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3. Bilaga: Resursfördelning

1. Inledning

Motalas geografiska placering är en av våra största styrkor. Vi
ligger mitt i navet för Sverige med goda pendlingsmöjligheter till
och från många av Sveriges större städer och det drar vi nytta av.
En universitetsfilial i Motala kan vara nästa utvecklingssteg.

Vision Motala kommun 2030
Motala 2030 är en kommun som växer. Vår kommun har utvecklats
från den gamla industristaden med de stora fabrikerna till den nya
staden med fokus på företagande och upplevelser. Motala är känt
som den expansiva och företagsvänliga kommunen. Det gör att
fler och fler aktörer söker sig till vår kommun och med det kommer
arbetstillfällen. I Motala spirar näringslivet med både små och
stora företag.

Varumärket Sjöstaden Motala växer i Sverige. Det som utmärker
oss är att vi som bor, lever och arbetar i kommunen är stolta över
det vi har att erbjuda. Vi är alla ambassadörer för vår kommun
som ligger oss varmt om hjärtat. Tillsammans skapar vi bilden av
Motala 2030.
Det här är Alliansens vision. Delar du den med oss? Vi har startat
arbetet för att förverkliga vår vision, men det finns utmaningar på
vägen. Vi räds inte att ta tag i dem.

Motala 2030 är attraktivt för människor i alla åldrar. Här är det
tryggt att leva, bo och arbeta. De natursköna omgivningarna
erbjuder allt från sjöar till skog och åkrar. Göta kanal och Motala
ström binder samman Vättern med Boren och är ett stråk där
vårt kulturarv möter framtiden. De senaste årens fokus på nya
bostäder börjar ge märkbara resultat - det byggs överallt. I den
här miljön spirar besöksnäringen. I Motala finns ett rikt utbud av
aktiviteter inom idrott, kultur och föreningsliv. Motala är duktiga
på stora evenemang inom alla områden. Konserter, idrottsevenemang och företagsevent är frekventa inslag i Motala.
Motala 2030 är en kommun som går en ljus framtid till mötes.
Våra utbildningar håller hög kvalitet och våra förskolor kombinerar
omsorg med utbildning på ett utmärkt sätt. Våra äldre medborgare kan räkna med ett gott liv där omsorg av hög kvalitet är
en självklarhet.
Motala 2030 har ett helhetstänk när det gäller land och stad. Vi
har en landsbygd med tydliga landsbygdscentra där vi erbjuder
god kommunal service. Den stora sjöstaden Motala och den lilla
sjöstaden Borensberg är våra två tätorter och där är utbudet ännu
bredare.
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Utmaningar på vägen

Utmaningar är till för att lösas

1. Ekonomi: Vi vet att vi kommer bli fler äldre och färre i arbetsför
ålder. Det betyder att färre måste betala för den kommunala
servicen som ska nå fler och då främst våra äldre men även
yngre medborgare. Kommunens resurser är begränsade och
det finns inte mer pengar att tillgå. Vi vill växa som kommun,
samtidigt som vi måste säkerställa en god kommunal service.
Att lösa den ekvationen är en utmaning.

1. Ekonomi: För att kommunens ekonomi ska gå ihop arbetar vi
på flera plan genom god ekonomisk hushållning, en effektiv
och välfungerande organisation, fokus på kärnverksamhet av
hög kvalitet, underhåll av kommunens befintliga anläggningar
och infrastruktur.
2. Sysselsättning: Många av frågorna kopplade till sysselsättning
styrs av politik på nationell nivå men vi jobbar med det mandat
vi har i kommunen. Vi förstärker kommunens arbete med arbetsmarknadsinsatser och vi jobbar med att matcha människor bort
från försörjningsstöd.

2. Sysselsättning: Alltför många står idag långt ifrån egen-		
försörjning i Motala kommun. En meningsfull sysselsättning är
viktig såväl för individen själv som för samhället som helhet.
Alla människor ska ha samma rättigheter och möjligheter till
egen försörjning.

3. Miljö och klimat: Motala kommuns tillväxt ska präglas av 		
hållbarhet och en god bibehållen miljö, både i kommunen och
vår omvärld. För att kommunen ska kunna växa långsiktigt
måste vi värna vår miljö och växa hållbart. Därför arbetar vi
aktivt för att Agenda 2030 ska genomsyra hela kommunens
verksamhet.

3. Miljö och klimat: Vi har en pågående klimatkris där vi som
kommun behöver underlätta för våra medborgare att göra
miljövänliga val. Vätterns vatten hotas av föroreningar och
kemikalier. Det är av största vikt att vi för framtida generationer
säkrar Vättern som dricksvattentäkt.

4. Integration: Vi arbetar med ett aktivt och informerat skolval
för att få en mer integrerad skola. Vi gör satsningar på arbetsmarknadsenheten för att fler som står långt ifrån arbetsmarknaden ska kunna få ett jobb och komma in i samhället.
Vi eftersträvar blandad bebyggelse för att minska boendesegregationen och utvecklar integrationsarbetet tillsammans
med Bostadsstiftelsen Platen och andra fastighetsägare.

4. Integration: Vi har en utbredd segregation i samhället som tar
lång tid att minska. Både våra skolor och bostadsområden
måste integreras i större grad så att alla människor kan mötas.
5. Utbildning: Segregationen i samhället, socioekonomiska 		
skillnader, kommunens begränsade ekonomiska resurser
och ett samhällsklimat som hårdnat har stor påverkan. Detta
gör att Motalas skolor och förskolor står inför fortsatt stora
utmaningar. Alla ska erbjudas samma möjligheter till utbildning
av hög kvalitet. Det lägger grunden för hög måluppfyllelse i
skolan och i förlängningen möjligheter till arbete och egen
försörjning.

5. Utbildning: För en skola med undervisning av hög kvalitet
arbetar vi med systematiskt kvalitetsarbete, ökad måluppfyllelse och en likvärdig skola.
6. Trygghet: Kommunen arbetar löpande med trygghetsskapande
åtgärder i stadsmiljö, på landsbygden och vid friluftsområden.
Vi har över tid förstärkt den kommunala närvaron och tillsammans
med polisen arbetar vi för att skapa ett tryggare Motala.

6. Trygghet: Vi vet att vissa områden i Motala upplevs som
otrygga och det är en oacceptabel situation som måste lösas.
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Tillsammans gör vi allting möjligt!
Alliansen i Motala ser framåt och med blicken vänd mot vision
Motala 2030. Vi känner stolthet över vår kommun men också
ödmjukhet inför den uppgift som väntar. Vi kommer arbeta hårt
för att förverkliga visionen och för att stärka vår position som
centralort i västra Östergötland. Vi samverkar med många aktörer
inom och utanför regionen och vi sticker ut hakan när det gäller
vårt näringsliv som är förutsättningen för den välfärd vi kan
leverera. Ett näringsliv som via fiberutbyggnaden kan blomstra
i hela vår kommun.
Vår personal uträttar redan idag stordåd i verksamheten och inför
nästa mandatperiod förbereder vi för en ännu vassare organisation
för att kunna bedriva en än mer ändamålsenlig och effektiv
verksamhet. Personalen är kommunens viktigaste resurs och vi
arbetar hårt för att förbättra förutsättningarna för en professionell
och bra verksamhet som vår personal känner stolthet över.
Alliansen blundar inte för de utmaningar vi står inför. Vi räds inte
att vända på varenda sten för att säkerställa att vi långsiktigt kan
leva upp till våra medborgares förväntningar. Det är medborgarna
som är våra finansiärer och det är rimligt att ställa krav på en ändamålsenlig och effektiv kommunal verksamhet - en verksamhet
som ständigt förbättras.
Tack för ert förtroende!
Alliansen Motala
Annelie Almérus (M), kommunstyrelsens ordförande
Hans Tevell (M), gruppledare
Jan Arvidsson (C), gruppledare
Kenneth Söderman (L), gruppledare
Erik Forslund (KD), gruppledare
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EN SUND
EKONOMI

2. Politiskt prioriterade områden
med resultatmål 2019–2022

Resultatmål 1:
God ekonomisk hushållning
Resultatmål 2: En attraktiv arbetsgivare och en god arbetsmiljö
Resultatmål 3:
Motala växer

TILLVÄXT I
HELA MOTALA

Resultatmål 4:
En företagsmiljö i toppklass
Resultatmål 5:
Miljömässigt hållbar tillväxt
Resultatmål 6:
Tillgänglighet och inflytande
Resultatmål 7:
Hela Motala ska leva
Resultatmål 8:
En meningsfull sysselsättning

DET GODA
LIVET I MOTALA

Resultatmål 9:
En omsorg att lita på
Resultatmål 10:
En skola att lita på
Resultatmål 11: Ett brett utbud
av kultur- och fritidsaktiviteter

ETT SAMMANHÅLLET MOTALA
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Resultatmål 12:
Ett stärkt integrationsarbete
Resultatmål 13:
Ett jämlikt Motala
Resultatmål 14:
Ett samhälle att lita på

EN SUND
EKONOMI
Resultatmål 1:
God ekonomisk hushållning
Resultatmål 2: En attraktiv arbetsgivare och en god arbetsmiljö
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Resultatmål 1:
God ekonomisk hushållning

Planerade insatser 2022
• Skattesatsen ska vara oförändrad

God ekonomisk hushållning

• Resultatet ska uppgå till 1,5% av skatteintäkter och statsbidrag

En sund ekonomi är grundbulten för en väl fungerande kommun.
Varje krona ska användas där den behövs som bäst. Kommande
års ekonomiska utveckling ställer stora krav på effektivisering och
omställning för att uppnå en ekonomi i balans.

• Fortsatt satsning på underhåll av fastigheter, gator och
infrastruktur

Den omställning av organisation och arbetssätt som genomförts de senaste två åren har skapat goda förutsättningar för att
hantera det fortsatta arbetet med att uppnå en ändamålsenlig och
effektiv verksamhet. Genom en ansvarsfull användning av kommunens samlade resurser och fokus på en effektiv kärnverksamhet levererar vi den bästa samhällsservicen till våra medborgare.
Motala kommun står de närmaste åren inför flera stora och viktiga
investeringar inom skola, äldreomsorg, kultur- och fritidsanläggningar. Genom kloka prioriteringar möjliggör vi för Motala att växa
och utvecklas. Alliansen kommer fortsätta arbeta för att i större utsträckning bygga, äga och drifta offentliga lokaler och verksamheter
i samverkan med näringslivet och Bostadsstiftelsen Platen. Det finns
redan externa aktörer som står redo att etablera sig i Motala och vi
ser gärna fler aktörer som är med i vårt samhällsbygge.

• Frigöra resurser genom digitaliseringens möjligheter

• Fortsatt stort fokus på kommunens systematiska kvalitetsarbete för ökad kostnadseffektivitet
• Kommunövergripande helhetsperspektiv på planering, drift och
skötsel av grönytor och allmänna platser
• Försäljning av perifera markinnehav och vissa fastigheter som
inte tillhör kärnverksamheten

Kommande insatser 2023-2024
• Skattesatsen ska vara oförändrad
• Resultatmålet ska uppgå till 2,0% för 2023 och 2,5% för 2024 för
att nå vårt långsiktigt hållbara resultatmål
• Reinvesteringar ska kvarstå på minst nuvarande nivå för att
bibehålla funktionalitet och kvalitet i kommunens fastigheter
och anläggningar

Resultatmål 2:
En attraktiv arbetsgivare och en god arbetsmiljö

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. Heltid ska vara norm med möjlighet till deltid för
våra medarbetare. Ett aktivt arbete ska bedrivas för att avskaffa
delade turer.
Ett personalpolitiskt program har antagits som avses implementeras under resterande delen av mandatperioden. Flera planer
håller på att tas fram, bland annat en reviderad mångfaldsplan och
en kompetensförsörjningsplan som ska integreras i verksamhetsplanerna och ingå i årshjulet.

Planerade insatser 2022
• Implementera det nya personalpolitiska programmet
• Genomföra nya personalenkäter i förbättringsarbetet
• De planer och policies som togs fram 2020 ska granskas och
revideras
• Under förra året inleds arbetet med att sänka sjukskrivningstalen med 1 procentenhet under mandatperioden
• Alliansen arbetar aktivt för att avskaffa delade turer enligt den
plan som är framtagen
• Digitaliseringen öppnar nya möjligheter till flexibla arbetsplatser
• Arbeta för att antalet medarbetare per chef ska ligga på en
rimlig nivå

Kommande insatser 2023-2024
• Policies, som t ex för lönesättning och hälsa och arbetsmiljö,
och planerna, som t ex jämställdhets- och mångfaldsplan, ska
årligen granskas och revideras. 		

TILLVÄXT I
HELA MOTALA
Resultatmål 3:
Motala växer
Resultatmål 4:
En företagsmiljö i toppklass
Resultatmål 5:
Miljömässigt hållbar tillväxt
Resultatmål 6:
Tillgänglighet och inflytande
Resultatmål 7:
Hela Motala ska leva
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Resultatmål 3:
Motala växer

Motala växer
Vi vill bli fler i Motala kommun. Fler invånare skapar starkare
tillväxt, högre skatteintäkter, fler arbetstillfällen, bredare mångfald
och ett rikare samhälle. Fler invånare på landsbygden skapar
möjligheter för god service i en levande landsbygd. För att
attrahera nya människor till Motala måste vi använda kommunens
styrkor på bästa sätt.
För att bli fler måste vi säkerställa tillgången på bostäder och
förutsättningar för bostadsbyggande. Vi behöver fortsätta det
framgångsrika arbetet med bostadsutveckling som pågått under
de senaste åren. I vår kommun ska det alltid finnas tomter redo för
bostadsutveckling. När vi blir fler i kommunen ökar även behovet
av fler platser inom den kommunala verksamheten – en aspekt
som ständigt måste finnas med i kommunens planarbete.
En attraktiv kommun skapar en positiv trend. Fler medborgare
innebär fler som kan jobba och skapa samhällsnytta. Samtidigt
innebär fler medborgare ett större kundunderlag för företag som
vill växa och etablera sig här. Ett blomstrande näringsliv med ett
brett utbud gör i sin tur vår kommun mer attraktiv, vilket bidrar till
en stadig befolkningstillväxt.

Planerade insatser 2022
• Stadsutvecklingsprojekt Motala stad fortsätter
• Medel avsätts för renovering av parkeringshuset Akasian i
Motala centrum
• Fortsätta utvecklingsarbetet som påbörjats med tillitsbaserad
ledning och styrning inom samhällsbyggnadsförvaltningen
• Kommunens planarbete tar hänsyn till kommande behov av
samhällsservice och det finns stor flexibilitet i detaljplanerna för
att kunna möta framtidens behov
• Utveckling av Motalas centrum med proaktivitet i kontakter med
fastighetsägarna
• Fortsatta investeringar och reinvesteringar i anläggningstillgångar såsom broar, belysning och gator/vägar

Kommande insatser 2023-2024
• Stadsutvecklingsprojekt Motala stad fortsätter
• Fortsatt utveckling av centrum i Motala
• Fortsatta investeringar och reinvesteringar i anläggningstillgångar såsom broar, belysning och gator/vägar

Planerade insatser 2022
• Företagsbesöken av ledande politiker och tjänstemän ska
intensifieras när pandemin så tillåter
• Nöjd kund-index (NKI) ligger högt och vi har en ambition att
ytterligare förbättra resultaten
• Förutsättningarna för det lokala näringslivet ska fortsatt utvecklas
• Fortsätta arbetet med en ökad förståelse för företagares villkor
• Kommunens nämnder ska regelbundet ta ställning till om
kommunens verksamheter ska drivas i egen regi, i samverkan
med andra organisationer eller upphandlas

Resultatmål 4:
En företagsmiljö i toppklass

• Konkurrensutsätta kommunens verksamhet där vi kan få rätt
kvalitet och pris

En företagsmiljö i toppklass

• Genomlysning av upphandlingsprocessen, för att skapa rätt
ramar för upphandling

Motala har genomgått 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 behåller alla redan
etablerade företag vi har i vår kommun. Det lokala företagsklimatet har väsentligt förbättrats, vilket visas i NKI och Svenskt
Näringslivs undersökningar.

• Underlätta för våra lokala aktörer att delta i kommunala upphandlingar
• Öka andelen närproducerade livsmedel i kommunens måltidsverksamhet. Detta blir allt viktigare med hänsyn till behovet av
en ökad självförsörjningsgrad och ökad beredskap vid kriser
och pandemier
• Undersöka möjligheterna att etablera företagshotell på någon
av våra mindre orter

I Alliansen ser vi ett stort värde i att ha blandade driftsformer 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.

• Industri- och handelsområdet i Erstorp i Borensberg utvecklas

Kommande insatser 2023-2024
• Redovisade långsiktiga insatser under 2022 fortsätter även
under de kommande åren
• Utbyggnaden av Erstorps industri- och handelsområde i 		
Borensberg fortsätter.
• Utveckling av Norrstens industri- och handelsområde nr 2
påbörjas
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• Kommunal verksamhet etableras i Offerby, vilket frigör mark för
etableringar i anslutning till Lalandia

Resultatmål 5:
Miljömässigt hållbar tillväxt

Planerade insatser 2022
• Vi kraftsamlar kring Agenda 2030

Miljömässigt hållbar tillväxt

• Vi upprättar och implementerar miljöprogram, miljöpolicy och
dagvattenpolicy för att nå målen

Vattnet, åkrarna och skogen är grunden i själva Motalas DNA. Att
ta hand om vår miljö är att ta hand om oss själva. För Alliansen är
det därför av största vikt att hålla Vätterns vatten rent från föroreningar och kemikalier, att vår åkermark in i det längsta ska värnas
och skyddas samt skogen bli en aktiv resurs för såväl civilsamhälle
som näringsliv. I Motala och Östergötland finns den allra bästa
maten, och därför vill vi fortsatt öka hållbara, närproducerade
livsmedel i kommunens måltidsverksamhet.

• Fortsatta solceller på nya kommunala fastigheter

Motala kommuns tillväxt ska präglas av hållbarhet och en god
bibehållen miljö, både i kommunen och vår omvärld. För att
kommunen ska kunna växa långsiktigt måste vi värna vår miljö
och växa hållbart.

• Ambition att Agenda 2030 genomsyrar all verksamhet

För framtidens energiförsörjning är det av stor vikt med en mix
av olika klimatsmarta energikällor. Inom kommunens gränser
finns produktion av både sol-, vind och vattenkraft. Alliansen vill
verka för fler laddstolpar i kommunen. Detta tillsammans med
kommunens solcellsutbyggnad och biogasproduktion erbjuds
stora möjligheter att tanka bland annat bilen med förnybar energi.

• Vi fortsätter skapa förutsättningar för eko- och
närproducerad mat i kommunens verksamheter
• Så stor del som möjligt av näringsämnena i slammet
ska återföras som växtnäring till åkermark

Kommande insatser 2023-2024

Resultatmål 6:
Tillgänglighet och inflytande

Planerade insatser 2022
• Vi fortsätter att årligen genomföra medborgarundersökningen

Tillgänglighet och inflytande

• Fortsatt samarbete mellan den nyinrättade styrgruppen för
digitalisering och förvaltningarna

Det är viktigt för ett demokratiskt samhälle att medborgare ges
möjlighet till information och inflytande. Motala kommun arbetar
ständigt med att förbättra tillgängligheten för invånarna för att
få en allt större insyn i de politiska processerna. Motalaborna ska
uppleva en god service och ett gott mottagande i kontakter med
kommunen, oavsett vem man kontaktar och oavsett ärende.

• Arbete enligt planen för digitalisering som upprättats

Digitaliseringen, som Alliansen drivit på, blir en allt viktigare del
för att tillgängliggöra ännu mer information på digital väg. Det
ska vara lätt att ta del av information på kommunens hemsida
och sociala medier.
Vi vill att kommunen arbetar för att öka dialogen mellan medborgare,
politiker och tjänstemän. Det skapar goda förutsättningar för att
bedriva en ändamålsenlig verksamhet.

• Påbörja arbetet med att automatisera delar av processen för
försörjningsstöd
• Fortsatt digitalisering av detaljplaner och bygglov för ökad
effektivitet och tillgänglighet
• Tillskapa ett servicecenter - en väg in till kommunen för
snabbare och bättre service
• Arbeta för framtagande av populärversion av budget och bokslut

Kommande insatser 2023-2024
• Initiera mer digitalisering med verksamheten i fokus
• Uppmuntra nya initiativ till digitala medborgardialoger

Planerade insatser 2022
• Biblioteksfordonet blir ett kraftfullt verktyg för att sprida kultur
och information i hela kommunen
• Bredbandsutbyggnaden fortsätter i de norra delarna och
kompletteras i de södra delarna. Kommunen anslår särskilda
medel
• Uppföljning av inventeringen “tomma hus på landsbygden” för
att underlätta för bosättning utanför tätorterna
• Gatubelysningen förnyas och kompletteras enligt riktlinjerna i
kommunens belysningspolicy
• De kommunala bidragen till enskilda vägar höjs med 50 procent
• Fortsatta satsningar på lokala initiativ och prioriteringar gjorda i
dialog med de lokala utvecklingsgrupperna

Resultatmål 7:
Hela Motala ska leva

• Detaljplanearbetet för LIS-områden i kommunen inleds
• För att stärka den kommunala närvaron på landsbygden
planerar vi för ett antal landsbygdscentra

Hela Motala ska leva

• Vi bearbetar Trafikverket att belägga de återstående grusvägarna och öka underhållet av de belagda vägarna

I Alliansen ser vi styrkan av att stad och landsbygd hör ihop och
att vi drar nytta av varandra för att skapa Motalas helhet. Motala
har en stor bredd med skogen i norr, slätten i söder, alla sjöar och
stadens puls. Livskraftigt vatten som strömmar från Vättern till
Boren ger oss oslagbara förutsättningar.

• Vi fortsätter att bearbeta olika instanser och operatörer för ett
tågstopp i Godegård
• Vi bearbetar Östgötatrafiken för att utveckla Närtrafiken, bland
annat att den ska ska gälla även längs busslinjer de dagar de
inte trafikeras

Under 2018-2019 gjordes en omfattande kartläggning av landsbygdens behov inom ramen för Hela Sverige ska leva. De förslag
som kom fram ska värderas och förverkligas där det är möjligt.

Kommande insatser 2023-2024
• Satsa på fler områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen
• Ta tillvara och underhålla arbetsmaterialet från Hela Sverige
ska Leva
• Bredbandsutbyggnaden fortsätter på landsbygden. Kommunen
anslår särskilda medel
• Vi har en kontinuerlig kontakt med Trafikverket för att förbättra
framkomligheten på det statliga vägnätet
15
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Resultatmål 8:
En meningsfull sysselsättning

En meningsfull sysselsättning
Alla individer ska ha möjlighet att utvecklas, leva och bidra till
samhällsutvecklingen efter sina förmågor. En egen försörjning är
en vinst för alla och det är nyckeln till det svenska samhället. För
att möta efterfrågan på arbetskraft med specifik yrkeskompetens,
stimulerar Motala kommun till studier med lärlingsinslag.
Att ständigt arbeta för jobbskapande åtgärder är en av kommunens
viktigaste uppgifter. Genom stimulans och olika vägar till en egen
försörjning ges alla invånare förutsättningar för en meningsfull
sysselsättning. Människor som står långt från arbetsmarknaden
får genom matchning nya möjligheter att komma bort från försörjningsstöd och in i arbete.

Planerade insatser 2022
• Kontinuerlig uppföljning och utveckling av lärlingsutbildningarna
i samverkan med närliggande kommuner
• Fortsatt dialog med Tillväxt Motalas branschråd om hur vi ännu
bättre kan samarbeta runt kompetensförsörjning
• Stärka upp och utveckla arbetsmarknadsenheten för att med
ökat fokus särskilt arbeta med jobbskapande åtgärder
• Meningsfull daglig verksamhet inom LSS ska erbjudas efter behov

Kommande insatser 2023-2024
• Följa upp och förbättra den nya modellen med att arbeta med
arbetsmarknadsfrågor
• Fortsatt arbete med att hjälpa människor bort från försörjnings
stöd och in i arbete
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Resultatmål 9:
En omsorg att lita på

Planerade insatser under 2022
• Ökade insatser för barn i utsatta lägen. Samverkan sker mellan
alla samhällsaktörer

En omsorg att lita på

• Arbetet stärks upp kring drogmissbruk och kriminalitet bland
unga. Förebyggande arbetet intensifieras ytterligare

Alla människor är olika, men har lika värde oavsett vilken situation
man är i livet. Alliansen vill utforma en social trygghet som går att
lita på i livets alla situationer.

• Digitalisering och utveckling av arbetsmetodik inom hemtjänst
ska fortsätta för att öka trygghet och självständighet hos våra
kunder och ett effektivare arbetssätt för medarbetarna

Barnkonventionen, som numera är lag, ligger till grund för att
kommunen i alla lägen ställer upp för barnen och tillvaratar deras
rättigheter. Ökad mångfald och mer av självbestämmande är
positiva drivkrafter inom omsorgsområdet, därför fortsätter vi att
välkomna externa aktörer. Det medför också en konkurrens som
öppnar upp för en bredare arbetsmarknad.

• Tiden hos kunderna i hemtjänsten ska överensstämma med
beviljad tid och tiden hos brukarna bör vara minst 70 %
• Behovsprövning av ytterligare platser inom särskilt boende för
äldre
• Ett ökat boendestöd inom socialtjänstlagen ska utvecklas
• Målet om en minskning av kostnaderna för försörjningsstöd till
hälften ligger fast

Allt fler väljer att bo kvar i det egna boendet långt upp i åldern.
Det ställer andra krav på kommunens sätt att bistå med insatser.
Hemtjänst efterfrågas i allt högre grad och verksamhetsutveckling
med stöd av digitalisering och nya tekniska lösningar är nödvändigt.
Målet är att få en ökad effektivitet och att underlätta för både medborgare och medarbetare. För att tillgodose behoven av omsorg i
form av särskilda boendeplatser gör vi översyn av befintliga boenden,
möjlighet till utbyggnad och nyproduktion.

• Ändamålsenliga lokaler för korttidsplatser för avlastning och
fritidsverksamhet inom LSS ska byggas
• Heltid som norm införs enligt upprättad handlingsplan

Kommande insatser 2023-2024
• Långsiktiga insatser som redovisas under 2022 ska fortsätta
under de kommande åren.

Behovet inom (LSS) och boendestöd (SOL) ska tillgodoses genom
att flera platser tillskapas. För att fler ska går från beroende av
ekonomiskt bistånd till egenförsörjning utvecklar vi samarbetet
mellan socialtjänsten och arbetsmarknadsenheten.

• Tillskapande av 30 nya platser inom särskilt boende för äldre
genom tillbyggnad av Åkervallen
• Förstudie av ett särskilt boende för äldre i Borensberg inleds

För att klara kompetensförsörjningen krävs ett flertal insatser. Vi
kommer bland annat att införa heltid som norm. Det leder till att
göra berörda yrkeskategorier attraktivare och ger arbetstagaren
möjlighet att leva på sin lön. I vissa yrkeskategorier kan arbetsuppgifterna renodlas för att motsvara rätt kompetens för rätt
arbetsuppgift.
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Resultatmål 10:
En skola att lita på

Vuxenutbildningen håller en god nivå inom kommunen och vi
ser att deras arbete kommer bli än mer viktigt i ett samhälle som
kräver större kompetens som en nyckel till arbetslivet, både när
det gäller språk och arbetsfärdigheter. Vi har nu tillskapat ett
nytt verksamhetsområde för arbetsmarknad och integration som
samverkar tätt med vuxenutbildningen.

En skola att lita på
Motalas skolor och förskolor står inför fortsatt stora utmaningar.
Vi ser en utbredd segregation i samhället, en ansträngd kommunal
ekonomi och ett samhällsklimat som hårdnat. Skolan är en
spegling av samhället vilket gör att vi måste svara upp mot den
utveckling som sker i stort. Därför måste vi göra vår verksamhet
så effektiv, tillgänglig och likvärdig som möjligt.
Oavsett bakgrund skall det ges goda förutsättningar i Motalas
skolor och förskolor. Det arbete som Alliansen inledde har gett
resultat även om vi troligen kommer se en tillfällig minskning av
måluppfyllelse till följd av pandemin. Nyckeln till en likvärdig skola
är att rikta resurser åt rätt håll, uppmuntra till ett informerat skolval och få alla våra medborgare att nyttja sin valfrihet.
Även gymnasieskolan har ett utvecklingsarbete framför sig.
Vi har förhållandevis många elever som inte tar examen inom
en treårsperiod. Därför har vi startat en genomlysning av hela
gymnasieverksamhetens organisation och vi söker samverkan
inom regionen för kunna erbjuda våra ungdomar den bästa
skolan. Vår målsättning är alltid en effektiv organisation med
en god måluppfyllelse.
Förskolan har under en lång tid vistats i för små och tillfälliga
lokaler vilket försvårat en effektiv organisation. Vi har därför
startat vårt arbete med att skapa större enheter för att frigöra
resurser från dyra fastighetskostnader. Detta gör vi för att istället
kunna lägga mer resurser på personal. Alliansen Motala ser
vinsten med tidiga insatser, både i för- och grundskola.
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Planerade insatser 2022
• Fortsätta utveckla kärnverksamheten för en högre måluppfyllelse
• Fortsätta arbetet mot en likvärdig skola och förskola
• Arbeta för en ännu mer attraktiv gymnasieskola med hög 		
måluppfyllelse
• Utveckla gymnasieskolan genom samverkan med andra
kommuner
• Fortsätta arbetet med kompetensförsörjningen genom de 		
antagna kompetensförsörjningsplanerna
• En genomtänkt lokalförsörjning genom tydliga behovsanalyser
och förstudier
• Förstärka ett aktivt och informerat skolval för att nå en ökad
integration
• Genom vår utvecklingsenhet arbetar vi med att ge ett aktivt stöd
till chefer för att skapa förutsättningar för ett hållbart ledarskap
• Fortsatt implementering för att det systematiska kvalitetsarbetet ska nå ut i hela vår organisation
• Fortsätta utveckla samarbete med näringslivet för ett
entreprenöriellt lärande i skolan

Kommande insatser 2023-2024
• 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
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Resultatmål 11:
Ett brett utbud av kultur- och fritidsaktiviteter

Ett brett utbud av kultur- och
fritidsaktiviteter

Planerade insatser 2022

Kultur, fritid och idrott är en viktig samhällsinvestering. De berikar
inte bara vardag och fritid utan är också verkliga redskap gällande
folkhälsa och livskvalitet. Dessa områden ger oss ett ökat socialt
kapital, känsla av delaktighet och välbefinnande.

• Konstgräsplan byggs i Borensberg

• Konsthall öppnar i biblioteket
• Fortsatt inventering av kommunens konst
• Fortsatt arbete med utveckling av museiorganisationen
• Vi bygger en utomhusscen vid Charlottenborgs slott
• Vi implementerar de nyantagna kultur- och fritidspolitiska
programmen

Kulturen är också ett redskap för att lära känna oss själva och vårt
demokratiska samhälle - kulturen är en brygga mellan vår historia
och den framtid vi skapar. Därför fortsätter vi vår satsning på
mötesplatser och arenor för kultur, fritid och idrott som utvecklar
och marknadsför vår kommun till en attraktiv plats att leva, bo
och besöka.

• Med rapporten Behovsanalys idrottsanläggningar som utgångspunkt fortsätter vi det långsiktiga arbetet med reinvesteringar
och nybyggande av hallar och anläggningar

Kommande insatser 2023-2024
• Fortsatt arbete utifrån behovsanalys idrottsanläggningar
• En ny ishall byggs vid riksväg 50
• Idrottshall med fritidsgård byggs på Ekön
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ETT SAMMANHÅLLET MOTALA
Resultatmål 12:
Ett stärkt integrationsarbete
Resultatmål 13:
Ett jämlikt Motala
Resultatmål 14:
Ett samhälle att lita på
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Resultatmål 12:
Ett stärkt integrationsarbete

Ett stärkt integrationsarbete
Vägen till integration går via egenförsörjning och arbete. Motala
kommun satsar på arbetsmarknadsenheten för öka anställningsbarheten hos kommunens medborgare. Vi vill att alla som kan ska
stå till arbetsmarknadens förfogande, arbeta och betala skatt till
den gemensamma välfärden.

Planerade insatser 2022
• Satsningar på Arbetsmarknadsenheten
• Vi eftersträvar blandad bebyggelse för att minska boendesegregationen

För att lösa integrationsproblematiken krävs det att många aktörer
jobbar gemensamt – kommun och civilsamhälle, föreningar och
företag.

• Utveckla integrationsarbetet tillsammans med Bostadsstiftelsen
Platen, andra fastighetsägare, föreningslivet och övriga civil
samhället

Segregation börjar inte i skolan, men det är en viktig arena för att
komma åt problematiken. En minskad skolsegregation genom
aktiva skolval är en av nycklarna - att bli kvitt boendesegregationen
är en annan. Skolan är en spegel av samhället. Lyckas vi integrera
våra ungdomar har vi tagit ett steg i rätt riktning. Samtidigt måste
vi verka för att alla medborgare ska komma i sysselsättning genom
riktade insatser.

Kommande insatser 2023-2024
• Fortsatta anpassningar och arbete för att möta en föränderlig värld
• En behovsanalys för arbetet med social hållbarhet i kommunen
har tagits fram och en rad insatser föreslås för kommande år för
att arbeta effektivare med frågorna
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Planerade insatser 2022
• Arbeta för att minska skillnader mellan skolor och dess måluppfyllelse med hänsyn till elevsammansättningen
• Sträva efter en blandad bebyggelse med olika upplåtelseformer i
våra bostadsområden

Resultatmål 13:
Ett jämlikt Motala

• Genom kommunens beredning för social hållbarhet, arbeta
aktivt med en handlingsplan i syfte att göra Motala mer jämställt
och mindre segregerat

Ett jämlikt Motala

• Uppföljning efter införande av fritidsbanken gällande socioekonomiskt utsatta områden

• Beredningen fortsätter att samverka med Bostadsstiftelsen
Platen samt Motalas föreningsliv

• Arbeta för att utöka den kommunala servicen i områden med
hög andel utrikesfödda

Att alla människor har jämlika livsvillkor är grunden för ett demokratiskt samhälle. Alla ska ha samma rättigheter, skyldigheter
och möjligheter att forma sina liv. Motala kommuns skolor ska
vara jämlika så att vi får en skola och ett samhälle som på allvar är
inkluderande.

• Fortsatt arbete med implementeringen av CEMR-deklarationen
för jämställdhet mellan kvinnor och män

Kommande insatser 2023-2024

Vi säkerställer att det finns en rik fritidssysselsättning i socioekonomiskt utsatta områden. Ungdomar ska känna framtidstro,
eftersom det är deras generation som ska bygga vidare på vårt
samhälle. Kommunen arbetar aktivt med social hållbarhet som
delas in i fyra huvudområden; 1. Folkhälsa, 2. Jämlikhet och
Mänskliga rättigheter, 3. Jämställdhet och våld samt 4. Integration.

• Fortsatt strävan efter att uppnå blandade bostadsområden
• Arbeta för en kommunal sport- och fritidsanläggning på Ekön
• Arbeta vidare med utveckling av fritidsbanken
• Utveckla friluftsområdet vid Charlottenborg
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Resultatmål 14:
Ett samhälle att lita på

Ett samhälle att lita på

Planerade insatser 2022

Trygghetsfrågor är en av hörnstenarna för Alliansen, och en av
politikens viktigaste uppdrag. Den som inte är trygg är inte heller
fri. Ökad trygghet i Motala kommun skapar vi genom förebyggande
arbete, trygghetsskapande åtgärder på gator och torg samt i
samverkan med polis och räddningstjänst. Ungdomskriminalitet
ska förebyggas redan i skolan. Alliansen ser med stort ansvar på
skolans positiva roll i att forma ungdomar till goda medborgare.
Alliansen vill även placera övervakningskameror på platser som
upplevs som särskilt otrygga, samt se till så att våra mörkaste
hörn och stråk är belysta.

• Utökade insatser inom Team våld i nära relation för att möta fler
målgrupper
• Förebyggande åtgärder mot våld i nära relation ska intensifieras
• Förstärk belysningen på platser som är mörka och känns 		
otrygga, som t ex Järnvägsparken
• Fortsatt samverkan med kvinnojouren och Linköpings mansjour
• Trygghetsvandringar för att identifiera och åtgärda otrygga
miljöer ska genomföras
• Förnyat medborgarlöfte tillsammans med polisen

Våld i nära relationer måste bekämpas. Motala kommun har
ett särskilt team som jobbar med våld i nära relationer. Teamet
arbetar utifrån ett helhetsperspektiv där det finns insatser för
både den våldsutsatta och den våldsutövande. När våld förekommer i familjer utgår man alltid från ett barnperspektiv.

Kommande insatser 2023-2024
• Arbetet med trygghetsskapande åtgärder både i stadsmiljö, på
landsbygden och i friluftsområden för att identifiera och åtgärda
otrygga miljöer ska fortsätta
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