Kv. Linden 2 000 2 000 -2 500 500 -2 000 0

1932 Övrigt plangenomförande 500 500 500 500 500 500

1164 Erstorp etapp 2 -500 3 000 2 500 -500 3 500 3 000 -2 500 500 -2 000

Östermalmsgatan 6 000 6 000 10 000 10 000 0

Vadstenavägen bron-Kyrkogatan 0 10 000 10 000 6 000 6 000

Bergvägen Borensberg -300 800 500 0 0

Ny handelsmark Bråstorp 0 1 000 1 000 0

Slingerbulten 500 500 0 0

Bråstorp etapp 3 1 000 1 000 0 0

Gamla Motala Verkstad 1 000 1 000 0 0

Nytt idrottscentra RV50 1 000 1 000 0 0

Lalandia -71 000 8 300 -62 700 7 800 7 800 3 000 3 000

Försäljning fastigheter -9 500 -9 500 -9 500 -9 500 -9 500 -9 500

Miljöåtgärder 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000

Bromma-Kärsby exploatering 0 0 0

2020 2021 2022

Lokalinvesteringar Totalbudget Varav beräknad årsfördelning

2020 2021 2022

Summa Lokaler 140 436 83 858 7 500 1 000

Förskolor 92 200 61 622 6 500 0

1733 Nya förskolor Råssnäs (inkl 1734 N Bråstorp) 65 200 41 122

xxxx Trollsländans förskola reinvestering 11 000 11 000

xxxx Solsätters förskola reinvestering 16 000 9 500 6 500

Grundskolor 38 236 13 236 0 0

1963 Ombyggnad kök Skolgårda 38 236 13 236

Övriga lokaler 10 000 9 000 1 000 1 000

1740 Lokverkstad källare 5 000 3 000

xxxx Ombyggnad kommunhuset 5 000 5 000

xxxx Årligt förstudier lokaler 1 000 1 000 1 000

Planerade ej beslutade lokalinvesteringar

Ny simhall Förstudie pågår
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Reinvesteringar 

 
 

 

 
 

Reinvestering per nämnd, Tkr

Budget

2020 

Plan

2021

Plan

2022

Kommunstyrelsen årliga reinvesteringar 13 500 13 500 13 500

Kommunstyrelsen nya behov 39 427 15 815 19 215

Bildningsnämnden årliga reinvesteringar 8 000 8 000 8 000

Bildningsnämnden nya behov 4 000 2 000

Samhällsbyggnadsnämnden årliga reinvesteringar 16 500 16 500 16 500

Samhällsbyggnadsnämnden nya behov 11 380 5 300 5 950

Socialnämnden årliga Reinvesteringar 1 500 1 500 1 500

Socialnämnden nya behov 5 900

Tekniska servicenämnden årliga reinvesteringar 24 280 24 280 24 280

Tekniska servicenämnden nya behov 22 805 22 914 18 531

Vatten och avfallsnämnden reinvesteringar 55 300 61 200 52 900

Summa årliga reinvesteringar 119 080 124 980 116 680

Summa nya behov 83 512 46 029 43 696

Totalsumma 202 592 171 009 160 376

Kommunstyrelsen, Tkr 2020 2021 2022

Summa reinvesteringar 52 927 29 315 32 715

Reinvesteringar, KS 1 000 1 000 1 000

Systeminvesteringar webb mm 1 000 1 000 1 000

Digitalisering 5 000 5 000 5 000

1909 Stadsnät 2 500 2 500 2 500

2003 Politikerpaddor FM15 0 1 100 0

2007 Datainvest.central utrust 2 500 8 500 11 000

2021 Klientdatorer FM15 5 500 5 500 5 500

2023 Accesspunkter FM15 120 100 2 100

2201 IT-utveckl behov fr vht 1 000 1 000 1 000

Elevdatorer fr.o.m. 2020 34 307 3 615 3 615



23 
 

 
 

 
 

 
 

Bildningsnämnden, Tkr 2020 2021 2022

Summa reinvesteringar 12 000 10 000 8 000

1402 Utegym/utveckl fritidsomr 500 500 500

1445 Råssnäsbadet m fl projekt 1 000 1 000 1 000

2058 Inventarier Kulturen 500 500 500

2458 Inventarier fritidsanlägg 500 500 500

2641 Inredn Mariebergsskolan 500 500 500

2645 Läromedel grundskola 5 år 1 500 1 500 1 500

2653 Lokaler/invent gymn 10 år 1 500 1 500 1 500

2661 Inventarier arbetsmarknad 70 70 70

2727 Inventarier nya förskolor 4 000 2 000 0

2742 Inv förskola 5 år 1 000 1 000 1 000

2902 IT investeringar övrigt 500 500 500

2909 Övr inventarieinköp BIN 430 430 430

Samhällsbyggnadsnämnden, Tkr 2020 2021 2022

Summa reinvesteringar 27 880 21 800 22 450

Fordon 8 800 4 000 3 800

2981 Släckfordon 4 400

xxxx Släckfordon 4 400

xxxx Skogsbrandflak med 6-hjuling 0 400 0

xxxx Löst maskinflak 100

2976 Tankfordon 0 3 000 0

xxxx Vattenskoter 0 200 0

xxxx Båt 0 300 0

xxxx Tankfordon Vadstena 3 200

2982 Räddningsfordon 0 0 600

Anläggningar 16 500 16 500 16 500

1332 Åtgärder broar 1 500 1 500 1 500

1335 Upprustning belysningsanl 3 000 3 000 3 000

1460 Beläggningsprogram 10 000 10 000 10 000

Lekplatser 2 000 2 000 2 000

Maskiner och inventarier 2 580 1 300 2 150

2044 Mätinstrument LME 850 0 850

2122 IT-utrustning PMN 100 100 100

2972 Mtrl o utr räddning 1 200 1 200 1 200

2968 Alarmeringsutrustning 230

2979 Nytt ärendehanteringssystem 200

Socialnämnden, Tkr 2020 2021 2022

Summa reinvesteringar 7 400 1 500 1 500

Inventarier Nämndemansgatan 5 400

Inventarier Vätterrosen 500

Årliga reinvesteringar 1 500 1 500 1 500
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Vatten och avfallsnämnden, TKr 2020 2021 2022 

Summa reinvesteringar 55 300 61 200 52 900 

Reinvesteringar Vatten 33 400 48 800 49 100 

1540 VA-nät Motala 23 900 24 300 24 600 

1520 VA-verk Motala 3 000 3 000 3 000 

2500 Verksutrustning Motala 1 000 1 000 1 000 

Överföringsledning söder 0 15 000 15 000 

1500 Nyinvesteringar Motala 4 500 4 500 4 500 

2540 Pumpstations- o nätutr Mo 1 000 1 000 1 000 

Reinvesteringar Avfall 21 900 12 400 3 800 

1479 Ospec anläggn. investerin 400 400 400 

2585 Containers för omlastning 200 200 200 

2591 Sophämtningsfordon 10 500 7 000 0 

2604 Fyrfackskärl 8 000 4 300 1 000 

Lastväxlar bil 2 000 0 2 200 

2608 Lastväxlarsläp 0 500 0 

Skåpbil 800 0 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tekniska servicenämnden, Tkr 2020 2021 2022

Summa reinvesteringar 47 085 47 194 42 811

Fastighetsunderhåll 30 405 34 764 31 331

1971 Planerat underhåll omr 1 5 000 5 000 5 000

1972 Planerat underhåll omr 2 5 000 5 000 5 000

1973 Planerat underhåll omr 3 5 000 5 000 5 000

1974 Plan. underh, tekn servic 6 000 6 000 6 000

Nivåhöjning planerat underhåll 0 2 000 2 000

Utökade behov planerat underhåll 1 405 3 764 331

Teknik och energi 6 000 6 000 6 000

Markentreprenader 2 000 2 000 2 000

Fordon/inventarier Drift och Anläggning 16 680 12 430 11 480

2004 Drift/anläggn mask/fordon 8 900 3 950 2 200

2006 Inventarier o mask kost 2 500 2 500 2 500

2010 Inventarier o mask Städ 450 450 450

2101 Finansiella leasingbilar 4 500 5 200 6 000

2103 Bilpoolsbilar 150 150 150

2307 Fastighet maskiner o inve 180 180 180
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4.6 BALANSBUDGET 

 

 

 

  

Tkr Bokslut Prognos Prognos Prognos Prognos

2018 2019 2020 2021 2022

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar 2 385 537 2 425 537 2 529 287 2 632 596 2 652 972

Bidrag till statlig infrastruktur 48 000 52 800 49 600 46 400 43 200

Omsättningstillgångar 466 839 495 039 460 489 453 380 509 204

SUMMA TILLGÅNGAR 2 900 376 2 973 376 3 039 376 3 132 376 3 205 376

Eget kapital 1 246 727 1 294 727 1 364 727 1 436 727 1 513 727

Avsättningar 70 254 88 254 87 254 86 254 85 254

Långfristiga skulder 935 547 942 547 939 547 961 547 958 547

Kortfristiga skulder 647 848 647 848 647 848 647 848 647 848

SUMMA EGET KAPITAL  OCH SKULDER 2 900 376 2 973 376 3 039 376 3 132 376 3 205 376

Soliditet 43,0% 43,5% 44,9% 45,9% 47,2%
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4.7 FINANSIERINGSBUDGET 

 

En finansieringsbudget har upprättats med utgångspunkt i ovanstående resultat-, 

investerings- och balansbudget. Finansieringsbudgeten visar i nuläget inte på något 

nyupplåningsbehov för 2020.  

 

Finansieringsbehovet kommer att påverkas om ytterligare investeringar som är planerade 

men ej ännu beslutade genomförs i kommunal regi.  

 

Den politiska inriktningen är att amortering bör ske med motsvarande två procent årligen av 

lånestocken. 

 

 

 

 

2020 2021 2022

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Årets resultat 69 935 72 394 76 854

Avskrivningar 120 000 120 000 120 000

Kassaflöde från den löpande 

verksamheten 189 935 192 394 196 854

INVESTERINGSVERKSAMHETEN

Nettoinvesteringar 223 750 223 309 140 376

Kassaflöde från 

investeringsverksamheten -223 750 -223 309 -140 376

Nyupptagande av lån 0 24 730 0

Årets kassaflöde -33 815 -6 185 56 478

Likvida medel vid årets början 

(exkl checkkredit) 40 000 6 185 0

Likvida medel vid årets slut 

(exkl checkkredit) 6 185 0 56 478


