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Arbetet som Solidariskt Motala genomfört under den senaste mandatperioden har gett frukt. 

Genom ett gediget och enträget arbete har vi tillsammans skapat ett starkare Motala. Vi har 

tagit vara på de resurser som finns i kommunen och byggt en kommun där människor 

inkluderas. En kommun som håller ihop. 

Regeringens tillskott av välfärdsmiljarder ger Motala förutsättningar att klara den 

demografiska utvecklingen och skapar utrymme för omställning och nya, effektivare 

arbetssätt. Dessa statsbidrag har hjälpt oss med såväl integration, äldreomsorg som att bygga 

en starkare och tryggare skola – för alla.  

Dessvärre ser vi nu hur Alliansen snabbt påbörjat nedmonteringen av vår gemensamma 

välfärd. Förebyggande insatser tas bort och man väljer att spara kortsiktigt. Istället för att ge 

förvaltningarna och kommunens verksamheter tid för omställning väljer man att drastiskt dra 

ner på nämndernas ekonomiska ramar. Effekterna av detta blir att verksamheter läggs ner utan 

konsekvensbeskrivning, personalen går på knäna och Motalaborna blir lidande. Alliansen må 

spara pengar här och nu, men ur ett långsiktigt perspektiv riskerar man att dra på sig ännu 

större kostnader som en direkt effekt av alla förebyggande insatser man nu drar ner på.  

Vi är djupt oroande över Alliansens syn på kommunens ekonomi. Istället för långsiktig 

omställning, med satsningar på exempelvis digitalisering och smartare upphandlingar, väljer 

man att sälja ut värdefulla investeringar för att få ett snabbt tillskott på likvida medel. Det är 

inte att ta ansvar för kommunens långsiktiga ekonomi. 

Vi är övertygade om att framtidens Motala byggs genom samverkan mellan kommun, 

civilsamhälle och näringsliv. Alla ska ha möjlighet att bidra efter förmåga och känna 

delaktighet. Alla ska ha möjlighet att nå sin fulla potential.  

Som Motalabo ska man känna självständighet och gemenskap genom hela livet. Skolan ska ge 

alla en möjlighet till en bra start i livet. Vi vill fortsätta arbetet med att skapa snabba vägar till 

sysselsättning, vilket även stärker det lokala näringslivet. När vi åldras, eller har behov av 

vård och omsorg, ska vi ha en välfärd att lita på. Äldreplanen sätter riktningen för framtidens 

äldreomsorg, men också målbilden av ett rikt och aktivt åldrande där individens behov och 

frihet står i centrum.  

Motala – Östergötlands sjöstad. Vi ser hur fler människor söker sig till vår kommun. Det 

innebär ett ökat ansvar. Genom långsiktiga investeringar och ett varsamt handhavande med 

våra gemensamma resurser kan vi skapa ett hållbart Motala som kommer många generationer 

till del. Att vara en hållbar kommun innebär att välfärden står i fokus, samtidigt som vi tar 

ansvar för ekonomin, klimatet och vår personal. Vi är övertygade: framtidens Motala byggs 

genom satsningar på det förebyggande arbetet och genom långsiktiga investeringar. Inte 

genom nedskärningar inom välfärden och minskade resurser till klimatarbetet. Motala kan 

mer och bättre. 

 

Elias Georges (S) 

Oppositionsråd 

Christian Pettersson (MP) 

Gruppledare Miljöpartiet 

Peter Karlberg (V) 

Gruppledare Vänsterpartiet 
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Planering och uppföljning 
Kommunen ska enligt kommunallagen varje år upprätta en budget för nästa kalenderår. I 

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

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

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

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

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

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

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

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

förvaltningarna verksamhetsanalyser som ligger till grund för beslut om prioriteringar på 

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

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

nämnderna och kommunstyrelsen beslut om övergripande prioriteringar och resursfördelning i 

oktober.   

 

Årliga beslut till följd av planeringsprocessen: 

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

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

 September (vecka 38) Nämndens beslut om taxor  

 Oktober (vecka 42) Nämndens beslut om övergripande resursfördelning  

 November (vecka 46) Kommunfullmäktiges beslut om Finansplan  

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

internkontrollplan  

  

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

beskrivs politikens prioriterade områden. För mandatperioden 2019-2022 har 

kommunfullmäktige beslutat om 14 gemensamma resultatmål med tillhörande nyckeltal.   

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

styrande för nämndernas och styrelsens verksamhetsplanering 2020.  
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Med hjärtat för Motala 
Motala är en kommun i en stark utvecklingsfas. Befolkningen växer och flera företag har fått 

upp ögonen för kommunen. Motala står inför en historisk etablering inom besöksnäringen, när 

Lalandia nu gör sig redo för att påbörja bygget av besöks- och upplevelseanläggningen, vilken 

också utgör den största utländska besöksnäringssatsningen i svensk historia.  

 

Den snabba utvecklingen utgör också en utmaning för kommunen. Fler unga och fler äldre ökar 

kraven på vår gemensamma välfärd. Fler unga ska få en bra utbildning och alla ska få möjlighet 

till ett aktivt kultur- och fritidsliv. Samtidigt lever vi längre och fler behöver tillgång till en god 

vård och omsorg, utformad efter individens behov och önskemål. För att klara utmaningarna vi 

står inför och för att rusta Motala för framtiden krävs det att vi skapar förutsättningar för 

omställning. Genomtänkta investeringar och en omfördelning av resurser är nödvändigt för att 

möta framtidens utmaningar. Digitaliseringen ger möjligheter till en effektivare kommunal 

verksamhet, utan att vi behöver göra avkall på ambitionsnivå samtidigt som servicenivå för 

medborgarna ökar. Digitaliseringen ger oss möjlighet att skapa en hållbar kommun ur ett 

ekonomiskt-, socialt- och klimat- och miljömässigt perspektiv. Vi står inför stora 

effektiviseringsbehov, därför måste vi ha en långsiktig plan. Effektiviseringsbehoven måste 

hanteras strategiskt och långsiktigt, samt tillitsbaserad styrning måste vara en del av processen. 

Ska Motala klara omställningen måste alla vara med på resan. 

 

Motala ska vara en hållbar kommun. Vi vill se en ekonomisk utveckling som inte medför 

negativa konsekvenser för den ekologisk eller social hållbarheten. Genom att vårda våra 

resurser säkerställer vi att framtida generationer får sina behov tillgodosedda. Ekonomisk 

tillväxt ska användas för att motverka sociala klyftor och för att ge bättre miljö och klimat. Alla 

kommunalpolitiska beslut ska genomsyras av helhetsperspektiv och samhällsnytta.  

Motala ska vara en kommun där människor kan mötas på lika villkor. Alla som lever i Motala 

ska få möjlighet att leva ett gott liv, med rätt till en bra utbildning, rätt till egen försörjning, rätt 

till en egen bostad och en vård och omsorg av hög kvalité. Välfärden är viktig och för att 

upprätthålla en hög kvalité måste vi sätta personalen i fokus och se till att kommunen har 

rådighet.   

 

Motala ska genomsyras av inkludering. Här står jämlikhet, jämställdhet och mångfald i fokus. 

Ingen ska diskrimineras på grund av hudfärg, ålder, sexuell läggning, religiös eller kulturell 

bakgrund. Alla ska ha rätt till en hållbar välfärd.  
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Skola 

Genom skolan ska barn och ungdomar få viljan och redskapen till lärande och utveckling genom 

livet. Skolan ska ge varje barn möjlighet att vara sig själva och växa till den hen vill vara. Det 

ska inte finnas lyckade och misslyckade elever, inte heller bra och dåliga skolor. Alla som går 

i skolan i Motala kommun har rätt att lyckas och utvecklas. För att varje elev ska kunna växa 

och känna trygghet ska elevhälsan ges förutsättningar att på riktigt verka främjande och 

förebyggande. Dessutom ska vuxentätheten inom förskolan och skolan utökas. 

Utbildningskedjan ska vara sammanhållen från förskolan till gymnasiet och annan 

vidareutbildning. Skolans resursfördelning ska vara individbaserad och ta hänsyn till 

socioekonomiska faktorer. Det bidrar till en mer jämlik skola där alla elever kan lyckas, oavsett 

bakgrund. Kopplingen mellan skolan och arbetsmarknaden är oerhört betydelsefull utifrån såväl 

samhällsperspektiv som individperspektiv, i synnerhet i de äldre åldrarna. För att stärka 

kompetensförsörjningen på den lokala arbetsmarknaden ska industriprogrammet finnas kvar 

och studie- och yrkesvägledningens viktiga funktion ska stärkas. Det entreprenöriella lärandet 

ska också uppmuntras och främjas. 

De närmsta åren står Motala, liksom de flesta kommuner i Sverige, inför en stor utmaning när 

det gäller mängden invånare i arbetsför ålder. Tack vare att vi i Motala tagit emot människor 

från andra länder finns ändå potential att minska glappet mellan personer i arbete och behovet 

av resurser till skola och äldreomsorg. Genom att arbeta aktivt med integration finns stora 

möjligheter att såväl Motala som enskilda individer kan fortsätta växa och utvecklas. 

 

 Vuxentätheten i förskolan och skolan ska utökas. 

 Läxläsning i skolan ska införas. 

 Elevhälsan ska få ytterligare resurser. 

 Förskola under obekväm arbetstid och nattetid ska erbjudas även fortsättningsvis. 

 El-Sistema ska bli en permanent del i förskolan och skolan. 

 Mer skolbibliotekarietid på varje skola. 

 Förskolor ska kunna erbjudas nära hemmet, oavsett var i kommunen man bor.   

 Yrkesutbildning på delvis modersmål och utökad yrkessvenska ska införas. 

 Möjlighet att validera utbildning och kunskap för yrkeskunniga från andra länder 

 För nyanlända ska språkutbildning erbjudas omgående med särskild anpassning för 

respektive individs förutsättningar 
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Vård och omsorg 
I Motala kommun ska alla invånare kunna lita på att det finns en vård och omsorg av hög kvalité. 

Omsorgsarbetet ska dessutom kompletteras med det förebyggande arbetet, så att fler personer 

får förutsättningar att vara friska längre. Det friska åldrandet uppnås genom 

träningsmöjligheter, exempelvis på Hälsocenter, speciellt inriktat för äldre eller långvarigt 

sjuka, och genom sociala insatser. För att bryta ensamheten och psykisk ohälsa ska kommunen 

stötta ideellt drivna träffpunkter. Seniorer som vill ha och behöver stöttning i digitala lösningar 

ska få det via exempelvis biblioteket där även tjänstepersoner från kommunen regelbundet finns 

tillgängliga. 

 

Ett starkt kommunalt skyddsnät skapar trygghet och frihet genom hela livet. Därför ska 

kommunen ha rådighet i välfärden och erbjuda stöd efter behov och önskemål. Individens frihet 

ska stå i centrum. Omsorgen ska vara hälsoinriktad och möjliggöra ett så självständigt liv som 

möjligt, med hög livskvalitet och meningsfullhet. När behov av ökad vård och omsorg finns 

ska man erbjudas en plats på ett särskilt boende eller korttidsplats. Man ska kunna välja ett 

boende nära sin hemort. Kommunen ska ha en långsiktig planering för att klara kommande 

behov. Att kunna bo nära vänner och familj är en viktig trygghetsfaktor och parboende ska alltid 

kunna erbjudas. 

 

 Nästa äldreboende ska byggas i Borensberg. 

 Kommunen ska skapa särskilda boendemiljöer för yngre personer i behov av särskilt 

boende. 

 Kommunen ska inrätta en syn- och hörselkonsulent i samverkan med hemtjänst och 

hemsjukvård. 

 Hälsocenters verksamhet ska finnas kvar och utvecklas i kommunal regi. 

 Wifi ska finnas på alla äldreboenden. 

 Daglig verksamhet för dementa ska erbjudas i stor utsträckning. 

 Daglig verksamhet och daglig sysselsättning ska erbjudas och kopplas till kommunala 

behov. Stimulans- och  habiliteringsersättningen är en självklarhet och ska ligga fast. 
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Landsbygd 

Hela Motala ska leva. Oavsett var i kommunen man bor ska möjligheten till ett gott och aktivt 

liv finnas. Grundläggande service ska finnas inom rimliga avstånd. För att ge ökad 

samhällsservice till personer som har svårt att ta sig längre sträckor ska bokbussen utvecklas 

till en servicebuss, där man exempelvis kan utföra bankärenden. 

Landsbygden är rik på unika värden och ett starkt medborgarengagemang. Detta ska kommunen 

stödja och ta vara på. Arbetet med landsbygdsgrupper ska fortsätta för att stärka dialogen mellan 

medborgare, lokala aktörer och kommun. 

 

Samhällsplaneringen bör utformas på ett sätt som gynnar landsbygden. Kommunen ska därför 

arbeta för en god tomtberedskap i hela kommunen. Men för att det ska vara möjligt att leva och 

verka på landsbygden måste infrastruktur finnas på plats. För att även landsbygden ska hänga 

med i den digitala utvecklingen måste kommunen ta ett större ansvar för 

bredbandsutbyggnaden. Många landsbygdsbor är beroende av bilen och för att inkludera 

landsbygden i klimatomställningen ska infrastruktur för el-laddning byggas ut i hela 

kommunen. Möjligheten att resa eller pendla kollektivt även på landsbygden ska stärkas. 

Kommunen ska därför verka för tågstopp såväl i Fågelsta som i Godegård. Utöver detta måste 

behovet av gång- och cykelvägar i landsbygdsorter beaktas. 

 

För att skapa en god tomtberedskap ska en förstudie för ej detaljplanelagda landsbygdsområden 

påbörjas. 

 Bokbussen ska utvecklas till en servicebuss. 

 Skapa förutsättningar för mer ekoturism. 

 Kommunen ska säkerställa att det nationella målet för bredbandsanslutning uppnås. 

 Gymnasieelever på landsbygden utan tillgång till kollektivtrafik ska få möjlighet till 

skolskjuts. 

 Offentliga servicepunkter ska inrättas för att öka den kommunala närvaron på 

landsbygden. 

 Kommunen ska verka för tågstopp i Fågelsta och Godegård. 

 Ge Tillväxt Motala i ett uppdrag att satsa på gröna näringar.  
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Miljö och klimat 

De rådande klimatförändringarna är vår tids största utmaning och kan endast lösas gemensamt. 

Offentliga aktörers insats är särskilt viktig och kommunen ska även fortsättningsvis ha höga 

ambitioner i sitt miljö- och klimatarbete. Det handlar dels om att vara en föregångare vad avser 

miljöteknik, metoder och förhållningssätt, men även att möjliggöra och förenkla klimatvänliga 

val för kommunens invånare, företag och besökare. Klimat- och miljöutmaningar måste 

angripas med ett helhetsgrepp. Detta innefattar sådant som goda miljöstandarder vid 

nybyggnationer och underhåll av fastigheter, en smart infrastruktur och stadsplanering som 

ökar på andelen fossilfria resor, miljöklassade livsmedel som nyttjas utifrån säsong. Vi ska 

använda oss av modern miljöteknik, ekosystemtjänster och andra miljövänliga åtgärder. 

Kommunen har ett stort ansvar för vår gemensamma miljö och natur. De kommunala 

verksamheterna ska genomsyras av handlingar, teknik och produkter som främjar miljö och 

hälsa samtidigt som miljöförstöring och skövling av biologisk mångfald och naturvärden 

motverkas kraftfullt. 

 

 Vid nybyggnationer och underhåll av offentliga fastigheter ska goda miljöstandarder 

efterlevas. 

 Kommunens produktion av förnybar energi ska öka. 

 Alla gång- och cykelvägar ska vara trygga och säkra. 

 Kommunala transporter ska i så hög grad som möjligt vara fossilfria. 

 Utbyggnaden av offentliga laddstolpar ska fortsätta. 

 Införa fler e-tjänster som gör det enklare för kommunens invånare att leva klimatsmart. 

 Reningsverket ska kunna hantera läkemedelsrester. 

 Livsmedel som används i de kommunala verksamheterna ska vara säsongsanpassade 

och så långt det är möjligt ekologiska, närproducerade och lokalt tillagade. 

 Miljöförstörande verksamhet i Vättern ska motverkas. 
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Personal 

Kommunen ska vara en förebild när det gäller arbetsmiljö. Personalen är vår viktigaste resurs 

och för att lyckas rekrytera och behålla personal måste arbetsmiljön vara god och delaktigheten 

stor. Anställda ska känna trygghet på arbetsplatsen och få möjlighet att utvecklas. Tillitsbaserad 

styrning ska implementeras i all verksamhet, vilket ger medarbetarna större möjlighet till 

inflytande över arbetet. Tillsvidareanställningar och heltid vara norm, vilket också innebär att 

arbetsbelastningen måste anpassas så personalen orkar jobba heltid. Delade turer ska avskaffas 

och man ska ha större möjlighet att påverka sitt schema. För att minska sjukfrånvaron ska 

arbetsplatserna var ändamålsenliga, så att förslitningsskador eller andra riskfaktorer minimeras. 

Vidare ska friskvårdsarbetet vidareutvecklas och träning på arbetstid införas på prov. 

Ledarskapet är avgörande för att uppnå en god kunskap. All personal med chefs- eller 

ledaransvar ska därför få ledarskapsutveckling och annan relevant kompetensutveckling. 

Dessutom måste rätt chefsstöd finnas på plats för att ge rimliga förutsättningar att verka i 

chefsrollen. 

 

 Trygga tillsvidareanställningar med heltid som norm. 

 Delade turer ska avskaffas. 

 Större delaktighet i schemaläggningen. 

 Träning på arbetstid införs på prov. 

 Erbjuda all personal kompetensutveckling och vidareutbildning. 

 Tillföra en enhetschef till städverksamheten för att upprätthålla arbetsmiljön. 
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Kultur  och fritid 

En aktiv fritid och ett rikt kulturliv främjar såväl hälsa som livskvalitet och bildning. I Motala 

ska alla ha rätt att ta del av det breda utbud av aktiviteter som erbjuds inom dessa områden, 

oavsett ekonomiska förutsättningar, ålder eller bakgrund. För att möjliggöra detta och skapa 

delaktighet och livskvalitet så är det viktigt att utbudet finns tillgängligt i hela kommunen inom 

ett rimligt avstånd. Fritidsgårdar är av stor vikt för många unga, men ibland är den sociala 

kontakten med en fritidsledare viktigare än byggnaden som är platsbunden. Därför införs även 

ett mobilt fritidsteam som finns tillgängligt i hela kommunen. Kommunen ska stödja föreningar 

så att medlemsavgifter kan hållas på en rimlig nivå. Genom en aktiv samverkan mellan 

kommun, föreningsliv och andra aktörer skapas goda förutsättningar som bidrar till ett mer 

jämlikt och attraktivt Motala. Kulturenheten ska fortsätta arbetet med en kommungemensam 

muséeorganisation och ha rätt förutsättningar för samverkan med externa aktörer för att 

utveckla kommunens kulturmiljöer. 

 

 Området kring småbåtshamnen i Borensberg ska utvecklas och fler båtplatser 

möjliggöras. 

 En ny fritidsgård ska öppnas på Ekön. 

 Hallens verksamhet ska finnas kvar i centrum. 

 En allaktivitetshall ska byggas. 

 Kulturskolan ska även fortsättningsvis ha låga terminsavgifter för att komma alla till 

del. 

 Ensamheten ska brytas genom skapandet av fler sociala mötesplatser i närområden, med 

start på Charlottenborg, Ekön och Väster. 

 En fritidsbank ska inrättas för avgiftsfri kortare utlåning av sport- och fritidsutrustning.  

 En ny simhall ska byggas. 

 Kommunens fastighet i St. Anna ska i större utsträckning användas till 

sommarkolloverksamhet och andra sommarlovsaktiviteter 
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Samhällsbyggnad 

Motala kommun har ett stort ansvar som lokal samhällsutvecklare. Det innebär dels att 

kommunen ska upprätthålla en god standard vad avser skötsel och underhåll av kommunal 

mark, fastigheter och infrastruktur, men också att främja utveckling och framåtanda som är till 

gagn för dess medborgare, näringsliv, föreningsliv och andra aktörer. Det ska vara enkelt för 

såväl personer som företag att etablera sig i Motala, eller flytta inom kommunen. En tät och 

blandad bebyggelse med olika upplåtelseformer bidrar till attraktivitet och hållbarhet. Med en 

väl genomtänkt samhällsplanering motverkas segregation och mötesplatser skapas. Vidare 

krävs en mångfald av byggaktörer för att skapa förutsättningar för inkludering och social 

sammanhållning. Bostadsstiftelsen Platen ska ligga i framkant med byggande av bostäder till 

hyror som vanligt folk har råd med. Olika delar av kommunen har varierande villkor och 

utmaningar. För att skapa liv och bidra till en stärkt stadskärna krävs krafttag som höjer 

attraktivitet, tillgänglighet och trygghet. En viktig pusselbit för att stimulera en positiv 

utveckling i Motala centrum är att genomföra ombyggnationen av Stora torget. Motala kommun 

är emellertid större än Motala tätort, vilket innebär att den offentliga miljön och servicen i de 

mindre orterna också ska tillgodoses. Detta gäller inte minst en bättre tillgång till stabila 

bredbands- och fibernätverk. Digitaliseringen genomsyrar hela samhället och potentialen i en 

effektivisering av kommunala verksamheter och ökad tillgänglighet för kommunens invånare 

är stor. Det är oerhört viktigt att kommunen tar del av den digitala utvecklingen och 

implementerar relevanta e-tjänster som gynnar både verksamhet och invånare. 

 

 Blandad bebyggelse ska eftersträvas med bostäder för olika förutsättningar och behov. 

 Attraktiva boendemiljöer i kommunens tätorter. 

 Ombyggnationen av Stora torget ska genomföras. 

 Utreda förutsättningar för ett modernt P-hus. 

 Genomföra en övergripande digitalisering av den kommunala verksamheten. 

 Det offentliga rummet ska vara tillgängligt och anpassat för alla, oavsett behov. 

 Förenkla upphandlingarna så att fler lokala företag har möjlighet att konkurrera. 

 Upphandla och installera hjärtstartare i kommunala fastigheter. 
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Jämställdhet, jämlikhet och mångfald 

Alla Motalabor ska ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter. Könsidentitet, ålder, 

funktionsvariation, etnicitet, trosuppfattning, utseende eller sexuell läggning ska aldrig 

begränsa en persons frihet, trygghet eller möjlighet att forma samhället och sitt eget liv. 

Utöver en aktiv jämlikhetsberedning ska kommunen arbeta med så kallad jämtegrering, för ett 

medvetet arbete för ett mer jämställt Motala. 

När det gäller regnbågsvärlden saknas kompetens hos många såväl tjänstepersoner som 

politiker vilket i många fall kan leda till direkt diskriminering. HBTQI-personer i Motala får 

lida för denna kunskapsbrist. Alla politiker samt pedagoger inom barnomsorgen ska utbildas 

kring HBTQI för att kunna bemöta människor med olika sexualiteter och könsidentitet- eller 

uttryck. 

 

 Arbeta med jämtegrering 

 Långsiktigt ekonomiskt stöd till Kvinnojouren 

 Långsiktigt ekonomiskt stöd till RFSL Motala 

 Utbildning i HBTQI för alla anställda i Motala kommun samt alla förtroendevalda 

 Utred möjligheten att HBTQ-certifiera eller HBTQ-diplomera kommunala 

verksamheter 
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Resurser 

Ekonomiska förutsättningar 

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

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

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

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

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

år. Hittills har utmaningarna i sektorns ekonomi hanterats genom intäktsökningar från 

främst skatter och markförsäljning som gynnats av högkonjunkturen.” 

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

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

många tecken på att Sveriges goda konjunktur börjar mattas av.  

 

 Befolkningens ålderssammansättning och dess utveckling har stor betydelse för 

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

2000–2012 låg det beräknade kostnadsökningar från det demografiska trycket på 0,5 

procent per år i genomsnitt. Därefter växlades det upp rejält och förväntas ligga kring 

1,1 procent åren 2019–2022. 

 

 Kommunsektorn är i behov av långsiktiga planeringsförutsättningar men statens 

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

asylsökande och nyanlända. 

 

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

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

kostnader och minskad effektivitet och främjar sällan den utveckling som är 

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

 

 Kommuner och regioner upplever att staten inte sköter finansieringsprincipen. 

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

uppföljning gjorts och utan att ha fått tillräcklig kompensation. 
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 Den kommunala pensionsskulden är ofta föremål för diskussion och 

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

sektorn har löner som ligger över brytpunkten. 

 

 De kommande åren väntas investeringarna fortsätta öka kraftigt enligt budget och 

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

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

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

entreprenörer. 

 

 

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

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

Den senaste utredningen är från 2017 och den resulterade i att kommunfullmäktige under 2018 

beslutade om tre finansiella mål för att hantera god ekonomisk hushållning i Motala kommun:  

 

Mål 1: Det övergripande målet är att soliditeten inte ska understiga 40 procent. 

Målsättningen är att soliditeten ska återgå till 2016 års nivå på 48,5 procent. 

 

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

av skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning. 

 

Mål 3: Kommunens räntekostnader får inte överstiga 1 procent och låneskulden får inte 

överstiga 50 procent av skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning. 
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Resultatbudget 

 

 

 

 

 

 

  

Not Tkr Budget 2019 Budget 2020 Plan 2021 Plan 2022

1

Anslag till nämnderna och styrelsen inkl 

demografi -2 460 239 -2 520 139 -2 530 139 -2 540 139

2 Ofördelade generella statsbidrag 0 -10 800 0 0

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

4 Löneökningsutrymme -6 927 -64 500 -127 500 -186 500

5 Prisökningsutrymme -15 500 -31 500 -47 500

5 Gemensamma effektiviseringar 0 38 500 90 000 105 000

Summa nämnderna och styrelsen -2 468 166 -2 577 439 -2 604 139 -2 674 139

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

Interna elimineringar 273 587 279 499 279 499 279 499

Avskrivningar -114 200 -119 200 -119 200 -119 200

Verksamhetens nettokostnader -2 478 227 -2 595 141 -2 635 605 -2 710 994

Nettokostnadernas andel av skatter och bidrag 97,4% 97,5% 97,4% 97,4%

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

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

Fastighetsavgift 88 908 93 040 93 040 93 040

Buffert 0 0 0 0

Summa skatter och bidrag 2 543 112 2 662 376 2 705 799 2 783 148

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

Resultat före extraordinära poster 63 885 65 235 68 194 70 154

Resultatet som andel av skatter och bidrag 2,5% 2,5% 2,5% 2,5%

Förändring av eget kapital 63 885 65 235 68 194 70 154
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Nämndernas och styrelsens ramar 2020 
 

 

  

Nämnd/styrelsen Justerad ram 

2019 

(2019-05-31)

Justering Poltiska 

prioriteringar 

inkl demografi

Beslutade 

anslag 2020

Kommunfullmäktige
-3 142 -3 142

Revision
-1 934 -1 934

Valnämnd
-1 012 800 -212

Överförmyndarnämnd
-6 037 -6 037

Kommunstyrelsen
-116 772 -116 772

Bildningsnämnd
-1 211 771 -26 700 -1 238 471

Samhällsbyggnadsnämnd
-128 828 -128 828

Socialnämnd
-991 469 -29 000 -1 020 469

Teknisk servicenämnd
-4 274 -4 274

Vatten- och avfallsnämnden
0 0

Effektivisering intern teknisk 

service
5 000 -5 000 0

Summa -2 460 239 800 -55 700 -2 520 139
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Politiska prioriteringar 

Arbetsmarknadsåtgärder 

Med anledning av arbetsförmedlingens omstrukturering behöver kommunernas åtagande 

utökas. För att möta det nya behovet samt bygga vidare på tidigare satsningar som har varit 

till stor nytta för kommunen behöver åtgärder vidtas. 

Kommunalt omställningspaket 

Kommunen måste bli bättre på att behålla- och ta tillvara på intern kompetens samt skapa nya 

yrkesmöjligheter. Vid övertalighet eller dylikt ska medarbetare få möjlighet att omskola sig 

till vissa bristyrken.  

Elevhälsan 

För att elevhälsan ska kunna verka förebyggande och främjande på riktigt samt klara ökade 

behov krävs en riktad resursförstärkning.   

En skola för alla 

Utöka antalet specialpedagoger för att säkerställa att alla får den hjälp de behöver så tidigt 

som möjligt. Tidigt och professionellt stöd är en förutsättning för att alla elever ska kunna 

tillgodogöra sig sin utbildning på bästa sätt. 

Ambulerande multiprofessionella team 

Ett team av exempelvis fältare, kuratorer och fritidsledare ska arbeta ute i bostadsområdena 

eller där behov finns i ungdomars närhet.   

Fritidsbanken 

Tillsammans med föreningslivet vill vi ge alla Motalabor möjlighet till en aktiv fritid. Med 

kortare, avgiftsfria lån av sport- och fritidsutrustning kan idrotts- och fritidsaktiviteter nå fler. 

Med fritidsbanken stärker vi dessutom folkhälsan och värnar miljön genom att utrustning 

återanvänds.  

Förskola på obekväm arbetstid 

För att möjliggöra för alla att ta plats på arbetsmarknaden behöver förskola under obekväm 

arbetstid, inklusive nattetid, erbjudas även fortsättningsvis. Sådan verksamhet är särskilt 

angelägen för ensamstående föräldrar som ofta redan har en ansträngd situation. Med detta 
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stöd har även de som saknar personligt nätverk möjlighet att ta ett arbete, oavsett 

arbetstidsförläggning. 

Öppna förskolan 

Möjligheten för barn till daglediga föräldrar att träffa andra barn och utvecklas är viktig. I den 

öppna förskolan får även föräldrarna möjlighet att träffa andra föräldrar och kunnig personal. 

Här finns utrymme för samtal, råd och stöd och att delta i den pedagogiska verksamheten. 

St. Anna  

St. Anna ska fortsatt användas för olika typer av sommarkolloverksamhet. Dock behöver 

anläggningen marknadsföras bättre så att fler Motalabor får möjlighet att ta del av tillgången. 

Driften kan med fördel ske i samverkan med föreningsliv.   

Morf 

Morf har gjort ett gediget arbete de senaste åren och ridsporten utgör Sveriges näst största 

ungdomsidrott. Morf:s verksamhet kan vidare användas i integrationssyfte och ridsporten är 

en av de största idrotterna för personer med funktionsnedsättning. Ridsporten utgör en av de 

största flickidrotterna och Morf ska garanteras förutsättningar för fortsatt verksamhet.  

Bokbussen  

Bokbussen ska vidareutvecklas till en servicebuss och komma fler till del, både på 

landsbygden och i kommunens större orter. Genom fler servicemöjligheter kan personer som 

har svårt att förflytta sig uträtta enklare serviceärenden direkt på eller med hjälp av bussen. 

Konsumentvägledning  

Alla Motalabor ska få möjlighet till råd och stöd, samt information om sina rättigheter. Därför 

ska tjänsten som kommunal konsumentombudsman återinrättas så att Motalaborna återigen 

får tillgång till god konsumentvägledning. 

Budget- och skuldrådgivningen 

Alla kan hamna i lägen då ekonomin är ansträngd av olika anledningar och då är det 

värdefullt med ett bra och snabbt stöd. Genom kommunens budget- och skuldrådgivning kan 

tunga personliga situationer avvärjas. Med en utökning från dagens 1,5 tjänst till 2 

heltidstjänster ökar vi servicen ytterligare och möjliggör för fler att få hjälp tidigt. 
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Hälsocenter 

Hälsocenter ska finnas kvar i fortsatt kommunal drift för att stärka det förebyggande arbetet 

samt ge fler Motalabor en stärkt hälsa och större individuell frihet. 

Korttidsplatser – återställa antalet platser 

De 12 platser som lades ner av Alliansen under 2019 ska återinrättas så att alla garanteras en 

trygg vård och omsorg, samt att kommunen då kan undvika avgifter för utskrivningsklara 

patienter i sjukhusvård som har rätt till korttidsplats.   

Stimulerings- och habiliteringsersättning  

Stimulerings- och habiliteringsersättningen ska säkras då alla ska ha rätt till en ersättning för 

utfört arbete. 

Träffpunkter för äldre 

Utöka antalet sociala mötesplatser likt intresseföreningen Svanen och intresseföreningen 

Gamla stan, i samverkan med föreningsliv. Fokus härnäst ska ligga på Ekön och 

Charlottenborg.  

Dagverksamhet för dementa – utöka till tidigare nivå 

Alliansen drog under 2019 ned på dagverksamheten för dementa. Detta ska återställas och 

därför tillförs de medel som plockats bort. 

Syn- och hörselkonsulent inom hemtjänsten 

Synen och hörseln är ofta det första som sviker när vi åldras. Idag får man ingen hjälp med 

detta utan ansvaret ligger på individen. För att minska risken för olyckor och se till att man 

kan bo hemma längre, samt vara självständig i så stor utsträckning som möjligt.  

Utökade föreningsbidrag samt IOP-avtal 

Föreningsbidragen ska utökas så att föreningarna får bättre förutsättningar att bedriva 

verksamhet och olika typer av aktiviteter, samtidigt som de kan hålla medlemsavgifterna låga. 

IOP-avtal är en god samverkansmodell som gynnar både kommun och civilsamhälle. IOP-

avtal ska fortsatt finnas med RIA, Brottsofferjouren och Motala kvinnojour. Vidare bör 

kommunen se över intresse och möjlighet till att skriva IOP-avtal med intresseföreningen 

59:an Gamla Stan, intresseföreningen Svanen samt Fontänhus.  
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Förstärkt introduktion för nyanställda med behov 

De som har behov av förstärkt introduktion vid nyanställning i kommunen, exempelvis 

nyanlända, ska ha möjlighet att få det. Språket är viktigt, inte minst inom välfärdsyrkena, 

därför ska förutsättningar ges för en god introduktion i såväl språk som arbetssätt.  

Delmos – 8,4 miljoner kronor  

Motala kommun har från Tillväxtverket tilldelats medel för att motverka segregation. Dessa 

medel är avsatta för att stärka mångfalden, minska segregationen och skapa inkludering i 

kommunen. Solidariskt Motala vill se följande fördelning 2020: 

3 500 tkr El-Sistema 

El-Sistema är idag en implementerad del av förskolan och skolan. Genom en ytterligare 

utökning kan El-Sistema även implementeras på Ekön.  

3 000 tkr Hallen 

Hallens ungdomsgård riktar sig mot ungdomar i gymnasieåldern. Genom genuina fritidsledare 

och ett centralt läge har Hallen lyckats locka till sig ungdomar från olika bakgrunder. Hallen 

har blivit en fristad för många unga, med vuxna förebilder och en stor variation av aktiviteter. 

Hallens fortsatta verksamhet bör finansieras med medel från Delmos. 

1 000 tkr Fritidsgård Ekön 

Den kommunala närvaron är låg på Ekön, trots att det är ett tätbefolkat bostadsområde med 

många unga. Därför bör en fritidsgård startas upp i området. 

400 tkr Projektmedel 

400 tkr avsätts för att kunna användas när verksamheten vill genomföra olika 

integrationsprojekt. 

300 tkr Bostadssociala projekt 

300 tkr avsätts för att kunna genomföra olika integrationsprojekt i bostadsområdena. 

200 tkr ”En påse pengar”  

”En påse pengar” är medel som avsätts för att sedan kunna sökas av civilsamhälle, föreningar 

eller medborgare som vill genomföra olika typer av aktiviteter kopplat till integration.  
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Riktade effektiviseringar 

Solidariskt Motala vill istället för generella effektiviseringar se riktade effektiviseringar för 

2020. Dessa ska ligga på 38 500 tkr för att nå ett resultat på 2,5 %. Förvaltningarna får dock i 

uppdrag att utöver detta se över verksamheterna för att hitta möjliga långsiktiga 

effektiviseringsåtgärder som inte minskar den kommunala omfattningen, servicenivå eller 

kvalitén. För att kommunen ska klara de finansiella målen måste omställningsarbetet med 

effektiviseringar, rationaliseringar och prioriteringar fortgå med fördjupade 

verksamhetsanalyser som utgångspunkt. Genom tillitsbaserad styrning får professionen 

möjlighet att vara en del av omställningen och kan på så vis också komma med väl förankrade 

effektiviseringsförslag. Att proffsen får möjlighet att vara proffs är en förutsättning för 

effektiva verksamheter. Ekonomisk hållbarhet är att använda, vårda och underhålla resurser 

och att investera långsiktigt med samhällsnyttan i fokus. Förvaltningarna måste få tid och 

möjlighet att ställa om. Effektiviseringsarbetet ska ske tvärsektoriellt och med 

konsekvensanalyser som grund.  

Följande effektiviseringar ska ske 2020 för att uppnå en effektivisering om 38 500 tkr: 

Lokaleffektiviseringar – 8 000 tkr 

En översyn av lokaler ska genomföras och kommunen ska effektivisera för att slippa onödiga 

kostnader, exempelvis hyror. Detta ska ske inom alla förvaltningar. Fastigheter av stort värde 

för kommunmedborgarna ska dock bevaras och utvecklas.  

Drift, bilpoolsbilar och leasingbilar – 1 000 tkr 

Genom en minskning av antalet bilpoolsbilar och leasingbilar kan driftkostnaderna minskas 

avsevärt. 

Socialnämnden, förvaltningsgemensam bemanningsenhet – 1 000 tkr 

Genom att slå ihop de två bemanningsenheter som idag finns inom socialförvaltningen kan 

kommunen spara in på resurser.  

Samordna sommaröppen förskola – 500 tkr 

Genom att samordna förskoleverksamheten under sommarveckorna kan 

bildningsförvaltningen effektivisera och spara 500 tkr.  

Upphandla nuvarande IT-enhetens tjänster – 8 000 tkr 
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IT-enheten ska tas bort och dess tjänster istället upphandlas.  

Minskade sjukskrivningskostnader – 4 000 tkr 

Arbetsmiljön ska stärkas och såväl chefer som medarbetare ska få bättre förutsättningar att 

utföra sina arbetsuppgifter under goda arbetsförhållande. På så vis kan sjukskrivningarna och 

dess kostnadseffekter minskas. 

Förbättrad och effektivare upphandling – 8 000 tkr  

Kommunen upphandlar för ca 800 000 tkr varje år och det finns stora 

effektiviseringsmöjligheter, kortsiktigt bör upphandlingarna kunna effektiviseras med ca 

8 000 tkr.  

Översyn avtal – 2 000 tkr 

En översyn av kommunens avtal torde kunna uppbringa en effektivisering om minst 2 000 tkr 

2020.  

Översyn övergripande funktioner inom förvaltningarna och staberna – 3 000 tkr 

Resurser ska användas effektivt och på bästa sätt, därför bör en översyn föras av alla 

övergripande funktioner inom förvaltningarna och staberna för att hitta 

effektiviseringsmöjligheter och eventuella rationaliseringar.  

Lönekostnader vakanta tjänster – 2 000 tkr 

Idag fördelas lönekostnader för vakanta tjänster ut, en indragning av detta torde leda till en 

effektivisering om minst 2 000 tkr årligen.   

Restriktivitet med kurser, utbildningar, inköp och dylikt – 1 000 tkr 

Restriktivitet införs för att uppnå en förvaltningsövergripande effektivisering om minst 1 000 

tkr. 

 

Digitaliseringens möjligheter 

Fler barn och fler äldre gör att behovet av välfärdstjänster kommer att öka och förändras de 

närmsta åren. Detta samtidigt som en stor del av vår personal går i pension och vi står inför 

behov att effektivisera verksamheter. Vi måste nu skapa förutsättningar för hållbar 

samhällsutveckling genom kloka lösningar med digitaliseringen som grund. Genom att hitta 



24 

 

nya arbetssätt och använda den nya teknikens möjligheter kan vi möta detta behov utan att 

göra avkall på den kvalitet som medborgarna förtjänar. Med fler digitala tjänster kan våra 

medborgare sköta sina digitala ärenden på tider som passar dem.  Och med digitala lösningar 

inom exempelvis omsorgen kan personalen fokusera på det personliga mötet. 

Digitaliseringen är kommunsektorns största effektiviseringsmöjlighet och kommunen måste 

satsa för att framöver kunna nyttja dess positiva effekter. Välfärdsteknik såväl som digitala 

tjänster kommer frigöra resurser som blir absolut nödvändiga för att klara framtidens behov. 

Solidariskt Motala anser att digitaliseringsarbete måste fortsätta mer intensivt de kommande 

åren. En initial kostnad tillkommer, men effektiviseringarna kommer vara stora.  
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Investeringsbudget 

Motala kommuns investeringsprocess omfattar alla investeringar. Investeringarna delas in i 

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

exploateringsinvesteringar, lokaler och reinvesteringar inklusive investeringar inom de 

taxefinansierade verksamheterna Vatten och Avfall. 

Kommunfullmäktiges beslut om respektive investeringstyp innebär: 

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

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

slutredovisning tas fram när området är färdigexploaterat.  

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

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

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

behovsanalys från verksamheten som beställer förstudie av lokalstyrgruppen. Utgifter för 

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

Uppföljning sker vid ordinarie uppföljningstillfällen och slutredovisning sker vid 

projektavslut. 

Samplanering sker med berörda förvaltningar så att driftkostnadskonsekvenser tas med i 

budgetplaneringen.  

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

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

förslag på upphandlings- och entreprenadformer för ny simhall. 

Reinvesteringar: Beslut för reinvesteringsbudget innebär totalramar per nämnd avseende 

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

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

innevarande års ram för reinvesteringar. Beslutet innehåller det årliga reinvesteringsbehovet 

och kan ha kompletterats med projekt som har en annan livscykel men är att betrakta som 

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

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

specificerade i tabeller per nämnd och projekt.   
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Investeringsbudget 2020 med plan för 2021 – 2022 

 

 

 

 

  

Budget Behov Behov Behov

2019 2020 2021 2022

Kommunen

Investeringsprojekt 365 997 263 750 429 209 368 126

Strategiska investeringar 40 271 -46 900 65 900 -9 900

Lokaler 106 054 128 058 207 000 233 150

Reinvesteringar 185 942 143 007 117 315 111 065

Intäktsfinansierade investeringar 33 730 39 585 38 994 33 811

40 Kommunstyrelsen

Investeringsprojekt 162 725 129 085 297 215 250 965

Strategiska investeringar 40 271 -46 900 65 900 -9 900

Lokaler 106 054 128 058 207 000 233 150

Reinvesteringar 16 400 47 927 24 315 27 715

42 Bildningsnämnden

Investeringsprojekt 38 224 12 000 10 000 8 000

Reinvesteringar 38 224 12 000 10 000 8 000

43 Samhällsbyggnadsnämnden 0

Investeringsprojekt 24 370 20 380 20 300 20 950

Reinvesteringar 24 370 20 380 20 300 20 950

44 Socialnämnden

Investeringsprojekt 1 500 7 400 1 500 1 500

Reinvesteringar 1 500 7 400 1 500 1 500

45 Tekniska Servicenämnden

Investeringsprojekt 33 730 39 585 38 994 33 811

Intäktsfinansierade investeringar 33 730 39 585 38 994 33 811

46 Vatten- och Avfallsnämnd

Investeringsprojekt 105 448 55 300 61 200 52 900

Reinvesteringar 105 448 55 300 61 200 52 900
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Politiska prioriteringar i investeringsbudgeten 

Aktivitetshall 

Motala kommun har ett stort behov av en modern och funktionell aktivitetshall för blandade 

aktiviteter. Med en aktivitetshall kan kommunen och andra aktörer anordna evenemang som 

inte är genomföra bara i dagsläget. En aktivitetshall gagnar också allmänhet och föreningsliv 

som får tillgång till en anläggning som bidrar till nya möjligheter och samhällsnytta.  

2020 2021 2022 

20 000 60 000 13 000 

 

Simhall 

Motala kommun är i stort behov av en modern och ändamålsenlig simhall.  En ny simhall 

främjar folkhälsa och livsviktig simundervisning. Investeringen bidrar också till bättre 

förutsättningar för riksidrottsgymnasiet samt simidrotten överlag. Den möjliggör dessutom 

nationella tävlingar som inte kan anordnas i nuvarande simhall.  

2020 2021 2022 

30 000 140 000 120 000 

 

Klockrike förskola, förstudie 

I Klockrike bedrivs förskoleverksamhet i undermåliga lokaler. Nuvarande lokaler är av stort 

renoveringsbehov och är inte heller ändamålsenliga för god förskoleverksamhet. Klockrike är 

dessutom en ort under utveckling och antalet förskolebarn förväntas öka. 

2020 2021 2022 

100 0       0 

 

Förskolor Motala tätort, förstudie 

Motala växer och barnfamiljer bosätter sig gärna i vår stad. Vi vill se en fortsatt växande 

kommun med fler barn och unga. Därför behöver en plan tas fram för att klarlägga var och när 

nya förskolor ska byggas. 

2020 2021 2022 

100 0       0 
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Grundskola Södra/Charlottenborg/Ekenäs, förstudie 

Charlottenborgsskolan är i så dåligt skick att den inte längre är brukbar för skolverksamhet 

samtidigt som delar av Södra skolan har stora renoveringsbehov. För att skapa en effektiv och 

hållbar skolorganisation i Motala tätorts södra del som också gynnar integration genomförs en 

förstudie för att tillgodose behovet.  

2020 2021 2022 

0 0     150 

 

Äldreboende Borensberg, förstudie 

Nästa äldreboende ska byggas i Borensberg för att tillgodose östra kommundelens behov av 

äldreboendeplatser. För att detta ska komma igång bör en förstudie påbörjas 2021. 

2020 2021 2022 

0 500       0 

 

Utvecklingsprogram ej detaljplanelagda områden landsbygdsorter, förstudie 

För en positiv demografiutveckling i landsbygdsorterna bör en förstudie utreda ej 

detaljplanelagda ortområden för att finna utvecklingsmöjligheter, med fokus på 

tomtberedskap. 

2020 2021 2022 

300 0       0 

  

Södra Hamnen Borensberg 

Borensberg är en tillväxtort och behovet av bostäder är stort. För att tillgodose behovet så 

behöver tomtberedskapen öka.  

2020 2021 2022 

500 0       0 

 

 

 



29 

 

Nya småhustomter Klockrike 

Marknadsundersökningar visar att det finns ett stort intresse för bostadstomter i Klockrike, 

med anledning av närheten till såväl Motala som Linköping. Därför bör tomtberedskapen 

stärkas så att fler kan bosättas sig i Klockrike.  

2020 2021 2022 

300 2 000    -500 

 

Nya bostadsprojekt Borensberg 

Borensberg är en tillväxtort och behovet av bostäder är stort. För att tillgodose behovet så 

behöver tomtberedskapen öka.  

2020 2021 2022 

500 4 500   -1 900 

 

Camping, förstudie 

Motala utvecklas som besökskommun och med fler turister och besökare ökar också behovet 

av olika typer av övernattningsmöjligheter. Därför bör en förstudie påbörjas för att hitta 

potentiella campingplatser.  

2020 2021 2022 

0 100       0 

 

Landsbygdsutveckling 

För att hela Motala ska kunna leva avsätts en miljon kronor årligen för landsbygdsfrämjande 

åtgärder. Det kan handla om olika projekt eller satsningar som utarbetas i dialog med 

bygderåd och ortsbefolkning. 

2020 2021 2022 

1 000 1 000    1 000 
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Stora torget 

Efter en omfattande medborgardialog och efterföljande arkitekttävling har ett ambitiöst 

förslag för ombyggnation av Stora torget tagits fram. Ett modernt tillgängligt och tilltalande 

torg är en viktig pusselbit för att stärka hela Motala centrums attraktionskraft. Det bidrar till 

ett levande centrum och gynnar handel. 

2020 2021 2022 

3 000 3 000   3 000 

 

Stadsmiljö Borensberg 

Borensberg är en tillväxtort som lockar både boende och besökare samt har ett utvecklat 

centrum. För att skapa trivsel och stärka platsens attraktionskraft tillförs medel som förfinar 

och tillgängliggör den centrala miljön. 

2020 2021 2022 

1 000 1 000   1 000 

 

Tågstopp Godegård 

Alla i Motala förtjänar en fungerande kollektivtrafik. I Godegård finns särskilt goda 

förutsättningar för ett tågstopp som skulle bidra till en mer levande landsbygd. Tågtrafik 

Godegård skulle även innebära en möjlighet för klimatsmart resande och en större möjlighet 

för människor att bo kvar på orten och pendla till arbete eller skola. 

2020 2021 2022 

50 0       0 

 

Tågstopp Fågelsta 

Alla i Motala förtjänar en fungerande kollektivtrafik. I Fågelsta finns särskilt goda 

förutsättningar för ett tågstopp som skulle bidra till en mer levande landsbygd. Tågtrafik till 

Fågelsta skulle även innebära en möjlighet för klimatsmart resande och en större möjlighet för 

människor att bo kvar på orten och pendla till arbete eller skola. 

2020 2021 2022 

50 0        0 
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Vätternpromenaden/ stadsparken 

Stadsparken är en grön lunga och viktig del av Motala centrum. För att göra den mer levande 

och ändamålsenlig bör den utvecklas vidare, exempelvis genom att tillföra en permanent scen. 

Vätternpromenaden är ett populärt promenadstråk och ett viktigt landmärke för Motala som 

behöver göras mer attraktivt.  

2020 2021 2022 

1 000 1 000        0 

 

P-hus centrum, förstudie 

För att skapa en hållbar parkeringssituation i centrala Motala som samtidigt harmonierar med 

utvecklingen av ett attraktivt och modernt centrum genomförs en förstudie för ett 

parkeringshus i anslutning till centrum.  

2020 2021 2022 

100 0        0 

 

Utveckling småbåtshamnen Borensberg 

Den sjönära miljön är utmärkande för Borensberg. Tillgången till båt och en tilltalande miljö 

nära vattnet är något som många boende värdesätter högt. Ytterligare båtplatser tillförs och 

stranden längs båthamnen iordningställs.  

2020 2021 2022 

1 500 0       0 

 

Trygg, säker, tillgänglig  

För att skapa en trygg, säker och tillgänglig miljö för alla människor tillförs 5 miljoner årligen 

för upprustning av gång- och cykelvägar samt funktionsanpassning av offentliga miljöer. Det 

skapar förutsättningar för fler miljövänliga resor, bättre folkhälsa och mer livskvalité.  

2020 2021 2022 

5 000 5 000    5 000 
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Cykelfrämjande åtgärder  

Att främja cykling är bra för miljö, klimat och folkhälsa. Ökat cyklande bidrar också till en 

mer attraktiv och tillgänglig stad för alla. Motala är en cykelstad och tillsammans med 

framförallt Vätternrundan stärker cykelfrämjande åtgärder kommunens varumärke.  

2020 2021 2022 

500 500     500 
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Rationalisering i investeringsbudgeten 

Solidariskt Motala anser att investeringsprocessen behöver utvärderas löpande, vilket även 

gäller investeringsbudgeten. Enligt tidigare utredd långtidsperiod klarar Motala kommun en 

lånenivå på ca 1,5 miljarder. För att klara den demografiska utmaningen och kommande 

investeringsbehov är det därför av yttersta vikt att Motala kommun har en hög 

självfinansieringsgrad och att budgeten genomsyras av de mål som är uppsatta för en god 

ekonomisk hushållning. Lånenivån bör hållas på en nivå där det hela tiden finns ett visst 

utrymme uppåt.  

Årligen bör förvaltningarnas behovsanalyser analyseras och investeringsprocessen ska 

genomsyras av en strategisk långsiktighet. Under 2020 anser Solidariskt Motala att följande 

rationaliseringar ska göras utifrån förvaltningarnas behov: 

Finansiella leasingbilar – minskas med 1 500 tkr. 

Planerat fastighetsunderhåll omr 1 - minskas med 2 000 tkr. 

Planerat fastighetsunderhåll omr 2 – minskas med 2 000 tkr. 

Planerat fastighetsunderhåll omr 3 – minskas med 2 000 tkr. 

Samhällsbyggnadsnämnden får sänkt reinvesteringsnivå med 6 000 tkr. 

Beläggninsgprogram – minskas med 5 000 tkr. 

Ombyggnation kommunhuset rationaliseras bort – 5 000 tkr. 

Pott förstudie lokaler, förstudier ska riktas mot projekt och inte avsättas i pott, rationaliseras 

bort – 1 000 tkr. 

Nytt idrottscentrum RV 50 rationaliseras bort – 1 000 tkr. 

Gamla Motala Verkstad rationaliserad bort då vi ännu inte har information om kostnad – 

1 000 tkr. 
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Finansieringsbudget 

En finansieringsbudget har upprättats med utgångspunkt i ovanstående resultat-, investerings- 

och balansbudget. Finansieringsbudgeten visar i ett lånebehov om 38 515 tkr för 2020. 

 

 

  

  

 

2020 2021 2022

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Årets resultat 65 235 68 194 70 154

Avskrivningar 120 000 120 000 120 000

Kassaflöde från den löpande 

verksamheten 185 235 188 194 190 154

INVESTERINGSVERKSAMHETEN

Nettoinvesteringar 263 750 429 209 368 126

Kassaflöde från 

investeringsverksamheten -263 750 -429 209 -368 126

Nyupptagande av lån 38 515 241 015 177 972

Årets kassaflöde -40 000 0 0

Likvida medel vid årets början 

(exkl checkkredit) 40 000 0 0

Likvida medel vid årets slut 

(exkl checkkredit) 0 0 0


