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1. Inledning 
 

Budget 2023 är framtagen utifrån de förutsättningar som kommunen har att förhålla sig till. 

Det är en budget som tar ansvar. Det är säkerligen lockande att göra stora satsningar under 

ett valår men vi vet att det utrymmet inte finns. Vi ser ingen annan väg än att ta ansvar för, 

och anpassa oss efter verkligheten.  

 

Genom långtidsanalyser från PWC (Price Water Consulting) kan vi konstatera att det finns 

ett långsiktigt effektiviseringsbehov som vi måste ta höjd för. Det gör vi genom att öka våra 

intäkter, genom att värdera det kommunala grunduppdraget, genom försäljning och genom 

ett ständigt arbete med att skapa en kvalitativ och kostnadseffektiv organisation. För oss 

finns det inga andra alternativ. 

 

Samtidigt måste vi minska underhållsskulden, ta höjd för ersättningsinvesteringar och även 

göra investeringar i fritid, skola och kommunal omsorg för att skapa en välfungerande och 

bra kommun att bo i. Det utmanar oss och ställer krav på att varje beslut, varje investering 

måste värderas i vilka uppsidor de skapar.  

 

Samtidigt finns det fantastiska uppsidor med Motala kommun och våra förutsättningar. 

Näringslivet går för fullt och arbetslösheten är rekordlåg. Våra skolor levererar bra resultat 

och brukarnöjdheten är god i både förskola och social omsorg. Vi har återigen en positiv 

befolkningsutveckling och fler och fler upptäcker Motala. Fler företag upptäcker vår kommun 

och människor söker efter ett attraktivt boende som finns hos oss. Vi skall säkerställa att den 

trenden håller i sig. 

 

Vi tror på tillväxt för att hantera de kommunala utmaningarna. Vi har en tydlig målbild i och 

med ÖP 2040 som sätter befolkningsmålet till 50 000 invånare i kommunen. En stor del av 

dessa kommer bo i våra tätorter Motala och Borensberg men lika viktigt är det att 

landsbygden lever. Därför satsar vi på strategiska markförvärv för att möjliggöra nya 

detaljplaner och en levande landsbygd. Vi vill samtidigt erbjuda en god kommunal service, 

oavsett var du bor i kommunen. 

 

Tillväxten kommer inte av sig själv. Vi har tydliga strategier både då det gäller 

bostadsutveckling och verksamhetsmark och vi tar även fram en tillväxtstrategi som skall 

binda samman de komponenter som krävs för att skapa en attraktiv kommun, för besökare, 

för boende och för näringslivet.   

 

Samtidigt måste vi leverera en fortsatt bra service inom välfärden i en tid som utmanar med 

fler äldre och fler yngre. Därför måste vi ständigt utvärdera vår verksamhet och det gör vi 

genom ett systematiskt kvalitetsarbete som lyfter oss. Vi nöjer oss inte med att tro, vi tar 

reda på förutsättningarna och utifrån det formar vi verksamheten i stark samverkan med 

våra förvaltningar. Det finns ingen annan väg att gå. Politik måste bygga på 

verksamheternas behov, inte tvärtom.  

 

Vi måste också vara en bra kommun då det gäller upplevelser, både för våra invånare och 

för besökare. Därför gör vi historiskt stora investeringar i fritidsanläggningar för att möta upp 

behovet. Våra föreningar har allt för länge haft undermåliga förutsättningar men nu åtgärdar 



 

vi detta. Det kan ses som stora investeringar men de är nödvändiga ur flera perspektiv 

såsom folkhälsa, föreningsliv, stadsutveckling och besöksnäring. Vi ser att de stora 

satsningar som görs kommer bidra till att stärka varumärket Motala, något som gynnar hela 

vår kommun. 

 

Budget 2023 skall ses som en förlängning på de budgetar som lagts fram under 

mandatperioden. Alliansen blundar inte för verkligheten. Vi tar istället till oss den och formar  

en budget som gör att Motala kan växa in i framtiden. 

 

Mark Henriksson, Kommunstyrelsens ordförande (M) 
Hans Tevell, gruppledare (M)  
Sten Westberg, gruppledare (C) 
Kenneth Söderman, gruppledare (L) 
Erik Forslund, gruppledare (KD) 

Effektiviseringar / Ransoneringar 
 
Motala kommun står inför stora ekonomiska utmaningar. Detta är något vi måste hantera. 
 
För budgetåret 2023 måste ett sparkrav på 60 miljoner hanteras för att långsiktigt kunna hamna i en 
balans som tar hänsyn både till en ökad kostnadsutveckling och en utökad investeringsvolym. 
Detta är inte ett sparbeting för ett enskilt år utan effektiviseringskraven kommer bestå under en lång 
tid framöver. Detta bekräftas av den långtidsutredning som PWC (PriceWater Consulting) har arbetat 
fram. 
 
För budgetåret 2023 ser vi att det går att öka intäkter för kommunal service inom ett flertal områden. 
Detta gäller inhyrning i kommunala fastigheter men även för tjänster som upphandlas av kommunen. 
 
När det gäller effektiviseringar är vår bedömning att det går att hämta hem kommunövergripande 
effekter som inte påverkar kvaliteten utan det handlar om en kontinuerlig omställningsresa där vi som 
kommun arbetar för en allt effektivare organisation. Detta är ett pågående arbete där kommunledning 
och politik tagit fram flera områden för utveckling. 
 
Vi kommer också behöva vidta åtgärder där vi sänker ambitionsnivån. Vi har identifierat olika 
områden där vi ser att vi kan minska ambitionsnivån utan allt för stora konsekvenser. Vi kan till 
exempel göra en översyn av arbetsmarknadsenhetens olika områden och vi har även identifierat 
korttidsplatser inom socialtjänsten som ett område där det finns möjlighet att minska nivån på antalet 
platser. 
 
Vi ser att utmaningarna fortsätter över tid och under de kommande åren blir vi tvungna att fortsätta 
hitta effektiviseringsmöjligheter. Det är absolut nödvändigt för att skapa en kommun i ekonomisk 
balans, både på kort och lång sikt. 

 



 

3. Politiskt prioriterade områden med resultatmål  

3.1 En sund ekonomi 

 
 

Vi måste ta ansvar för ekonomin. Utmaningarna kommer bli många men vi är proaktiva och är 

förbereda inför de tuffa tider vi har framför oss. Motala kommuns ekonomi står sig dock relativt stark i 

efterdyningarna av covid 19 med goda resultat de senaste åren, men vi måste vidta kraftiga åtgärder 

för en fortsatt god utveckling. Genom en långsiktigt hållbar utveckling med ett budgeterat överskott 

skapar vi goda ekonomiska förutsättningar för att hantera investeringsvolymerna. Stora demografiska 

förändringar med en äldre och yngre befolkning medför också utmaningar framöver. 

För att kunna säkerställa en god ekonomisk hushållning behöver vi fortsätta arbetet med omställning 

och effektiviseringar. Varje skattekrona som inte spenderas effektivt är ett misslyckande och måste 

åtgärdas. 

Motala kommun står det närmaste året inför stora investeringar. Genom att ta ansvar långsiktigt för en 

hållbar ekonomisk politik skapar vi de bästa förutsättningarna för Motala att fortsätta växa. Det gör vi 

genom att fortsatt leverera goda ekonomiska resultat så att vi kan begränsa lånebehovet. 

Planerade insatser 2023 

● Skattesatsen ska vara oförändrad 

● Resultatet ska uppgå till 2,0% av skatteintäkter och statsbidrag 

● Frigöra resurser genom digitaliseringens möjligheter 

● Optimering av kommunens systematiska kvalitetsarbete 

● Utökat fokus på samordningsvinster gällande kommunens bolag och styrelser 

● Fortsatt hög reinvesteringstakt för att åtgärda det eftersatta underhållet 

 

Kommande insatser 2024-2025 

● Skattesatsen ska vara oförändrad 

● Resultatmålet ska uppgå till 2,5% för 2024 - 2025 för att nå långsiktigt hållbara resultatmål 

● Re-investeringar måste ligga på en hög nivå för att arbeta av den underhållsskuld som byggts 

upp under många år 

 

 

 
 

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

kompetenta, 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 och heltid ska vara norm med möjlighet till deltid för våra medarbetare. Arbete har 

inletts för att avskaffa delade turer och det kommer fortsätta under de kommande åren.  

 



 

Ett personalpolitiskt program har antagits. Arbetet med att implementera programmet har inletts och 

kommer intensifieras i och med att pandemin är över. Flera planer har tagits fram, bland annat en 

reviderad mångfaldsplan och en kompetensförsörjningsplan för kommunen. Nu fortsätter arbetet med 

att integrera arbetet i verksamheten.   

 

Ett särskilt projekt avseende Friskare arbetsplatser kommer att igångsättas under året och pågå 

under 2023-2024. Avsikten är att få friskare och mer motiverade medarbetare, samt att minska 

sjuktalen och därigenom också minska kostnaderna. Även friskvårdsbidraget kommer höjas under 

mandatperioden. Vi vet att en välmående personal är nyckeln till en välfungerande verksamhet. 

Planerade insatser 2023 

● Fortsatt implementering av det personalpolitiska programmet 

● Genomföra nya personalenkäter i förbättringsarbetet 

● Arbetet för att ta bort delade turer fortsätter 

● Digitaliseringen öppnar nya möjligheter till flexibla arbetsplatser 

● Arbetet inleds med att antalet medarbetare per chef skall minska i identifierade områden 

● Projektet Friskare arbetsplatser pågår under hela året 

● Friskvårdsbidraget höjs från 1.500 till 2.000 kronor/anställd.  

● Mentorprogram och talanginventering inleds 

Kommande insatser 2024-2025 

 Fortsatt arbete med mentorsprogram och talanginventering 

 Utvecklingsarbetet för att skapa goda förutsättningar för en välmående personal fortsätter genom 

egna innovationer och omvärldsspaning. 

 

3.2 Tillväxt i hela Motala 

 
 

Glädjande nog ser vi att Motala växer igen. Det bekräftas av de inventeringar som görs gällande 

befolkningsutveckling. Vi vill och behöver bli fler invånare i Motala kommun. Det gäller såväl stad som 

landsbygd. Vi vill att hela kommunen skall utvecklas och en levande landsbygd är en viktig pusselbit i 

det. Planläggning av byggbara tomter på landsbygden och satsningen på bredbandsutbyggnad 

borgar för att göra det möjligt, samtidigt som vi arbetar med att utveckla Motala stad och även 

Borensberg genom de fördjupade översiktsplanerna för respektive område. 

Att skapa attraktion kring Motala är viktigt då vår förmåga att attrahera besökare, invånare och företag 

skapar en helhet för Motala kommun. Vi ska tillsammans visa upp ett Motala där våra visioner blir till 

verklighet. Vi skapar intressanta mötesplatser där vi erbjuder kultur, boende, näringsliv och fritid med 

bredd och kvalitét. Där ser vi att besöksnäringen är en viktig del för att stärka varumärket Motala. 

Pandemin har lärt oss att fler kan jobba på distans. Det gör Motala kommun attraktivt för fler 

potentiella invånare, både i stad och på landsbygd och här är vår satsning på bredband i hela 

kommunen viktig. 



 

Även bostadsförsörjningen är en nyckelfaktor då vi behöver intensitet i planarbetet för att möta 

behovet att tomter för byggnation. Vi har startat upp i ett högt tempo och under 2023 kommer vi 

fortsätta leverera för att svara upp mot utvecklingen. 

Motala centrum kommer vara en stadskärna i förändring med omfattande ombyggnationer. Vår 

stadsmiljö präglas av förtätning och nya innovativa aktörer som skapar vår nya identitet tillsammans 

med kommunen. Vi ser redan nu att med de nya byggnationer som görs så kommer centrum få en 

helt ny befolkningsstruktur vilket medför nya positiva villkor för näringslivet.  

Planerade insatser 2023 

 Att fortsätta stadsutvecklingsarbete för att skapa ett attraktivt Motala, bland annat genom en 

fördjupad ÖP för Motala tätort 

 Vi realiserar planarbetet för Kanalstråket, ett nytt bostadsområde i centrala Motala 

 Vi planlägger områden för minst 150 bostäder årligen för att Motala kommun skall växa. 

 Byggstart av idrottscenter vid RV 50 

 Vi planlägger för mer verksamhetsmark i bland annat Nyckelby och Norrsten 

 En tillväxtstrategi tas fram och beslutas för att nå målen i ÖP 2040 

 

Kommande insatser 2024-2025 

 

 Vi fortsätter arbetet med att säkerställa att det finns tillräckligt med bostäder och 

verksamhetsmark för att Motala kommun skall kunna fortsätta växa i den takt som ÖP 2040 

stakar ut. 

 Uppstart av projekten på Ekön med idrottshall och fritidsgård 

 Fortsatt planeringsarbete kring bostadsutveckling i bland annat Norra Bråstorp och Tegelviken 

 

 

 
 

Motala har en tradition av en innovativ företagsmiljö vilket gör att vi har gått starka ur pandemin, 

starkare än andra kommuner. Vi har också mångåriga traditioner av företagande genom bland annat 

Göta Kanal och Motala Verkstad som båda firar 200 år.  

Idag har vi nya starka aktörer som bland annat Serneke, Point Properties och Svensk Plaståtervinning 

som i en god dialog med Tillväxt Motala upptäckt vår kommun och ser en stor potential för intressanta 

projekt. De tillsammans med våra redan befintliga företag är de som bygger upp den kommunala 

välfärden. 

Den senaste näringslivsrapporten visar att företagen i Motala har högst lönsamhet av de 8 största 

kommunerna i Östergötland och vi har idag den lägsta arbetslösheten sedan 2009. Glädjande är att 

den fortsätter att sjunka och företagens förädlingsvärde är högre i Motala än i Östergötland och i riket. 

Allt detta betyder att vi levererar en företagsmiljö i toppklass men givetvis skall vi sträva framåt och bli 

ännu bättre. Det gör vi genom en aktiv dialog med rätt beslut och med en hög service. 



 

Nu måste vi som kommun fortsätta leverera. Vi ska se till att vi har tillräckligt med verksamhetsmark. I 

Borensberg är området Erstorp snart klart för inflyttning och vi fortsätter arbetet med förtätning och i 

och med den nyligen antagna ÖP 2040 kan vi planlägga nya områden. 

Vi ska också fortsätta att välkomna driftsformer där delar av kommunens verksamhet kan utföras av 

alternativa utförare och vi kommer se över våra rutiner för upphandlingar med syftet att fler lokala 

aktörer skall kunna delta. 

Planerade insatser 2023 

 Översyn av våra upphandlingsrutiner för att underlätta för lokala aktörer att ta del av kommunala 

upphandlingar. 

 Inrätta ett företagsråd för att stärka kopplingen till näringslivet. 

 Arbeta för att förbättra vårt redan höga NKI (Nöjd kund index) 

 Fortsätta att utveckla kundservice och myndighetsutövande 

 Se över möjligheten att starta upp fler Coffice:s på landsbygden. 

 

Kommande insatser 2024-2025 

 Planera och tillskapa verksamhetsmark och förtäta befintliga ytor så att våra företag kan växa 

 Fortsätta arbetet för att leverera bra villkor för det lokala näringslivet 

 

 

 

 
 

Vattnet, åkrarna och skogen är grunden i 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 att skogen skall vara en 

aktiv resurs för såväl civilsamhälle som näringsliv. I Motala och Östergötland finns den bästa maten, 

och därför vill vi fortsatt öka hållbara, närproducerade livsmedel i kommunens måltidsverksamhet.  

Motala kommuns tillväxt ska präglas av hållbarhet och en god bibehållen miljö. För att kommunen ska 

kunna växa långsiktigt måste vi värna miljön och växa hållbart.  

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. 

Planerade insatser 2023 

● Arbetet med att implementera Agenda 2030 fortsätter 

● Arbetet med miljöprogram och miljöpolicy slutförs och implementeras.  

● Fortsatt satsning på solpaneler på nybyggda kommunala fastigheter. 

● Utbyggnad av laddstationer för fordon 

● Effektiva och hållbara kommunala fastigheter 



 

● Vi fortsätter skapa förutsättningar för närproducerad mat i kommunal verksamhet, med stöd i den 

nya kostpolicyn. 

● Ett nytt måltidscentrum byggs. 

● Så stor del som möjligt av näringen i avloppsslammet ska återföras som växtnäring till åkermark. 

 

Kommande insatser 2024-2025 

● Satsningarna på att använda förnybar energi fortsätter 

● Arbetet med att implementera Agenda 2030 fortsätter 

 

 

 
 

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 och för att på ett enkelt sätt komma i kontakt med berörda 

tjänstemän. Motalaborna ska uppleva en god service och ett gott mottagande i kontakter med 

kommunen, oavsett vem man kontaktar och oavsett ärende. 

 

Digitaliseringen blir en allt viktigare del för att tillgängliggöra mer information på ett enkelt sätt. 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 förutsättningar för att bedriva en serviceinriktad verksamhet där medborgarnas möjlighet till 

insyn och påverkan ökar. 

Planerade insatser 2023 

● Årliga medborgarundersökningar 

● Arbete enligt planen för digitalisering 

● Implementeringen av kommunens servicecenter skall färdigställas. 

● Framtagande av populärversion av budget och bokslut. 

Kommande insatser 2024-2025 

● Fortsatt utvecklingsarbete för att öka tillgängligheten. 

● Digitalisering av äldre detaljplaner 

 

 

 

 
 

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

skapa en helhet. Motala har en bredd med skogen i norr, slätten i söder, sjöarna och stadens puls. 

Livskraftigt vatten som strömmar från Vättern till Boren ger oss oslagbara förutsättningar.  

 



 

Under 2018-2019 gjordes en omfattande kartläggning av landsbygdens behov inom ramen för Hela 

Sverige ska leva. Det arbetet ligger till grund för det arbete som nu sker. Vi har även skapat en 

utvecklingsplan för hela Motala kommuns landsbygd och med den som riktmärke skall vi se till att 

hela Motala kommun växer. 

Planerade insatser 2023 

● Biblioteksfordonet kommer att börja rulla under 2023. 

● Bredbandsutbyggnaden fortsätter med stora investeringar. 

● Gatubelysningen förnyas och kompletteras i enlighet med kommunens belysningspolicy. 

● Fortsatta satsningar på lokala initiativ och prioriteringar gjorda i dialog med de lokala 

utvecklingsgrupperna. 

● Detaljplanearbetet för LIS-områden i kommunen fortsätter. 

● För att stärka servicen på landsbygden planerar vi för ett antal landsbygdsnoder där vi samlar 

kommunal och annan service. 

● Vi bearbetar Trafikverket för att öka beläggningen av grusvägar och öka underhållet på de 

belagda vägarna. 

● Arbetet för ett tågstopp i Godegård fortsätter i hög takt. 

● Vi bearbetar Östgötatrafiken för att utveckla närtrafiken. Bland annat för att den ska fungera 

även längs bussarnas linjer de dagar de inte trafikeras. 

● Vi fortsätter påverkansarbetet mot Östgötatrafiken och region Östergötland så att busstrafiken 

på landsbygden anpassas efter pendlarnas arbetstider och pendeltågens avgångar.  

● Vi vill möjliggöra arbetspendling mellan regionerna ännu mer genom att titta på buss och 

pendlingsmöjligheter över länsgränsen  

Kommande insatser 2024-25 

● Fortsatt fokus på att hela Motala skall leva genom strategiska markförvärv och detaljplaner 

● Geografiska nätverk för näringslivet på landsbygden för att ta tillvara på idéer och 

innovationer och behov. 

3.3 Det goda livet i Motala 

 
 

Kompetensförsörjning är en viktig del för vårt växande näringsliv och även för den kommunala 

verksamheten. Därför satsar vi på utbildning i Motala kommun. Vi har en bred repertoar med allt ifrån 

UF-företag till grundskola, gymnasium, vuxenutbildning och SFI. Vi måste ha en tät dialog med våra 

lokala företag för att se hur vi kan matcha utbildning med rätt kompetens för näringslivet. 

 

Glädjande nog sjunker arbetslösheten i Motala men vi måste på alla sätt fortsätta att ge våra 

medborgare som idag står utanför arbetsmarknaden möjlighet att få en chans till egenförsörjning. Det 

betyder att vi ständigt behöver arbeta med jobbskapande åtgärder inom vår arbetsmarknadsenhet. 

Genom matchning ger vi nya möjligheter för personer att komma bort från försörjningsstöd och in i 

arbete och studier. 

Planerade insatser 2023 

● Kontinuerlig utveckling av gymnasial och eftergymnasial utbildning i samverkan med 

närliggande kommuner 



 

● Fortsatt dialog med Tillväxt Motalas bransch och programråd om hur vi ännu bättre kan 

samarbeta runt kompetensförsörjning 

● Utveckla och effektivisera arbetsmarknadsenheten för att särskilt arbeta med jobbskapande 

åtgärder 

● En arbetsgrupp tillsätts för att verka för ett universitetscampus i Motala 

 

Kommande insatser 2024-2025 

● Förbättra och ständigt jobba med nya modeller för en ökad sysselsättning 

● Arbeta för att behålla och försöka få nya yrkesutbildningar till kommunen 

 

 

 

 
 

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 skeden. 

 

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 valfrihet och en bredare arbetsmarknad. 

  

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 boenden gör vi en översyn av befintliga lägenheter och möjliggör för tillbyggnad och 

nyproduktion.  

 

Behovet inom (LSS) och boendestöd (SOL) ska tillgodoses genom att flera platser tillskapas. För att 

fler ska gå från beroende av ekonomiskt bistånd till egenförsörjning fortsätter vi utveckla samarbetet 

mellan socialtjänsten och arbetsmarknadsenheten.  

 

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. 

Vi vill också skapa effektivare processer med fokus på kvalitet. Därför vill vi digitalisera ekonomiskt 
bistånd för att minska arbetsbördan för socialsekreterare. Detta skapar större möjlighet för 
handläggarna att ge ett bättre stöd till individen för att komma i egen försörjning. 

Planerade insatser 2023 

● Tillskapande av 30 nya platser inom särskilt boende för äldre genom tillbyggnad av 

Åkervallen 

● Ökade insatser för barn i utsatthet till följd av ökad droganvändning och ny lagstiftning. 

Samverkan sker mellan alla samhällsaktörer 

● Arbetet stärks upp kring drogmissbruk och kriminalitet bland unga. Förebyggande arbetet 

intensifieras ytterligare 



 

● Digitalisering och utveckling av arbetsmetodik inom hemtjänst ska fortsätta för att öka 

trygghet och självständighet hos våra kunder och ett effektivare arbetssätt för medarbetarna 

● Tiden hos kunderna i hemtjänsten ska överensstämma med beviljad tid och tiden hos 

brukarna bör vara minst 70 % 

● Målet om en minskning av kostnaderna för försörjningsstöd till hälften ligger fast  

● De tio nya korttidsplatserna på Flintvägen tas i anspråk fullt ut 

● Heltid som norm införs stegvis 

● Förändrings- och utvecklingsarbetet inom Våld i nära relationer fortgår 

● Automatisera och digitalisera processen för försörjningsstöd 

 

Kommande insatser 2024-2025 

● Långsiktiga insatser som redovisas under 2023 ska fortsätta under de kommande åren. 

● Förstudie av ett särskilt boende för äldre i Borensberg inleds 

  

  



 

 

 

En skola att lita på 

Motalas skolor och förskolor står inför stora utmaningar. Vi ser en utbredd segregation i samhället, en 

ansträngd kommunal ekonomi och ett hårdare samhällsklimat. Då skolan är en spegling av samhället 

måste vi svara upp mot de utmaningar som utvecklingen medför. Vår verksamhet måste därför vara 

effektiv, tillgänglig och så likvärdig som möjligt. 

Det ska inte spela någon roll vilken bakgrund du har utan förutsättningarna skall vara lika goda i 

Motalas förskolor och skolor. Trenden har vänt när det gäller måluppfyllelsen, trots pandemin och det 

är en förhoppning att det håller i sig. Nyckeln till en likvärdig skola är att rikta resurser åt rätt håll. Vi 

vill uppmuntra till ett aktivt och välinformerat skolval för att alla våra medborgare ska nyttja sin 

valfrihet. 

Vi har startat en genomlysning av gymnasieverksamhetens organisation där vi söker samverkan med 

kommunerna på västsidan inom länet för att kunna erbjuda våra ungdomar den bästa skolan. Vår 

målsättning är en effektiv organisation med en god måluppfyllelse. 

Förskolan har under lång tid vistats i för små och tillfälliga lokaler vilket försvårat en effektiv 

organisation. Arbetet med att skapa större enheter för att frigöra resurser och bejaka det kollegiala 

lärandet är i full gång. Den nya förskolan med åtta avdelningar öppnar nu i juni 2022. Detta är viktigt 

för att kunna lägga mer resurser på personal. Alliansen i Motala ser bara fördelar med tidiga insatser, 

både i förskola och grundskola, därför kommer vi förstärka detta. 

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 fått till en god samverkan mellan vuxenutbildningen, 

arbetsmarknadsenheten och integration och vi kommer fortsätta i den andan. 

Planerade insatser 2023 

 Fortsätta att utveckla grundskolan för att nå en högre måluppfyllelse 

 Fortsätta arbetet mot en likvärdig skola och förskola genom en bättre resursfördelning 

 Utveckla gymnasieskolan genom samverkan med andra kommuner för en ökad måluppfyllelse 

 Fortsätta arbetet med kompetensförsörjning genom de antagna kompetensförsörjningsplanerna  

 En genomtänkt lokalförsörjning genom tydliga behovsanalyser och förstudier 

 Förstärka ett aktivt och informerat skolval för att nå en ökad integration 

 Fortsätta utveckla samarbetet med näringslivet för vikten av det entreprenöriella lärandet i skolan 

 

Kommande insatser 2024-2025 

 Fortsatt arbete med att genomlysa organisationen med syfte att stärka det som är bra och hitta 

lösningar på det som inte fungerar för att uppnå en effektiv organisation med hög kvalité. 

 Fortsätta med det systematiska kvalitetsarbetet för att nå en högre måluppfyllelse över tid 

 



 

 
 

Kultur, fritid och idrott är viktiga samhällsinvesteringar. 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. Kultur, fritid och idrott är också redskap för att lära 

känna oss själva och vårt demokratiska samhälle. 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.  

Jämställd fritid för alla ska vara en självklarhet. Genom satsningar, med särskilt fokus på flickors fritid, 

och översyn av föreningsbidrag samt regelverk gällande föreningar och fritidsanläggning tar vi steg för 

att närma oss dessa mål. Vi gör även stora investeringar i kommunala anläggningar för föreningslivet 

att använda. Det skapar möjligheten för fler att ta del av det viktiga föreningslivet som finns i Motala. 

Vi vet att detta är en nyckel till friska, integrerade och välmående medborgare. 

Motala kommun är en kommun att vara stolt över! Vi har en lång historia, spännande besöksmål, 

Vätterns vatten och naturområden. Vi har många idrottsanläggningar, både då det gäller 

föreningsdrivna aktiviteter men även goda möjligheter för spontanidrott. Detta tillsammans med 

kulturmiljöer som är en del av vårt varumärke skapar ett helhetsutbud för kommunens medborgare.,  

Vi skapar goda fritidsmöjligheter för besökare och våra kommuninvånare.  

 

 

Planerade insatser 2023 

 

● I Borensberg startar arbetet upp med en konstgräsplan. 

● Inventering av kommunens konst färdigställs. 

● Fortsatt arbete med utvecklingen av museiorganisationen. 

● En utomhusscen anläggs 

● Implementering av de nyantagna kultur- och fritidspolitiska planerna 

● Översyn av regelverket kring hyressättning av kommunens anläggningar kopplat till 

föreningar. 

● Översyn av föreningsbidrag för kultur och fritid. 

● Fritidsplan för ungdomar 

● Projekt Jämställd fritid med särskilt fokus på flickor i utsatta områden. 

● Projekt Bokstart samt Små barns skapande för att stimulera barns språkutveckling. 

● Etableringen av ishallar vid riksväg 50 startar 

● Småbåtshamn anläggs i centrum  

Kommande insatser 2024-2025 

 

● Idrottshall och fritidsgård byggs på Ekön 

● Arbetet med simhallsprojektet igångsätts  

● En konsthall öppnas i Motala 

 



 

3.4 Ett sammanhållet Motala 

 

 

Motala och Sverige har under de senaste åren tagit ett stort ansvar för människor på flykt. Vi 
välkomnar människor till Sverige men tyvärr lyckas vi inte fullt ut med integrationen. Många blir inte en 
del av samhället utan fastnar i ett utanförskap och detta är tydligt i Motala.  

För Alliansen går vägen till integration genom goda språkkunskaper i Svenska och genom arbete och 
studier. Därför satsar vi på detta inom både vuxenutbildning och SFI och vi ingår även i regionala 
sammanhang för att utveckla våra insatser. Vi har uppnått goda resultat under mandatperioden men 
vårt mål är ett samhälle där segregationen är ett minimum.   

Vi vill även motverka den bostadssegregation som är en del av Motala. Det gör vi genom en blandad 
bebyggelse med blandade upplåtelseformer vid nyproduktion. 

Vi ser också att civilsamhället kan bidra till att minska segregationen. Detta uppmuntrar vi genom 
riktade satsningar på föreningar som tar ett stort ansvar för att skapa ett inkluderande samhälle. 

När det gäller barn och ungdomar har kommunen många satsningar då det gäller integration, bland 
annat El-Sistema. Bostadsstiftelsen Platen tar ett stort ansvar då det gäller integrationsarbete i sina 
bostadsområden och där har vi en tät samverkan mellan kommun och stiftelse. 

Planerade insatser 2023 

● Vi eftersträvar blandad bebyggelse och upplåtelseformer för att minska boendesegregationen 
● Utveckla integrationsarbetet tillsammans med Bostadsstiftelsen Platen, andra 

fastighetsägare, föreningslivet och övriga civilsamhället 
● I samverkan med regionen och andra kommuner skall vi stärka insatserna för att påskynda 

processen att komma ut i sysselsättning. 
● Satsa på riktade utbildningar för att målgruppen skall nå sysselsättning  

 

Kommande insatser 2024-2025 

● Fortsatta anpassningar och arbete för att möta en föränderlig värld 
● Fortsätta med att utveckla utbildning och arbetsmarknadsinsatser för att fler skall nå 

sysselsättning. 

 

 

 

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 riktigt är inkluderande. 

 

Vi säkerställer att det finns en rik fritidssysselsättning i socioekonomiskt utsatta områden. Vi fokuserar 

särskilt på flickors möjligheter till fritidssysselsättning och vi investerar även i fritidsanläggningar för att 

fler skall kunna ta del av den svenska föreningsmodellen. I det arbetet är det viktigt att involvera 

föräldrarna.  

 



 

Ungdomar ska känna framtidstro, eftersom det är deras generation som ska bygga vidare på vårt 

samhälle. Därför fortsätter arbetet med social hållbarhet i form av en politisk beredning med 

tillhörande styrgrupp. Syftet med arbetet är att nå ett integrerat och jämlikt Motala. 

 

Planerade insatser 2023 

● Arbeta för att minska skillnader mellan skolor och dess måluppfyllelse 

● Sträva efter en blandad bebyggelse med olika upplåtelseformer i våra bostadsområden 

● Ett särskilt fokus ska läggas på flickors möjligheter till idrottsaktiviteter   

● Genom kommunens beredning för social hållbarhet, arbeta aktivt med en handlingsplan i 

syfte att göra Motala mer jämställt och mindre segregerat 

● Beredningen fortsätter samverkan med Bostadsstiftelsen Platen och Motalas föreningsliv 

● Fortsatt arbete med implementeringen av CEMR-deklarationen och Agenda 2030 för 

jämställdhet mellan kvinnor och män 
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● Idrottshall och fritidsgård byggs på Ekön 

● Fortsatt strävan efter att uppnå blandade bostadsområden 

● Fortsatt fokus på ungdomars och speciellt flickors fritidsaktiviteter  

 

 

 

 

Motala ska vara en kommun där vanliga människor ges möjlighet att leva sina liv i ett  tryggt 

samhälle. Idag ser vi hur verkligheten är en annan framför allt i våra utanförskapsområden. 

Genom förebyggande arbete, samverkan och trygghetsskapande åtgärder skapar vi ett 

tryggare Motala. 

Familjens och skolans värderingar formar individer till goda samhällsmedborgare. Vi vill 

förbättra samarbetet mellan skola, föräldrar och polis för att tidigt fånga upp ungdomar i 

riskzonen.   

Vi utvecklar vårt trygghetsskapande arbete med exempelvis Charlottenborg 3.0 där vi tar ett 

helhetsgrepp kring ett delvis segregerat område för att hitta nya vägar till ett samhälle där 

segregationen minimeras.  

Vi förstärker samverkan mellan polis och kommun, både lokalt men även i ett regionalt 

sammanhang där vi nu ingår i en styrgrupp för att minska brottsligheten i hela Östergötland.  

Detta tillsammans med till exempel kvinnojouren och andra aktörer inom civilsamhället är 

viktigt för att göra Motala till en trygg plats att bo och växa upp i. Utöver detta så ser vi också 

att trygghetsvandringar är viktigt där vi tittar på det fysiska rummet för att se vart otrygga 

miljöer finns för att sedan ta höjd och åtgärda detta. 

Planerade insatser 2023 



 

● Fortsatt samarbete med polisen, både lokalt och regionalt.  

● Satsningar på segregerade bostadsområden där Charlottenborg 3.0 är ett nytt grepp 

● Utveckla samarbete med aktörer inom civilsamhället 

● Trygghetsvandringar i centrala Motala 
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● Fortsätta arbetet med trygghetsskapande åtgärder. 

 4 Resursfördelning 

 4:1 Resultatbudget 

Det budgeterade resultatet för 2023 uppgår till 2,0 % av skatter och bidrag vilket motsvarar 

59 mnkr. Skatteintäkter är beräknade enligt SKR:s prognos från 2022-04-28. För 2023 ingår 

en säkerhetsmarginal för variationer i skatteintäkter och inflation med 20 mnkr. 

På grund av det rådande läget med fortsatt stor osäkerhet sänks resultatnivån även under 

2023. Syftet med den sänkta resultatnivån är att undvika kortsiktiga neddragningar i 

nämndernas verksamheter. Resultatnivån höjs sedan till 2,5% år 2024 och år 2025 för att 

uppnå resultatnivån i enlighet med kommunfullmäktiges finansiella mål vilket innebär större 

krav på effektivisering och ransonering enligt tabellen Nämndernas anslag. 

Avskrivningar ökar årligen till följd av en ökande investeringstakt. Nämndernas ramar 

kommer att kompenseras till följd av dessa ökade avskrivningar. Inom finansförvaltningen är 

medel även avsatta för att möjliggöra övriga ökade driftkostnader till följd av investeringar. 

  



 

Nämndernas och styrelsens anslag 

I tabellen nedan framgår en specifikation av hur verksamhetens nettokostnader enligt 

resultatbudgeten fördelas på nämnderna samt på finansförvaltningen. 

Ett effektiviseringsbehov finns på 60 mnkr inför 2023. Detta fördelas på 25 mnkr i 

kommungemensamma effektiviseringar som leds av kommunens ledningsgrupp samt 35 

mnkr i riktade effektiviseringar/ransoneringar. Inriktningen för de riktade effektiviseringarna/ 

ransoneringarna beskrivs under stycket effektiviseringar/ransoneringar.  Den slutliga 

fördelningen per nämnd av dessa 60 mnkr sker i det slutliga beslutet av Mål och Resursplan 

2023–2025. 

Planen för 2024 och 2025 indikerar ett ökat effektiviseringsbehov med utgångspunkt från 

dagens skatteprognoser samt en ökad resultatnivå och ökade avskrivningar. 

 

Nämndernas ramar beräknad enligt kommunfullmäktiges resursfördelningsmodell. Enligt 

modellen förstärks nämndernas ramar med 81,7 mnkr för pris- och löneförändringar. För 

2023 gäller följande index för pris och lön enligt SKR:s cirkulär 22:15 Lön: 3,0 %,               

Pris : 2,5 %. Dessutom kompenseras nämnderna för volymförändringar med 20,3 mnkr. 



 

4:2 Exploateringsbudget 

Med markexploatering avses åtgärder för att anskaffa, bearbeta och iordningställa råmark 

för att kunna bygga bostäder, affärer, kontor eller industrier. I exploateringsverksamheten 

ingår därmed också att bygga kompletterande gemensamma anordningar som gator, 

grönområden samt VA- och elanläggningar. 

Den generella inriktningen av exploateringsprojekt är att den finansieras via försäljnings-

inkomster. Kommunfullmäktige fastställer därför inga ramar för exploateringsverksamheten 

utan enbart leveransplaner. 

För varje exploateringsprojekt beslutar kommunstyrelsen om en exploateringskalkyl som 

fastställer projektets budget i form av förväntade utgifter och inkomster. 

Projekten innebär normalt sett att inkomsterna kommer ett eller flera år efter att kommunen 

haft utgifter. Eventuella över- eller underskott av exploateringen redovisas som vinst eller 

förlust i resultaträkningen. 

Leveransplan 

  

Exploatering bostäder 

Under perioden 2023-2025 planeras ca 900 bostäder färdigställas varav 750 i Motala tätort 

och 150 i Borensberg. Här ingår både kommunala och privata projekt. 

Det finns ett stort behov av bostäder i Motala och Borensberg, då främst i småhus. Den 

kommunala tomtkön består av cirka 550 intressenter. Under 2022 släpps ett 60-tal 

småhustomter i området Bråta Hagar i Borensberg och fler småhustomter är på gång i Norra 

Bråstorp i Motala, med planerat färdigställande 2024. 

Prioriterade projekt för bostadsexploatering med färdigställande under planperioden är 

centrumprojekten Plåtslagaren och Buntmakaren. Med totalt ca 200 nya bostäder i de två 

projekten så skapas det goda möjligheter för utveckling av de verksamheter som finns i 

centrum. Många bostadsprojekt är även planerade att inledas under planperioden. Att 

planera för stadsutveckling inom det område som kallas Kanalstaden är prioriterat, vilket 



 

möjliggör för ett helt nytt bostadsområde med ett stort antal nya bostäder i centralt läge. 

Fokus ska också vara att möjliggöra för bostäder i kommunens mindre orter. 

Fortlöpande arbetar kommunen med att identifiera strategiska markförvärv för kommande 

exploateringar. 

Exploatering verksamheter 

I kommunen finns ledig mark för både industri och handel men efterfrågan på mark 

avseende handel är stor och tillgången på planlagd mark för det ändamålet minskar. För att 

vara attraktiva för nya verksamhetsetableringar är det viktigt att det finns alternativa 

områden som passar olika verksamheter bra. 

Under perioden 2023-2025 färdigställs utbyggnad av ny verksamhetsmark i Erstorp i 

Borensberg, som möjliggör för olika typer av verksamheter (handel, industri etc). Planering 

för ny verksamhetsmark i Motala påbörjas under planperioden, nya etapper i Norrsten och i 

Bråstorp. 

Den tillgängliga marken inom de fem detaljplaneområdena för Lalandias etablering räknas in 

i leveransplanen för verksamhetsmark. 

Exploatering Varamoprojektet 

De fem detaljplanerna för Lalandias etablering i Motala antogs av kommunfullmäktige i 

december 2018. Planerna är nu föremål för överprövning. En budget för kommunens 

åtagande i samband med genomförandet av etableringen är framtagen. Investeringen 

innebär en möjlighet för etablering av Lalandias koncept i Motala vilket bedöms leda till flera 

hundra nya arbetstillfällen och ett stort utökat antal besökare till kommunen årligen. De stora 

utgiftsposterna utgörs av inköp av fastigheter, omledning av

byggnation av nya parkeringsplatser. Investeringen är påbörjad, när projektet kan 

färdigställas är avhängigt av när överprövning av detaljplaner är avgjorda. 

 4:3 Investeringsbudget 

Kommunfullmäktiges beslut om investeringar görs på ramnivå och är indelat i två 

huvudkategorier: Investeringar projektbeslut och årliga reinvesteringsramar per nämnd. 

Ramarna för projektbeslut innebär att kommunfullmäktige fastställer hur stor volym av 

projektbeslut som får förekomma för varje år när det gäller nya projektbeslut. Det är 

kommunstyrelsen som fattar projektbeslut inom de fastslagna ramarna, med undantag för 

vatten- och avfallsnämnden som fattar projektbeslut inom sina egna ramar. 

Nämnderna förfogar över hur de årliga reinvesteringsramarna fördelas. 

Investeringsutgifter 2023-2025 till följd av redan fattade projekt- beslut framgår enbart av 

finansieringsbudgeten. Regelverket kring investeringsprocessen framgår av Riktlinjer för 

investeringar som är beslutat i kommunfullmäktige. 



 

Investeringsramar 

 

Lokalinvesteringar 

Kommunen står inför att hantera stora investeringsvolymer redan inom det kortsiktiga 

perspektivet 1-5 år. Volymen är inte riktat mot någon speciell verksamhet utan fördelas över 

samtliga förvaltningar. Sticker ut gör idrotts- och fritidsanläggningar i och med satsningen på 

nya ishallar och ny simhall vid RV50 området/Varamon. Investeringsvolymen kommer att ha 

betydande påverkan på kommunens driftkostnader varför en kostnadseffektiv 

lokalförsörjning är viktigare än någonsin. För varje portfölj nedan görs en beskrivning av 

omfattning, förutsättningar i nuläget samt förväntad leverans. För respektive portfölj antas 

också en politisk inriktning som ska vara styrande för kommande förstudier och 

projektbeslut. 

 

 



 

Portfölj 1: Borensberg och östra skolområdet 

Omfattning:    Portföljen omfattar skolor och förskolor i Borensberg, Fornåsa, Klockrike samt 

Österstad 

Tidsperiod:     2023-2030 

Beräknad totalutgift 2023-2030:   300 mnkr 

Leveransplan 2023-2025, netto: Behov presenteras I kommande förstudie. 

Förutsättningar i nuläget 

Borensberg och östra skolområdet ses som ett område med förväntad tillväxt. 

Verksamheten har redan idag ett behov av fler platser inom såväl förskola som grundskola. 

Utbyggnad av förskoleplatser i Borensberg är prioriterat på grund av dyra tillfälliga 

modullösningar. Ändamålsenliga lokaler saknas i Klockrike. Det föreligger också ett 

reinvesteringsbehov och brister i befintliga lokaler. Plan- och tomtförutsättningar  för att 

utveckla verksamheten finns i Borensbergs tätort samt i Fornåsa. 

Politisk inriktning 

•         Skapa förutsättningar för tillväxt och attraktivitet i Borensberg 

•         Skapa förutsättningar för ett starkt landsbygdscentrum i Fornåsa 

•         Skapa förutsättningar för effektiva enheter utifrån kvalitet, ekonomi och 

kompetensförsörjning 

 Portfölj 2: Förskolor Centrum 

Omfattning:    Portföljen omfattar förskolor i Motala centrum. Förskolor i Motala Norra samt 

Motala Södra ingår i separata portföljer. 

Tidsperiod:     2023-2028 

Beräknad totalutgift 2023-2030:   210 mnkr 

Leveransplan 2023-2025, netto: Osäkert behov med anledning av privat etablering 

Förutsättningar i nuläget 

Idag ett stort behov av fler förskoleplatser i centrala Motala. Dels för att lösa demografiska 

förändringar, dels för att växla bort befintliga modullösningar. Det finns även ett stort 

reinvesteringsbehov av förskolor i centrum. Externa aktörer som står redo att etablera sig i 

centrala Motala behöver beaktas då behovet värderas. 

 



 

Politisk inriktning 

•         Skapa förutsättningar för tillväxt och attraktivitet i Motala tätort 

•         Skapa förutsättningar för effektiva enheter utifrån kvalitet, ekonomi och 

kompetensförsörjning 

•         Hållbar och effektiv fastighetsförvaltning och ekonomi 

Portfölj 3: Tjällmo 

Omfattning:    Portföljen omfattar samtliga kommunala verksamheter Tjällmo, förskola, 

grundskola, hemtjänst och räddningstjänst. 

Tidsperiod:     2024-2026 

Beräknad totalutgift 2022-2030:   56 mnkr 

Leveransplan 2023-2025, netto:    18 platser förskola, ändamålsenliga lokaler 

räddningstjänst och hemtjänst. 

Förutsättningar i nuläget 

Kommunal verksamhet drivs idag på flera separata platser i Tjällmo. Det finns också 

reinvesteringsbehov och brister i befintliga verksamhetslokaler för räddningstjänst, 

hemtjänst, förskola. 

Politisk inriktning 

•         Skapa förutsättningar för ett starkt landsbygdscentrum i Tjällmo 

•         Samla de kommunala verksamheterna i en ny och ändamålsenlig lokallösning 

som möjliggör förbättrad service till medborgarna 

•         Skapa förutsättningar för effektiva enheter utifrån kvalitet, ekonomi och 

kompetensförsörjning 

 Portfölj 4: Gymnasiet 

Omfattning:    Portföljen omfattar samtliga lokaler för kommunal gymnasieskola och 

vuxenutbildning 

Tidsperiod:     2025-2030 

Beräknad totalutgift 2023-2030:   300 mnkr 

Leveransplan 2023-2025, netto: Inriktningsbeslut krävs 

 



 

Förutsättningar i nuläget 

Gymnasieskola och vuxenutbildning bedrivs idag på tre platser. Det finns ett 

reinvesteringsbehov i gymnasieskolorna Platen och Carlsund. Delar av Carlsund är 

evakuerad på grund av problem med inomhusmiljön. För fortsatt arbete måste  kommande 

verksamhetsbehov identifieras och värderas för framtida satsningar I verksamhetslokaler för 

gymnasie- och vuxenutbildning. Det senaste årets lärdomar av distansundervisning är 

viktiga förutsättningar för utformningar av verksamheten vilket bland annat kan påverka 

lokalerna. 

Politisk inriktning 

•         En attraktiv kommunal gymnasieskola. 

•         Kunna förse den lokala arbetsmarknaden med rätt kompetens. 

•         Skapa förutsättningar för effektiva enheter utifrån kvalitet, ekonomi och 

kompetensförsörjning 

Portfölj 5: Södra skolområdet 

Omfattning:    Portföljen omfattar förskola och grundskola i Motala södra samt Fågelsta och 

Varv. 

Tidsperiod:     2026-2030 

Beräknad totalutgift 2023-2030:   100 mnkr 

Leveransplan 2023-2025, netto: Investeringar ligger utanför planperioden 

Förutsättningar i nuläget 

Det finns ett reinvesteringsbehov i Södra skolan. Sedan 2019 bedrivs kommunal grundskola 

i en inhyrd lokal i Ekenäs med 10 års kontrakt. Förskola bedrivs idag i förhållandevis små 

enheter. Möjlig yta för utveckling/tillväxt i södra området är Charlottenborgskolans fastighet. 

Behovsanalys tas fram under 2022. 

Politisk inriktning 

•         Skapa förutsättningar för att Motala ska kunna växa i sydlig och ostlig riktning 

•         Tillgodose och utveckla den kommunala servicen i Motala södra 

•         Strategisk samhällsplanering lägger fokus på lokaler och bostäder för att bryta 

segregationen i området 

•         Skapa förutsättningar för effektiva enheter utifrån kvalitet, ekonomi och 

kompetensförsörjning 

 



 

Portfölj 6: Omsorg 

Omfattning:    Portföljen omfattar lokaler för äldreboende och LSS- verksamhet 

Tidsperiod:     2022-2028 

Beräknad totalutgift 2023-2030:   180 mnkr 

Leveransplan 2023-2025, netto:  

Förutsättningar i nuläget 

Det finns behov av boendeplatser inom både LSS och äldreomsorg. Det finns också brister i 

befintliga lokaler både inom äldreomsorg och sociala resursverksamheten. Tidigare års 

processer har friställt lokaler som behöver tas om hand med ny inriktning. Nybyggnad och 

tillbyggnad av lokaler för äldreomsorg kan möjliggöra stordriftsfördelar för verksamheten och 

bättre förutsättningar för kompetensförsörjning. Det pågår förstudier för att klargöra när i tid 

och på vilket sätt LSS platser ska tillgodoses. I leveransplanen ingår utbyggnad av 

Åkervallen som är en inhyrd lokal samt en utveckling av Strandvägen. 

Politisk inriktning 

•         Tillgodose behovet av ändamålsenliga och effektiva lokaler utifrån den 

demografiska behovsbilden och framtida inriktning för vård och omsorg. 

•         Skapa förutsättningar för effektiva enheter utifrån kvalitet, ekonomi och 

kompetensförsörjning. 

Portfölj 7: Idrott- och fritidsanläggningar 

Omfattning:    Portföljen omfattar idrotts- och fritidsanläggningar 

Tidsperiod:     2023-2030 

Beräknad totalutgift 2023-2030:Den totala behovsbilden omfattar 895 mnkr. 

Förutsättningar i nuläget 

Nuvarande simhall är tekniskt slut och kommunen har i en avsiktsförklaring förbundit sig att 

uppföra ny simhall i samverkan med extern aktör. En beställning på att uppföra två 

konstgräsplaner finns utifrån den behovsanalys som finns beskriven som en inriktning i förra 

årets Mål och Resursplan. Förstudie ishallar är beslutad och ingår i ramarna 2022-2023. 

Politisk inriktning 

•         För att skapa en attraktiv boendeort satsar vi på idrott- och fritidsanläggningar 

•         Samlade    kommunala anläggningar ska    ge bra förutsättningar för 

effektivitet, föreningsliv och folkhälsa 



 

Portfölj 8: Norra skolområdet, Motala tätort 

Omfattning:    Portföljen omfattar förskola och grundskola i norra Motala 

Tidsperiod:     2023-2028 

Beräknad totalutgift 2023-2030:   275 mnkr 

Leveransplan 2023-2025, netto: Utökade platser grundskola /förskola 

Förutsättningar i nuläget 

Motala Norra har haft en tillväxt senaste åren med såväl bostäder som verksamhet och 

industri. En fortsatt exploatering pågår i Bråstorp tillsammans med planarbete i 

Bromma/Kärsby/Djurkälla. Det finns i nuläget behov av ca 100 grundskoleplatser Smedsby/ 

Bråstorp. Det är även en nära förestående platsbrist på grund- skolorna Skolgårda och 

Marieberg. Förskoleverksamheten bedrivs idag i förhållandevis små enheter i området 

Smedsby/Varamon/ Bråstorp. 

Politisk inriktning 

•         Skapa förutsättningar för tillväxt och attraktivitet i Motala norra tätort 

•         Möta demografisk behovsbild inom förskola och grundskola 

•         Skapa förutsättningar för effektiva enheter utifrån kvalitet, ekonomi och 

kompetensförsörjning. 

Övriga lokalinvesteringar 

Avser reinvesteringar i lokaler som bedöms rimliga att livstidsförlänga och som inte ingår i 

någon av de övriga portföljerna. 

Utvecklingsprojekt för tillväxt 

Investeringar utifrån stadsutveckling 

•         Utveckling Varamobaden; I samband med Lalandias etablering bör 

attraktivitetshöjande åtgärder göras gällande kommunens besöksanläggning 

Varamobaden i form av t ex bättre cykelparkeringar, bra gångstråk från bilparkeringar etc 

•         Ny cirkulationsplats Rv 50, Badstrandsvägen – Vintergatan; I samband med 

Lalandias etablering och att ett nytt idrottscenter växer fram är det viktigt att säkerställa 

trafiksäkerheten i en idag olycksdrabbad korsning. Viktigt är att cirkulationsplatsen är klar 

när Lalandias anläggning och den kommunala simhallen står klar. 

•         Parkeringshus; Flera förtätningsprojekt pågår i centrala Motala där 

parkeringsplatser kommer att bebyggas med bostäder. Då flera av förtätningsprojekten 

har svårt att lösa parkeringsplatser för handel inom sina egna fastigheter så krävs ett 

samlat grepp över parkeringssituationen. Nya parkeringsplatser krävs och för att värna 



 

om ett effektivt markutnyttjande så bör dessa byggas i ett eller flera parkeringshus 

framöver. I planen finns medel för reinvestering i befintligt parkeringshus samt en 

förstudie för kommande behov. 

•         Utbyggnad av Slingerbulten, Bråstorp; För att ytterligare kunna bygga ut Bråstorps 

verksamhetsområde och Bråstorps bostadsområde så krävs utbyggnad av ny väg för att 

trafik- försörja områdena. Delar av investeringen finansieras direkt genom 

exploateringsbudgeten. 

Luxorgatan; i samband med exploatering av Kv Facklan krävs trafiksäkerhetshöjande 

åtgärder på östra sidan av Luxorgatan kompletterat med säkrare gång- och cykelpassager 

över gatan 

Investeringar utifrån trafik- och mobilitet kopplat mot stadsutveckling 

•         Omdaning Vadstenavägen, broarna – Kyrkogatan; Sträckan är en viktig del i att ge 

den före detta genomfarten en mera stadsmässig utformning. Sträckan är central och en 

strategisk knutpunkt mellan stadens norra och södra del. 

•         Omdaning Drottninggatan, förbi Gamla stan; I samband med att Bostadsstiftelsen 

Platen ska höja attraktiviteten inom parkeringsområdena i Gamla Stan bör ett 

gemensamt projekt kring omdaning av Drottninggatan ske utifrån oskyddade trafikanters 

perspektiv. 

•         Fågelsjövägen Borensberg; Öka säkerheten längs Fågelsjövägen för oskyddade 

trafikanter. 

•         Strömbron Borensberg; Nästa större bostadsområde i Borensberg planeras i 

södra delen av orten vilket innebär att passagen över strömmen måste förbättras. Utreda 

hur kommunen tillsammans med Trafikverket på bästa sätt skapa bättre förutsättningar 

för oskyddade trafikanter över strömmen i Borensberg. 

•         Trafiksituationen Södra skolan; Trafiksituationen utanför Södra skolan kan idag 

upplevas som otrygg för barn att vistas i. Det är mycket trafik i området under 

hämta/lämna-tiden och Östgötatrafiken har flaggat för att busshållplatsen närmast skolan 

är en trafiksäkerhetsrisk där bilister skapar en ohållbar miljö för oskyddade trafikanter 

och för kollektivtrafiken. Befintlig busshållplats byggs om, samt skapa bättre säkerhet för 

oskyddade trafikanter och för kollektivtrafiken. 

•         Ny gång- och cykelväg Borensberg-Sågarhem; Vägen mellan Borensberg och 

Sågarhem är idag smal men används flitigt av skolbarn vilket skapar en osäker 

trafiksituation. Bättre förutsättningar för oskyddade trafikanter skapas med en ny gång- 

och cykelväg. 

 

 

 



 

 Utveckling allmän platsmark 

•         Kanalparken; En ny soltrappa längs med en del av kanalen.                  

•         Stadsparken; Utveckling av aktiviteter framkomna vid klasskampen 2021, vilket 

skulle kunna vara exempelvis scen, mer lek, skridsko. Definitiva aktiviteter presenteras 

vid projektbeslut.                        

•         Aktivitetsyta Råssnäs; Utveckling av det fd skolområdet. En trevlig entré till 

fritidsgården samt mer aktivitet för ungdomar. Åtgärderna ska tas fram i samverkan med 

fastighetsägare. 

•         Aktivitetsytor Charlottenborg; Utveckling av Charlottenborgsområdet med mer 

aktiviteter för boende, men även bli en attraktiv målpunkt för fler i kommunen.                       

  

•         Borgmästaretorget; Utveckling av parkområdet.           

•         Kvarnholmen Borensberg; Nytt gångstråk och ny gångbro över till kvarnholmen. 

•         Sjögatan-Repslagaregatan; Omdaning av gatan förbi Folkets Hus. Nya träd samt 

nytt gång- och cykelstråk. 

•         Utsiktsparken; Utveckla parken,  synliggöra och tillgängliggöra parken från 

Drottningplan. 

 Årliga satsningar, mindre åtgärder stadsutveckling 

•         Trafiksäkerhetshöjande åtgärder; Årligen genomföra förändringar/tillskott i 

infrastrukturen som ökar antalet snabba, säkra och trygga stråk för främst oskyddade 

trafikanter. 

•         Attraktivitetshöjande åtgärder allmän platsmark; Årligen genomföra 

förändringar/tillskott i våra offentliga miljöer som ökar attraktiviteten och bjuder in till 

naturliga mötesplatser. 

•         Landsbygdsutveckling; Insatser med beaktande av utvecklingsplanen för Motalas 

landsbygd och för att nå resultatmålet ”Hela Motala ska leva”. 

•         Fastighetsförvärv; De fastighetsförvärv som avses är främst strategiska men kan 

även vara av typen ”plangenomförande”, dvs att reglera mark som inte genomförts i 

samband med antagande av detaljplaner. 

•         Färdigställande exploateringsprojekt; Medel för att möjliggöra för slutredovisning 

av exploateringsprojekt när alla kostnader och intäkter är kända. Ofta förekommer 

”reståtgärder” som inte är aktuella att åtgärdas förrän ett par år efter avslutat projekt, 

som t ex toppbeläggning asfalt. 
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