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 I drygt ett år har världen levt i skuggan av Covid-19, vilket även har prövat vårt land och vår kommun. 
Människor har permitterats, blivit arbetslösa, företagare och föreningar lever under stor psykisk stress medan 
de kämpar för att få sin ekonomi att gå ihop. Våra äldre lider svårt av social isolering och ofrivillig ensamhet.  
 
Pandemin har visat vad i samhället som faktiskt är viktigt och tack vare vaccin och ett mer gynnsamt smittläge 
kan vi nu vi skönja ljuset i tunneln.  
 
Trots detta har Motala kommun utvecklats mycket de senaste åren. Befolkningen har växt och Motala har 
attraherat många nya företag. Motala står inför en historisk etablering inom besöksnäringen, när Lalandia nu 
gör sig redo för att påbörja bygget av besöks- och upplevelseanläggningen. Vi kan konstatera att det arbete 
som vi i under åtta år i majoritet genomförde nu ger frukt och vi är tacksamma över det faktum att Motala står 
väl rustat inför framtida möjligheter och utmaningar.  
 
Vi är dock oroade över den ekonomiska utvecklingen i kommunen. De stora nämnderna dras med 
återkommande och stora ekonomiska underskott. Vi är emellertid tacksamma för de välkomna och 
nödvändiga ekonomiska tillskotten, i form av välfärdsmiljoner från den rödgröna regeringen. För oss är det 
en självklarhet att välfärdsmiljonerna ska gå till just välfärd – våra unga och våra äldre.  
 
För oss kommer välfärden alltid att prioriteras. Vi är emot vinster i välfärden och lyckades bland annat stoppa 
privatiseringen av  kommunens största äldreboende. Alliansen sänkte bidraget till Motala kvinnojour, men vi 
lyckades få igenom  ett långsiktigt IOP-avtal på 400 000 kronor.  
 
Motala ska vara en attraktiv och innovativ del av Östergötland där det är enkelt att bo och verka. Hög 
sysselsättning är grundläggande för den generella välfärden. En bra företagsmiljö är viktig för att attrahera 
och skapa nya företag samt behålla och utveckla befintliga företag. Därför är det viktigt att fortsatt arbeta 
tillsammans med näringslivet och andra parter för att skapa en företagsmiljö i toppklass. 
 
Samverkan är idag god men vi tror att den kan vidareutvecklas ytterligare. Vi ser hur lokala initiativ på 
landsbygden gör att mindre samhällen blommar upp. Föreningslivet bygger broar mellan människor och ger 
många Motalabor en meningsfull fritid. Våra barn och unga är vår framtid, därför vill vi investera i barns och 
ungdomars uppväxtvillkor. 
 

Motala ska vara en hållbar kommun. Klimatkrisen sker här och nu och det är vår generations skyldighet att 
göra vad vi kan för att motverka den. Ekonomisk utveckling ska ske på ett sådant sätt som inte medför negativa 
konsekvenser för den ekologiska eller sociala 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 och utgå från regeringens mål om att integrera Agenda 2030 den 
kommunala verksamheten. 
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POLITISK INRIKTNING 2022 – 2024  

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. Varje elev ska kunna växa och känna trygghet,  därför ska samverkan mellan elevhälsa, 
kommunen socialtjänst och regions barn- och ungdomshälsa ska utvecklas.  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 och 
upptagningsområdena ska justeras vid behov för en mer likvärdig skola. Vidare behöver samtliga skolmiljöer 
anpassas för att möta olika typer av elevbehov, exempelvis för elever med funktionsvariationer. Det bidrar till 
en mer jämlik skola där alla elever kan lyckas, oavsett bakgrund. Kommunen ska ta ansvar för alla barn och 
ge det stöd som behövs. Därför ska SkolFam som metod implementeras i ordinarie verksamhet.  

Kopplingen mellan skolan och arbetsmarknaden är betydelsefull utifrån såväl samhällsperspektiv som 
individperspektiv, i synnerhet i de äldre åldrarna. En stärkt studie- och yrkesvägledning behövs för att fortsätta 
förse den lokala arbetsmarknaden med kompetensförsörjning. Kommunen behöver arbeta ytterligare för att 
fler ungdomar ska klara gymnasieexamen. Det entreprenöriella lärandet ska också uppmuntras och främjas. 
Detta arbete ska inledas redan i tidiga åldrar.  

Motala står inför stora demografiska utmaningar och kompetensförsörjningen behöver stärkas. Med 
anledning av det stora kompetensbehovet ska Motala kommun som offentlig arbetsgivare gå före i det här 
arbetet. Motala har tagit emot många människor från andra länder som vill och ska få chansen att bidra till 
samhället. Ett aktivt integrationsarbete, med fokus på språkutbildning från dag ett och validering av tidigare 
kunskaper, är nyckeln till en sammanhållen kommun och en stärkt arbetsmarknad. På så sätt kan såväl Motala 
som enskilda individer utvecklas och växa.  

Þ Vuxentäthet och andelen utbildad personal i fritidshem, förskolan och skolan ska utökas. 
Þ Läxläsning i skolan ska ges i samverkan med utökat föräldrastöd. 
Þ Elevhälsan ska ges personella och ekonomiska resurser för att kunna möta den enskilde elevens 

behov.  
Þ Förskola under obekväm arbetstid och nattetid ska erbjudas även fortsättningsvis.  
Þ El-Sistema ska bli en permanent del i förskolan och skolan.  
Þ Skolbibliotekarietiden ska bibehållas på tidigare höga nivå på samtliga skolor. 
Þ Sommarlovsaktiviteter för barn och unga ska fortsatt erbjudas för att skapa en meningsfull fritid.  
Þ Yrkesutbildning på delvis modersmål och utökad yrkessvenska ska införas. 
Þ 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. Medborgare som vill ha och 
behöver stöttning i digitala lösningar ska erbjudas den hjälpen av kommunen.  

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. Vi vill inte ha vinster i välfärd.  Individens 
frihet ska stå i centrum. Äldreplanens intentioner ska genomsyra all verksamhet. Omsorgen ska vara 
hälsoinriktad och möjliggöra ett så självständigt liv som möjligt, med hög livskvalitet och meningsfullhet. 
Nära vård och omsorg efter behov är en självklarhet och hemtjänsten ska ha en kontinuitet i medarbetare som 
besöker brukare. 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. Kommunen bör även i samverkan med lokala byggherrar och 
allmännyttan verka för fler typer av seniorboenden.  

Þ Äldreplanen ska vara vägledande i det politiska beslutstagandet och i verksamheterna.  
Þ Nästa äldreboende ska byggas i Borensberg. 
Þ Kommunen ska skapa särskilda boendemiljöer för yngre personer i behov av särskilt boende. 
Þ Kommunen ska inrätta en syn- och hörselinstruktör i samverkan med hemtjänst och hemsjukvård.  
Þ Hälsocenters verksamhet ska fortsatt utvecklas i kommunal regi.  
Þ Wifi ska finnas på alla äldreboenden. 
Þ Dagverksamhet för dementa och anhörigstöd ska erbjudas i stor utsträckning. 
Þ Daglig verksamhet och daglig sysselsättning ska erbjudas och kopplas till kommunala behov.  
Þ Stimulans- och habiliteringsersättningen är en självklarhet och den ska höjas för alla grupper.  
Þ Parboenden ska erbjudas efter behov.  
Þ Den mat som serveras våra äldre ska i så hög utsträckning som möjligt serveras varm och vara nära 

tillagad. 
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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 ska utformas på ett sätt som utvecklar 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.  

Þ Arbetet med att utveckla biblioteksfordonet till ett servicefordon ska färdigställas och utgöra ett 
komplement till de befintliga servicepunkterna. 

Þ Skapa förutsättningar för mer ekoturism. 
Þ För att skapa en god tomtberedskap ska en förstudie för ej detaljplanelagda landsbygdsområden 

påbörjas. 
Þ Kommunen ska säkerställa att det nationella målet för bredbandsanslutning uppnås. 
Þ Gymnasieelever på landsbygden utan tillgång till kollektivtrafik ska få möjlighet till skolskjuts.  
Þ Kommunen ska verka för tågstopp i Fågelsta och Godegård. 
Þ Närtrafiken bör marknadsföras i högre grad av kommunen så att fler ges möjlighet att använda 

tjänsten. 
Þ Ge Tillväxt Motala i ett uppdrag att satsa på gröna näringar.  
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MILJÖ OCH KLIMAT 

Den rådande klimatkrisen är vår tids största utmaning och kan endast lösas gemensamt. Offentliga aktörers 
insats är särskilt viktig och kommunen ska 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 miljövänliga val för kommunens invånare, företag och besökare. Vår ambition är att reningsverket 
på sikt ska utvecklas så att det kan ta hand om- och reducera läkemedelsrester, mikroplaster och andra giftiga 
ämnen som finns i slammet så dessa inte går ut i naturen. Sedan några år tillbaks har kommunen skalat upp 
det förebyggande arbetet avseende kontroll, återvinning och hantering av avfall väsentligt, men det räcker 
inte. För att uppnå ett miljövänligt kretsloppssystem måste det proaktiva arbetet fortsätta systematiskt med 
såväl konkreta åtgärder som informationsinsatser.  

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. En stor del av koldioxidutsläppen beror på matindustrin, och nästa 20 
% av alla koldioxidutsläpp kommer från tillverkning av animaliska livsmedel. Här är det viktigt att kommunen 
går i bräschen och tar ansvar för en mer hållbar matkonsumtion. Vidare ska arbetet för minskat matsvinn 
intensifieras.  

Þ För att nå klimatneutralitet senast 2030 ska kommunen ta fram en klimatfärdplan. 
Þ Vid nybyggnationer och underhåll av offentliga fastigheter ska goda miljöstandarder efterlevas, 

med krav på livscykelanalys och riktlinjer för lokalisering. 
Þ Kommunens produktion av förnybar energi ska öka. Solenergi ska installeras i all nyproduktion.  
Þ En solcellspark ska uppföras vid Tuddarp.  
Þ Kommunens gång- och cykelnätverk ska vara trygga, säkra och tillgängliga samt byggas ut i 

enlighet med cykelplanen. 
Þ Ett cykelgarage ska uppföras vid stationen. 
Þ Kommunala transporter och tjänsteresor ska i så hög grad som möjligt ske fossilfritt. 
Þ Utbyggnaden av offentliga laddstolpar ska utökas kraftigt. 
Þ Införa fler e-tjänster som gör det enklare för kommunens invånare att leva klimatsmart. 
Þ Livsmedel som används i de kommunala verksamheterna ska vara säsongsanpassade med Krav-

certifiering och så långt det är möjligt ekologiska, närproducerade och lokalt tillagade. 
Þ Områden med rika naturvärden och stor biologisk mångfald ska bevaras, utvecklas och 

tillgängliggöras. Miljöförstörande verksamhet i Vättern ska motverkas.  
Þ Andelen vegetarisk mat i de kommunala verksamheterna ska öka.  
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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. Rätt bemanningsgrad är av yttersta vikt för att skapa en bättre arbetsbelastning 
och en bättre kvalitet för verksamheten. 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. Det personalpolitiska programmet ska efterlevas 
i alla led i den kommunala organisationen.  

Þ Trygga tillsvidareanställningar med heltid som norm. 
Þ Delade turer ska avskaffas med en tidsplan om avskaffandet. 
Þ Personalen ska ges större delaktighet i arbetets utformning, och schemaläggningen ska tas fram 

med god framförhållning. 
Þ Träning på arbetstid införs på prov. 
Þ Friskvårdsbidraget ska höjas. 
Þ Erbjuda all personal kompetensutveckling och vidareutbildning. 
Þ Arbeta aktivt för att leva upp till målet om maxantal medarbetare per chef.  
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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 är det viktigt att utbudet 
finns tillgängligt i hela kommunen inom ett rimligt avstånd.  

Kultur handlar om både bildning och livskvalitet. Ett dynamiskt kulturliv med många olika aktörer bidrar till 
ett vitalt samhällsliv. Kulturpolitiken ska bygga på att alla ska kunna utöva och ta del av kultur på jämlika 
villkor. Kulturen ska vara tillgänglig för alla, en del av detta är att kulturskolans verksamhet också utövas där 
människor finns. Kulturpolitiken ska öppna upp generösa utrymmen för kreativitet och skapande. Vi bejakar 
att olika idéer och kulturer kan samexistera och influera varandra i ett och samma samhälle. Vi vill att 
människor alltid ska ges rätt att definiera och utöva sin egen identitet och kultur. Därför är stöd till olika sorters 
kulturyttringar viktigt. Kultur i alla dess former bygger broar och visar att mångfalden är en tillgång för Motala. 
Kulturenheten ska fortsätta arbetet med en kommungemensam muséeorganisation och ha rätt 
förutsättningar för samverkan med externa aktörer för att utveckla kommunens kulturmiljöer, exempelvis 
lokala konstnärer och kulturutövare. 

Fysisk rörelse är viktig för folkhälsan och välbefinnandet. Genom resurser till ungdoms- och breddidrotten, 
inklusive idrott för människor med funktionsnedsättning, korpidrott och motionsidrott, investerar vi i såväl 
livskvalitet som folkhälsa. Föreningslivet är Sveriges största folkrörelse och utgör en viktig del av Motalabornas 
vardag. Kommunen ska stödja föreningar så att medlemsavgifter kan hållas på en rimlig nivå. Med en aktiv 
samverkan mellan kommun, föreningsliv och andra aktörer skapas goda förutsättningar som bidrar till ett mer 
jämlikt och attraktivt Motala.  

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.  

Þ Området kring småbåtshamnen i Borensberg ska utvecklas och fler båtplatser möjliggöras.  
Þ En ny fritidsgård ska öppnas på Ekön med integration som viktigt syfte. 
Þ En mötesplats för ungdomar och unga vuxna ska öppnas i centrum. 
Þ En allaktivitetshall ska byggas.  
Þ Kulturskolan ska utökas med uttrycksformen bild och återgå till lägre terminsavgifter för att 

komma alla till del. 
Þ Ensamheten ska brytas genom skapandet av fler sociala mötesplatser i närområden. Dessa kan 

med fördel skapas i samverkan med ideella organisationer och föreningslivet.  
Þ Arbetet för en ny simhall ska fortlöpa. 
Þ Kommunens fastighet i S:t Anna ska i större utsträckning användas till sommarkolloverksamhet 

och andra sommarlovsaktiviteter, men även för exempelvis LSS-verksamhet. Dessutom ska 
anläggningen marknadsföras i högre utsträckning.  

Þ Konsthallen ska återstartas och fler arenor för kulturell verksamhet ska möjliggöras.  
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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. Kommunen ska arbeta med feministisk stadsplanering och Äldreplanens intensioner 
ska genomsyra samhällsbygget. 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 alla kan ha råd med, detta kan ske mest effektivt om stiftelsen bibehålls i sin nuvarande 
form.  

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. Det 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 nödvändigt att kommunen tar del av den 
digitala utvecklingen och implementerar relevanta e-tjänster som gynnar både verksamhet och invånare. 
Därför ska information och teknik vara lättförståeligt och tillgängligt för alla.  

Þ Blandad bebyggelse ska eftersträvas med bostäder för olika förutsättningar och behov. 
Þ Attraktiva boendemiljöer i kommunens tätorter. 
Þ Ombyggnationen av Stora torget ska genomföras. 
Þ Ett modernt P-hus ska uppföras i anslutning till centrum. 
Þ Genomföra en övergripande digitalisering av den kommunala verksamheten.  
Þ Det offentliga rummet ska vara tillgängligt och anpassat för alla, oavsett behov. 
Þ Förenkla upphandlingarna så att fler lokala företag har möjlighet att konkurrera samt genomföra 

fler sociala upphandlingar. 
Þ Kommunen ska säkerställa behovet av 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. Kommunen ska aktivt arbeta för att 
motverka osund machokultur, mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld.  

Jämlikhetberedningens syfte ska fortsatt ligga till grund för kommunens jämlikhetsarbete. Vidare måste 
jämtställdhetsintegrering utgöra fundamentet i all kärnverksamhet, detta för ett mer jämställt Motala. Arbetet 
ska ske medvetet i enlighet med CEMR-deklarationen. Snäva könsnormer och brist på jämställdhet begränsar 
människors fria livsval. Personal i kommunens verksamhet ska ha kunskap om genusfrågor och vara väl 
insatta i arbetet mot kränkande särbehandling och diskriminering utifrån ett normkritiskt förhållningssätt.  

Det saknas kompetens hos såväl tjänstepersoner som politiker om HBTQI-personers livsvillkor, vilket kan leda 
till direkt diskriminering. Alla förtroendevalda samt personal i kommunen ska utbildas kring HBTQI för att 
kunna bemöta människor med olika sexualiteter och könsidentitet- eller uttryck.  

Þ Medarbetare och förtroendevalda ska, i enlighet med CEMR-deklarationen utbildas och ges rätt 
verktyg att främja jämställdhetsintegrering och mångfald, för att motarbeta destruktiva 
könsstrukturer.  

Þ Långsiktigt stöd till föreningar och ideella organisationer som verkar för att stötta utsatta grupper, 
för att motverka diskriminering i samhället och våld i nära relationer.  

Þ Utbildning i HBTQI för alla anställda i Motala kommun samt alla förtroendevalda 
Þ Utred möjligheten att HBTQI-certifiera eller HBTQI-diplomera kommunala verksamheter. 
Þ Föreningar som bedriver ett aktivt jämställdhetsarbete ska belönas för det.  
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BUDGET OCH RESURSFÖRDELNING 

RESULTATBUDGET 

Det budgeterade resultatet för 2022 uppgår till 1 % av skatter och bidrag vilket motsvarar knappt 29 mnkr. 
Skatteintäkter och bidrag baseras på SKR:s prognos från april 2022. På grund av det rådande läget med 
kraftigt vikande skatteintäkter och stor osäkerhet när det gäller statsbidragen för 2022 sänks resultatnivån 
tillfälligt till 1,0 %. Syftet med den sänkta resultatnivån är att undvika kortsiktiga neddragningar i nämndernas 
verksamheter och att den kommunala organisationen ska ha förutsättningar att hantera effekterna av 
Coronapandemin. Inför 2023 – 2024 höjs åter resultatnivån. Höjningen sker successivt till 1,70 % år 2023 och 
till 2,0 % år 2024. Den successiva höjningen syftar till att ge verksamheterna tid till omställning och att 
implementera nya arbetssätt, samtidigt som man får utrymmet att hantera eventuella utmaningar kopplade 
till en ekonomisk nedgång på grund av rådande situation. Därefter ska resultatmålet återgå till 2,5 % i 
enlighet med kommunfullmäktiges finansiella mål.  

Mnkr 
Budget 

2021 
Budget 
 2022 

Plan 
 2023 

Plan  
2024 

Verksamhetens nettokostnad -2 553,2 -2 657,2 -2 684,5 -2 724,9 

Avskrivningar -135,7 -154,0 -162,3 -189,2 

Verksamhetens nettokostnader -2 688,9 -2 811,2 -2 846,7 -2 914,1 

          

Skatteintäkter 1 952,5 2 064,0 2 118,3 2 175,5 

Generella statsbidrag och utjämning 778,5 778,1 780,7 802,9 

Verksamhetens resultat 42,1 30,9 52,3 64,3 

          

Finansiella intäkter 3,7 4,1 4,1 4,1 

Finansiella kostnader -5,7 -6,0 -7,3 -9,4 

          

Resultat efter finansiella poster 40,1 29,0 49,1 59,0 

          

          

Extraordinära poster 0,0       

          

Årets resultat 40,1 29,0 49,1 59,0 

          

Årets resultat i % av skatter och bidrag 1,5% 1,0% 1,7% 2,0% 
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NÄMNDERNAS RAMAR 2022 

I tabellen nedan framgår en specifikation av hur verksamhetens nettokostnader enligt resultatbudgeten 
fördelas på nämnderna samt på finansförvaltningen.  

Nämnd, mnkr 
Prioritering 

 2022 2022 2023 2024 

Kommunfullmäktige   -3,3 -3,4 -3,5 

Revision   -2,0 -2,1 -2,1 

Valnämnd   -1,1 -0,3 -0,3 

Överförmyndarnämnd   -6,7 -7,0 -7,3 

Kommunstyrelsen -3,0 -145,4 -148,7 -152,4 

Bildningsnämnd -22,0 -1 165,9 -1 197,6 -1 233,8 

Samhällsbyggnadsnämnd -1,0 -142,0 -146,7 -151,8 

Socialnämnd -22,0 -1 134,4 -1 178,2 -1 223,2 

Teknisk servicenämnd -1,0 -198,0 -204,0 -211,2 

Summa nämnder -49,0 -2 798,8 -2 887,9 -2 985,5 

Finansförvaltningen   97,6 98,4 83,6 

Effektiviseringsbehov 2022   44,0 44,0 44,0 

Effektiviseringsbehov 2023     61,0 61,0 

Effektiviseringsbehov 2024       72,0 
Verksamhetens nettokostnader 
exkl avskrivningar 

  
-2 657,2 -2 684,5 -2 724,9 

Nämnderna kompenseras för såväl priskompensation som för löner, 58 miljoner kronor för år 2022. Vidare 
får scoialnämnden kompensation för ökade driftskostnader i och med öppnandet av LSS-boendet Vätterrosen. 
Nämnderna förstärks också utifrån förändrad demografi med totalt 13 miljoner kronor.   

Kommunstyrelsen, bildningsnämnden, socialnämnden, samhällsbyggnadsnämnden och tekniska 
servicenämnden får politiskt prioriterade medel för att kunna öka kvalitén i verksamheten samt verkställa 
politiska satsningar.  
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POLITISKA PRIORITERINGAR 
 
Kommunala återstartspaket för unga och äldre  
 
Studier vittnar om att andelen unga som lämnar föreningslivet har ökat drastiskt. Det finns flera anledningar 
till detta men trenden har påskyndats i spåren av pandemin. Vi vet att idrott och föreningsliv är viktiga 
byggstenar i människans välmående såväl fysiskt som psykiskt. Föreningslivet är även en väg in för att öka 
integrationen och etableringen i samhället samtidigt som föreningslivet bidrar till stolthet och framtidstro 
bland unga. Samhället måste vidta åtgärder för att motverka tappet bland unga som har valt att lämna 
föreningslivet. För att bidra till ett fortsatt starkt föreningsliv anser vi det är av vikt att kommunen i samverkan 
med föreningslivet tar fram ett återstartpaket så att vi efter pandemin kan erbjuda unga Motalabor 
möjligheten till en rik och aktiv fritid. Jämställdhetsperspektivet ska beaktas särskilt. 
   
Vidare har coronapandemin påvisat utsattheten för stora grupper och samhällets sårbarhet på flera sätt. I brist 
på beredskap förblev samhällets samlade insatser att skydda dessa grupper otillräckliga. På inrådan av 
Folkhälsomyndigheten med syftet att minska smittspridningen och rädda liv har den ofrivilliga ensamheten 
och isoleringen bland våra äldre ökat. Vi vet att ensamhet och isolering leder till ohälsa, vilket kommer få 
konsekvenser framgent. Vi menar att kommunen måste ta sitt ansvar för att minska klyftorna i folkhälsan som 
visualiserats och uppstått under pandemin. Därför vi vill också upprätta en samverkan med civilsamhället att 
skapa en uppsökande verksamhet som bryter isoleringen och bidrar till ökad inkludering i form av ett 
kommunalt återstartspaket efter pandemin.  
  
Åtgärder för minskat försörjningsstöd och ökad självständighet  
 
Alla människor har rätt till en meningsfull sysselsättning, och en egenförsörjning skapar både självständighet 
och frihet för individen. Samtidigt så ska det finnas en trygghet i att vårt gemensamma välfärdssystem finns 
när man som mest behöver det. Rätten till ekonomiskt bistånd vid behov är en självklarhet, men för att 
möjliggöra självständighet krävs ett mer långtgående stöd Genom nära samverkan mellan kommun och 
arbetsförmedling kan vi hjälpa människor tillbaka till arbetslivet och till en egenförsörjning. Genom att arbeta 
med den så kallade Borås-modellen kan vi minska utgifterna för försörjningsstöd samtidigt som vi stärker den 
enskilde. Borås-modellen bygger på att alla som ansöker om försörjningsstöd samtidigt får stöttning av en 
handläggare och erbjuds en jobbgaranti. Jobbgarantin anpassas efter individens förutsättningar, men det 
långsiktiga syftet är att individen ska slippa försörjningsstöd och kunna komma ut på arbetsmarknaden så 
snart som möjligt.  
För att detta ska vara möjligt behöver samverkan mellan kommunen och arbetsförmedlingen stärkas 
ytterligare. Genom professionell samverkan genom arbetsmarknadsenheten skapas fler möjligheter till 
tydliga åtgärder och därmed faktiska resultat. 
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Trygghetsfrämjande insatser  
 
Trygghet skapar friare människor. För oss handlar trygghet om sammanhållning och att individer känner att 
de ingår i en gemenskap. Trygga människor har förtroende till samhällets institutioner och till varandra, 
samtidigt som vi vet att ojämlikhet föder brott och otrygga människor. Gedigna satsningar på polis och 
övervakning är viktigt för att lösa brotten här och nu, men det måste föregås med förebyggande insatser. Vi 
måste ha en skola i toppskick samt erbjuda en värdefull fritid åt våra ungdomar.   
  
Otrygga miljöer ska identifieras och åtgärdas, med en starkare samhällsnärvaro skapar vi tryggare miljöer. 
Utökad belysning vid gångtunnlar och klottersanering skapar en tryggare utemiljö för våra invånare. Våra 
ungdomar ska erbjudas värdefulla fritidsaktiviteter under sommarlovet såväl som året runt. Ungdomar som 
visar tendenser på att hamna i kriminalitet måste snabbt identifieras och stödjas, och det måste även finnas 
stöd genom en stark avhopparverksamhet. Motala kommun ska vara en av Sveriges ledande kommuner när 
det kommer till att skapa trygghet, förebygga och bekämpa brott. 
  
Klimatfärdplan   
 
För att kommunen ska kunna nå netto-noll-utsläpp inom en överskådlig framtid är en klimatfärdplan en 
förutsättning. Klimatfärdplanen är ett verktyg som säkerställer att kommunal verksamhet och investeringar 
styrs utifrån god klimatnytta samt att klimatfrämjande åtgärder genomförs systematiskt utifrån kortsiktiga och 
långsiktiga mål, med klimatneutralitet senast år 2030 som slutgiltigt mål. 
  
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, detta för att säkra 
kompetensförsörjningen i kommunen.  
  
En skola för alla   
 
Säkerställa den specialpedagogiska kompetensen så 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. Vidare utvecklas resursteamet så att barn med behov av särskilda insatser får det stöd som de 
behöver i samtidigt som de inkluderas i skolmiljön. 
  
Ambulerande multiprofessionella team   
 
Team av exempelvis fältsekreterare, kuratorer och fritidsledare ska arbeta ute i bostadsområdena eller där 
behov finns i ungdomars närhet. Teamen ska verka proaktivt mot ungdomarna och syftar till att skapa 
gemenskap, inkludering och trygghet. 
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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 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. Den öppna förskolan utgör alltså såväl ett 
pedagogiskt som socialt syfte för både barn och föräldrar, sam är en plats för nya nätverk, delaktighet och 
integrering. Det är viktigt att den öppna förskolan finns på flera platser i kommunen och därför ska öppna 
förskolan i Borensberg återuppstartas. 
  
S:t Anna   
 
S:t Anna ska fortsatt användas för olika typer av sommarkolloverksamhet, men också för olika typer av året-
runt-aktiviteter för såväl unga som äldre. 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.  
  
Främja ett jämställt idrottsliv   
 
Flickor är i mindre utsträckning än pojkar representerade inom idrottsrörelsen. Det gäller i synnerhet de stora 
breddidrotterna som i regel får de största bidragen. För att främja kvinnligt idrottande och bidra till ett 
mer jämställt idrottande i kommunen så ska verksamheter som särskilt satsar på ett att 
samla många kvinnliga utövare stödjas särskilt. Detta kan exempelvis syfta till att säkra idrottsanläggningar 
för kvinnodominanta sporter, som ofta hamnar i skymundan vid nyinvesteringar, såsom sporthallar 
anpassade för gymnastik, eller att stötta föreningar som exempelvis MORF som bedriver en 
omfattande ridverksamhet i en kommunal anläggning. 
 
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. Utökningen innebär också att funktionen kan verka utbildande och förebyggande, 
exempelvis mot skolan.  
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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 i samverkan med föreningsliv. 
Fokus härnäst ska ligga på Ekön och Charlottenborg. Detta för att motverka ensamhet hos äldre och skapa 
social sammanhållning, helt i led med kommunens Äldreplan.   
  
Tätortsnära naturvård   
 
I kommunen finns många vackra naturomgivningar i- och i anslutning till tätorterna. Det är en förmån som 
ska tas till vara på. Genom att förädl skötsel, vård samt att tillgänglighetsanpassa dem i högre utsträckning så 
tillgängliggörs attraktiva och rogivande miljöer i tätortbornas närhet. En välvårdad natur bidrar också till en 
god biologisk mångfald och stärkt klimatanpassning.  
  
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.   
  
Utbildningspaket – jämställdhet och mångfald   
 
Acceptans och respekt gentemot alla människor, oavsett könstillhörighet, sexuell eller etnicitet är en självklar 
förutsättning för ett fungerande arbetsklimat och social tillvaro. För att proaktivt motverka destruktiva 
strukturer lanseras ett utbildningspaket i jämställdhet och mångfald för kommunens anställda och 
förtroendevalda. Utbildningsinsatsen syftar också till att CEMR-deklarationen ska implementeras i all 
kommunal verksamhet. 
  
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, exempelvis med föreningar som verkar för att bryta ensamheten hos äldre och för att motverka 
psykisk ohälsa.  
  
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.   
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Satsning på mark- och exploatering för ökad tomtberedskap   
 
För att kunna möta det ökade behovet avseende tomtberedskap, och för att kunna satsa extra mycket på 
landsbygdsorterna samt Borensberg, tillskjuts det extra medel till samhällsbyggnadsnämnden för att kunna 
utöka de personella resurserna inom mark- och exploatering.    
  
Ett starkt och välmående näringsliv 
 
Ett välmående näringsliv är en garant för en stark välfärd och en levande stad. Kommunen kan och bör efter 
bästa förmåga arbeta med att stötta det lokala näringslivet med hjälp av information och dialog. För att 
underlätta för företagen i Motala så vill vi se snabbare handläggningstider, underlätta för lokala företag att 
vara med på kommunens upphandlingar och fortsatt arbeta med att förbättra vårt bemötande. Ska vi klara 
klimatutmaningen så krävs det att vi alla arbetar mot samma mål, därför vill vi ta fram en plan i hur vi hjälper 
lokala företag att ställa om till en mer cirkulärekonomi.  
  
Särskild satsning för att förebygga våld i nära relation 
  
De brott som kategoriseras som våld i nära relation är ett omfattande och ökande samhällsproblem. 
Mörkertalet är dessutom mycket stort, vilket gör de förebyggande och kunskapshöjande insatserna särskilt 
viktiga. Mot den bakgrunden initieras en särskild satsning som syftar till att ge de, som på olika sätt verkar 
inom området rätt verktyg för att motverka våld i nära relation. För att arbetet ska vara så effektfulla som 
möjligt innefattas också andra aktörer än kommunen i insatsen. Det kan exempelvis handla om samverkan 
med frivilligorganisationer, polis och åklagare, regionens Hälso- och sjukvård. 
  
Ökad integration 
 
Motala kommun har från Tillväxtverket tilldelats medel för att motverka segregation, så kallade DELMOS-
medel. Dessa medel är avsatta för att stärka mångfalden, minska segregationen och skapa inkludering i 
kommunen. I kommunens olika verksamheter bedrivs ett aktivt integrationsarbete. Vi menar därför att 
medlen gör störst nyttja om dem fördelas ut till verksamheterna, för att sedermera nyttjas i 
integrationsfrämjande syfte efter behov.  
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RIKTADE EFFEKTIVISERINGAR 

Socialdemokraterna och Miljöpartiet vill istället för generella effektiviseringar se riktade effektiviseringar för 
2022. Dessa ska ligga på 44 000 tkr för att nå ett resultat på 1,0 %. 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, ransoneringar och prioriteringar fortgå med fördjupade 
verksamhetsanalyser som utgångspunkt. Genom tillitsbaserad styrning får professionen möjlighet att vara ed 
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. Målet med effektiviseringsarbete är ställa om verksamheten över tid 
samtidigt som kvalitén stärks och organisationen främjas.  

Förvaltningarna får därför i uppdrag att utreda och arbeta vidare med ett antal effektiviseringsområden. 
Följande effektiviseringar ska ske 2022 för att uppnå en effektivisering om 44 000 tkr:  

Uppdrag: lokaleffektiviseringar. Beräknad effekt: 6 000 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. 

Uppdrag: drift, bilpoolsbilar och leasingbilar. Beräknad effekt: 1 000 tkr  

Kommunen förfogar över ett stort antal bilar som nyttjas ineffektivt sett till antalet. Kommunen bör också se 
över möjligheten att nyttja alternativa färdmedel i en högre utsträckning. Effektiva och hållbara färdmedel ska 
uppmuntras. Genom en minskning av antalet bilpoolsbilar och leasingbilar kan driftkostnaderna minskas 
avsevärt.  

Uppdrag: socialnämnden, gemensam bemanningsenhet. Beräknad effekt: 1 000 
tkr  

Genom att slå ihop de två bemanningsenheter som idag finns inom socialförvaltningen kan kommunen spara 
in på resurser.  
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Uppdrag: upphandla nuvarande IT-enhetens tjänster. Beräknad effekt: 9 000 tkr  

IT-enheten ska tas bort och dess tjänster istället upphandlas. Detta ska ske på ett säkert sätt, så inga risker tas 
avseende IT-säkerhet och känsliga uppgifter.  

Uppdrag: minskade sjukskrivningskostnader. Beräknad effekt: 6 000 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.  

Uppdrag: förbättrad och effektivare upphandling. Beräknad effekt: 6 000 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.  

Uppdrag: översyn avtal. Beräknad effekt: 1 000 tkr  

De kommunala avtalen behöver ses över för att möjliggöra eventuell omförhandling, uppsägning eller andra 
möjligheter till mer kostnadseffektiva lösningar. Avtal behöver även omvärderas i de fall då det finns 
alternativa lösningar som är mer passande.  

Uppdrag: översyn övergripande funktioner inom förvaltningarna och staberna. 
Beräknad effekt: 3 000 tkr  

Resurser ska användas effektivt och på bästa sätt, därför bör en översyn göras av alla övergripande funktioner 
inom förvaltningarna och staberna för att hitta effektiviseringsmöjligheter och eventuella rationaliseringar.  

Uppdrag: egenansvar över budgetering och uppföljning. Beräknad effekt: 500 
tkr  

Genom att fördela ut budgetansvar och budgetuppföljning längre ut i verksamheterna skapas ett ökat 
ansvarstagande och en större delaktighet hos medarbetarna. Medarbetarna ute i verksamheten innehar stor 
kunskap som kan vara till stor nytta, inte minst kopplat till budgetering och effektivisering. Proffsen ska få vara 
proffs och därmed ska också medarbetarna i verksamheten få vara delaktiga i den ekonomiska processen. 
Genom att fördela ut budgetansvaret på nivåer närmare den faktiska verksamheten får medarbetare och 
närmsta chefer ett större egenansvar att planera och följa upp för att hålla sin budgetram. Detta skapar 
inkludering, men ger även utrymme för effektivare hushållning. Detta arbetssätt kan även verkställas genom 
att skapa intraprenader inom de verksamheter där det kan anses vara lämpligt och hållbart.  
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Uppdrag: restriktivitet med konferenser, resor och inköp. Beräknad effekt: 2 500 
tkr  

Att medarbetare och förtroendevalda erbjuds konferenser och dylikt är ofta bra i utbildande och 
kontaktskapande syfte. Kommunen bör emellertid ha en större kontroll och vara mer restriktiv över såväl antal 
som utbud avseende kurser och konferenser. Eftersom kommunen är en omfattande organisation med 
många verksamheter och enheter görs enorma inköp av varierande karaktär årligen. Genom att samverka över 
enheter gällande inköp och materialfördelning uppnås en mer effektiv materialanvändning. Restriktivitet 
införs för att uppnå en förvaltningsövergripande effektivisering om minst 500 tkr inom berörda områden.  

Uppdrag: digitalisering. Beräknad effekt: 8 000 tkr  

I takt med en ökande befolkning och en större grupp av äldre och unga i vårt samhälle behöver välfärden 
nyttja digitaliseringens möjligheter på ett effektivare sätt. Digitaliseringen medför nya vägar att lösa problem, 
avlasta för personal samt ökar effektiviteten inom våra kommunala verksamheter. Den skapar en bättre 
arbetsmiljö när tekniska lösningar ersätter gamla system. Digitala tjänster i kommunen medför att våra 
medborgare utföra sina ärenden under valfri tid på dygnet. Det medför också att Motala kommun kan erbjuda 
en innovativ och en effektiv välfärd som är långsiktigt lönsam och hållbar. Digitaliseringen är 
kommunsektorns största effektiviseringsmöjlighet och därmed måste vi arbeta intensivt med frågan. Sedan 
coronapandemin slog vårt samhälle med full kraft har kommunen och dess verksamheter tvingats till att nyttja 
och utveckla digitala lösningar och arbetsmetoder i så stor utsträckning som möjligt. Det gäller inte minst 
inom skolan, som har har haft ett gynnsamt läge att ligga i framkant tack vare den storskaliga satsningen på 
lärplattor och elevdatorer under föregående mandatperiod. Utifrån de förutsättningar som har funnits sedan 
tidigare och den rekordsnabba digitala utvecklingstakten har med all säkerhet kunskap och metoder för att ta 
de digitala effektiviseringsmöjligheterna till en ny nivå tillgodogjorts. 
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EXPLOATERINGSBUDGET 

Med markexploatering avses åtgärder för att anskaffa, bearbeta och iordningställa råmark för att kunna bygga 
bostäder, affärer, kontor eller industrier. I markexploateringsverksamheten 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 försäljningsinkomster. 
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.  

 

  2022 2023 2024 

Bostäder, antal 118 292 416 

Motala 104 203 363 

Borensberg 8 79 53 

Klockrike 0 10 0 

Övriga kommunen 6 0 0 

        

Verksamheter, kvm mark 5 000 0 497 000 

Motala 5 000 0 417 000 

Borensberg 0 0 80 000 

 

EXPLOATERING BOSTÄDER 
 
Under perioden 2022 - 2024 planeras ca. 900 bostäder färdigställas varav 700 i Motala, 140 i Borensberg,10 
i Klockrike samt ytterligare bostäder på landsbygden. Det finns ett stort behov av bostäder i Motala kommun 
behovet är främst i Motala och Borensberg. Kommunen har för närvarande inte några tomter att erbjuda 
samtidigt som intresset att bygga växer. Den kommunala tomtkön består av cirka 550 intressenter. Vi behöver 
möjliggöra fler byggbara tomter i blandad bebyggelse. Alla har rätt till en bostad av god kvalité. Ett urval 
prioriterade projekt för bostadsexploatering under planperioden är området för Gamla Motala Verkstad, 
området vid f.d. Växthusen, Ekenäs och Tegelviken. Många bostadsprojekt är även planerade att inledas under 
planperioden. Fokus ska också vara att möjliggöra för bostäder i kommunens mindre orter, inte minst 
Klockrike. Fortlöpande arbetar kommunen med att identifiera strategiska markförvärv för kommande 
exploateringar. 
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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. 
För att kommunen ska kunna attrahera nyetableringar och möjliggöra för utveckling av verksamheter behövs 
attraktiv mark till de företag som vill etablera sig i Motala kommun. Under perioden 2022 - 2024 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, en ny etapp 
i Norrsten samt ny verksamhetsmark i Offerby. Den nya etappen i Norrsten avser mark för nya privata 
etableringar medan projektet i Offerby främst avser kommunal verksamhet. Med dessa utbyggnader är 
bedömningen att markreserven för verksamhetsetableringar är god. Den tillgängliga marken inom de fem 
detaljplaneområdena för Lalandias etablering räknas in i leveransplanen för verksamhetsmark. 
 

EXPLOATERING VARAMONPROJEKTET 
 
De fem detaljplanerna för Lalandias etablering i Motala antogs av kommunfullmäktige i december 2018. 
Planerna är nu föremål för överprövning hos mark- och miljödomstolen. 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 leder till ca 350 nya arbetstillfällen och ett stort utökat 
antal besökare till kommunen årligen. De stora utgiftsposterna utgörs av inköp av fastigheter, omdragning 
av Varamovägen vid Folkets Park samt byggnation av nya parkeringsplatser. Investeringen är påbörjad, när 
projektet kan färdigställas är avhängt av när överprövning av detaljplaner är avgjorda. Vår förhoppning är att 
dessa prövningar är avklarade så snart som möjligt 
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INVESTERINGSBUDGET 

INVESTERINGSRAMAR 

Från och med budget 2022 sker beslut om investeringsbudgeten i kommunfullmäktige på ramnivå. Det 
innebär att kommunfullmäktige fastställer hur stor volym av projektbeslut som får förekomma för varje år. 
Kommunfullmäktiges rambeslut är indelat i två kategorier: Investeringar projektbeslut och 
reinvesteringsramar. När det gäller projektbesluten är det kommunstyrelsen som beslutar om projektbeslut 
inom de fastslagna ramarna. Vatten- och avfallsnämnden fattar projektbeslut inom sina ramar. När det gäller 
årliga reinvesteringsramar förfogar nämnderna över hur dessa ramar fördelas. Regelverket kring 
investeringsprocessen framgår av Riktlinjer för investeringar som är beslutat i kommunfullmäktige.  

 

Tkr Ramar 2022 Ramar 2023 Ramar 2024 

        

Totala investeringar 453 800 659 250 715 450 

        

Investeringar projektbeslut 309 650 536 330 582 700 

Lokalinvesteringar 197 100 221 500 274 150 

Utvecklingsprojekt för tillväxt 70 400 249 000 256 500 

Övriga mindre projektbeslut 31 450 34 830 30 850 

Vatten- och avfall projektbeslut 10 700 31 000 21 200 

        

Reinvesteringar  144 150 122 920 132 750 

Kommunstyrelsen 29 200 13 400 19 400 

Bildningsnämnden 7 025 5 170 6 000 

Samhällsbyggnadsnämnden 18 150 17 300 17 300 

Socialnämnden 4 000 4 000 4 000 

Tekniska servicenämnden 33 400 32 600 34 600 

Vatten- och avfallsnämnden 39 875 36 950 36 950 
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POLITISKA PRIORITERINGAR I INVESTERINGSBUDGETEN 

Klockrike förskola, förprojektering 

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.  

2022 2023 2024 

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. Vi 
avsätter därför medel för nya förskolor de kommande åren. 

2022 2023 2024 

20 000 40 000 20 000 

 

Förskola, reinvesteringar  

Många förskolor är i ett stort behov av upprustning och i dagsläget är planen att en förskola per år ska 
renoveras och upprustas. Takten behöver dock öka och därför avsätts det medel så att det från 2023 finns 
utrymme att reinvestera i två förskolor per år.  

2022 2023 2024 

15 000 15 000 30 000 
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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.  

2022 2023 2024 

0 0 150 

 

Nytt äldreboende Borensberg 

Nästa äldreboende ska byggas i Borensberg för att tillgodose östra kommundelens behov av 
äldreboendeplatser. Medel tillskjuts för byggstart år 2023 och ett färdigställande planeras till år 2025.  

2022 2023 2024 

0 33 000 33 000 

 

Poppelgården 

På Dagcenter Poppelgården bedrivs arbete inom ramen för daglig verksamhet. Det handlar om viktiga 
arbetsuppgifter som också bidrar till meningsfullhet för personer som har svårt att etablera sig på den 
ordinarie arbetsmarknaden. Dagcentrets lokaler är dessvärre föråldrade och har en undermålig arbetsmiljö. 
För att dagcentret ska bli- och vara en tillfredsställande arbetsplats genomförs en grundläggande 
reinvestering av lokalerna. 
 

2022 2023 2024 

0 5 000 5 000 
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Inventarier, vård och omsorg  

Inventarierna på de kommunala vård-, omsorgs- samt stödboendena är eftersatta och i stort behov av 
förnyelse och uppdatering. Därför fördubblas socialnämndens reinvesteringsbudget så att de kommunala 
boendena kan byta ut uttjänta inventarier.  

2022 2023 2024 

4 000 4 000 4 000 

 

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.  

2022 2023 2024 

15 500 100 000 0 

 

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.  

2022 2023 2024 

0 30 000 160 000 
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Kombinerad fritidsgård och gymnastikhall på Ekön  

Idag är samhällsnärvaron låg på Ekön och den kommunala närvaron behöver stärkas. En gymnastikhall i 
kombination med en fritidsgård ska därför byggas i området. Fokus ska ligga på aktiviteter för att stärka 
integrationen och målet är att platsen ska bli en social mötesplats för Motalas unga.  

2022 2023 2024 

50 000 0 0 

 

Omklädningsrum samt konstgräsplan, LSW 

Behovet av konstgräsplaner i centrala Motala är idag stort. Fler ungdomar ska få chansen att utföra sin idrott 
på rejäla planer. Samtidigt så är underhållet av tillhörande lokaler undermåligt. Det krävs därför i samband 
med byggnation av konstgräsplan en uppfräschning av befintliga omklädningsrum och andra offentliga ytor. 
 

2022 2023 2024 

0 4 000 6 000 

 

Sporthall Borensberg 

Borensberg har ett rikt idrotts- och föreningsliv och behovet av en ny sporthall är stort. Inte minst har man en 
stark gymnastikförening som länge efterfrågat bättre och mer ändamålsenliga lokaler. En ny sporthall skulle 
dessutom gynna såväl gammal som ung, och hela Borensberg, därför avsätts medel för byggstart år 2024.  

2022 2023 2024 

0 0 25 000 
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Landsbygdsutveckling  

För att hela Motala ska kunna leva avsätts en och en halv miljon kronor årligen för landsbygdsfrämjande 
åtgärder. Det kan handla om olika projekt eller satsningar som utarbetas i dialog med bygderåd och 
ortsbefolkning.  

2022 2023 2024 

1 500 1 500 1 500 

 

Utvecklingsprogram ej detaljplanelagda områden landsbygdsorter, förstudie 

För en positiv demografiutveckling i landsbygdsorterna bör en förstudie utreda ej detaljplanelagda 
landsbygdsområden för att finna utvecklingsmöjligheter, med fokus på tomtberedskap.  

2022 2023 2024 

300 0 0 

 

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. Då investeringen är beroende av andra samverkansparter finns det ännu inga faktiska 
investeringskostnader.  

2022 2023 2024 

0 0 0 
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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. Då investeringen är beroende av andra samverkansparter finns det ännu inga faktiska 
investeringskostnader.  

2022 2023 2024 

0 0 0 

 

Innovativa verksamhetslösningar 

De som har bäst förståelse för kvalitetshöjande förbättringsåtgärder och smarta problemlösningar i 
verksamheterna är oftast de som jobbar närmast dem. Det ska kommunen ta till vara på. Genom att 
uppmuntra kommunens personal att se till innovativa idéer och koncept utifrån sin arbetsplats och 
yrkesvardag kan förhållandevis små investeringar leda till stor nytta. Satsningen är också av vikt för ett ökat 
personalinflytande och stärkt delaktighet kommunorganisationen. Det kan handla om investeringar som 
exempelvis främjar miljö- och klimat, arbetsmiljö eller är av kvalitetshöjande karaktär. Kommunens eldrivna 
lådcyklar som används inom flera verksamheter är ett bra exempel.  
 

2022 2023 2024 

2 000 2 000 2 000 

 

Kommunal solcellspark  

Solenergi utgör en effektiv energikälla och kommunen bör utreda eventuella platser som skulle passa för 
producering av solenergi, såsom nu görs vid Tuddarp. Exempelvis finns det i kommunen ett antal områden 
där marken är så pass förgiftad att den är olämplig för exploatering för bostäder och verksamheter. En del av 
dessa obrukbara områden skulle med fördel kunna nyttjas som solcellsparker. För att utreda möjligheten att 
bygga solcellsparker på giftiga marker tillsätts en förstudie.  

2022 2023 2024 

500 0 0 
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Miljö- och klimatutvecklingspott 

För att på olika sätt kunna stärka kommunens miljö- och klimatarbete tillförs en ofördelad pott med 
investeringsmedel som är avsatta för att nyttjas till riktade projekt och åtgärder av varierande karaktär som 
främjar miljö och klimat. Det kan gälla såväl utökning av förnyelsebar energiproduktion, laddstationer och 
energieffektivisering av fastigheter som naturvårdssatsningar. Behoven styr medlen.  

2022 2023 2024 

4 500 5 000 5 000 

 

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.  

2022 2023 2024 

5 000 5 000 5 000 

 

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.  

2022 2023 2024 

500 500 500 
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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.  

2022 2023 2024 

1 000 1 000 1 000 

 

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.  

2022 2023 2024 

1 500 0 0 

 

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.  

2022 2023 2024 

3 000 3 000 3 000 
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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 samt en fontän. 
Vätternpromenaden är ett populärt promenadstråk och ett viktigt landmärke för Motala som behöver göras 
mer attraktivt, samt belysningen behöver förstärkas för ökad trygghet.  

2022 2023 2024 

1 000 1 000 0 

 

P-hus centrum, förprojektering  

För att skapa en hållbar parkeringssituation i centrala Motala som samtidigt harmonierar med utvecklingen 
av ett attraktivt och modernt centrum genomförs en förprojektering för ett parkeringshus i anslutning till 
centrum.  

2022 2023 2024 

1 000 0 0 

 

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. Då 
undersökningar just nu pågår avvaktas det kring siffersatta investeringskostnader tillsvidare.  

2022 2023 2024 

100 0 0 
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RATIONALISERINGAR I INVESTERINGSBUDGETEN 

Socialdemokraterna och Miljöpartiet 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 2022 anser Socialdemokraterna och Miljöpartiet att följande rationaliseringar 
ska göras utifrån förvaltningarnas behov:  

Þ Projektet avseende en skolnod i Fornåsa, där Österstad och Klockrike prioriteras ned av Alliansen, tas 
bort, då vi vill värna såväl Österstad samt Klockrike skola, precis som Fornåsa skola ska värnas i 
nuvarande form. Här minskas kostnaderna med 25 000 tkr år 2024 som istället prioriteras till 
renoveringar av befintliga skollokaler samt bättre förskolelokaler.  

Þ Ombyggnationen av järnvägsstationen prioriteras ned med 4 000 tkr år 2022.  
Þ Ombyggnationen av kommunhuset tas bort vilket ger en minskning om 10 000 tkr år 2023 och 

2024. 
Þ Beläggningsprogram minskas med 7 500 tkr årligen.  
Þ Finansiella leasingbilar minskas med 2 000 tkr årligen.  
Þ Pott förstudie lokaler rationaliseras bort med1 500 tkr årligen. Förstudier ska riktas mot projekt och 

inte avsättas i pott.  
Þ Planerat fastighetsunderhåll minskas med 5 000 tkr år 2022, 6 000 tkr år 2023 och 7 000 tkr år 2024.  
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BALANSBUDGET OCH FINANSIERINGSBUDGET 

 

Mnkr Prognos 2022 Prognos 2023 Prognos 2024 

Tillgångar       

Anläggningstillgångar (materiella och finansiella) 2 884,2 3 381,4 3 906,8 

Bidrag till statlig infrastruktur 40,5 36,3 32,1 

Förråd 59,6 59,6 59,6 

Fordringar 265,5 260,3 260,3 

Nettokassa 123,4 124,5 122,3 

Summa omsättningstillgångar 448,5 444,3 442,1 

Summa tillgångar 3 373,2 3 862,1 4 381,1 

        

Eget kapital och skulder       

Eget kapital -1 393,9 -1 443,0 -1 502,0 

Avsättning för pensioner m m -77,6 -77,6 -77,6 

Långfristiga skulder -1 068,1 -1 513,1 -1 973,1 

Kortfristiga skulder -833,6 -828,4 -828,4 

Summa eget kapital och skulder -3 373,2 -3 862,1 -4 381,1 

 

Mnkr 
Plan 
 2022 

Plan 
 2023 

Plan 
 2024 

Den Löpande Verksamheten       
Årets resultat  29,0 49,1 59,0 
Justering för av- och nedskrivningar 154,0 162,0 190,0 
Övriga ej likviditetspåverkande poster 4,2 4,2 4,2 
Medel från den löpande verksamheten 187,2 215,3 253,2 
        
Investeringsverksamheten       

Förvärv av materiella anläggningstillgångar  
- till följd av projektbeslut och reinvesteringar 2022-2024 -453,8 -659,2 -715,4 
Förvärv av materiella anläggningstillgångar  
- till följd av tidigare års projektbeslut -20 0 0 
Medel från investeringsverksamheten -473,8 -659,2 -715,4 
        
Finansieringsverksamheten       
Nyupptagna lån 285,0 445,0 460,0 
Amortering av skuld 0 0 0 
Medel från finansieringsverksamheten 285,0 445,0 460,0 
        
Årets Kassaflöde -1,6 1,1 -2,2 
Likvida medel vid årets början (exkl checkkredit) 125,0 123,4 124,5 
Likvida medel vid årets slut (exkl checkkredit) 123,4 124,5 122,3 
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FINANSIELLA MÅL 

 

  
Prognos 

2022 
Prognos 

2023 
Prognos 

2024 

Årets resultat, andel av skatter och 
bidrag 1,0% 1,7% 2,0% 

 
Soliditet % 41,3% 37,4% 34,3% 

 
Låneskuld, andel av skatter och bidrag 37,4% 52,0% 66,1% 
 
Räntekostnader, andel av skatter och 
bidrag 0,2% 0,2% 0,3% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


