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1. Inledning

samband med de investeringar som behöver göras under denna och
kommande mandatperiod. Samtidigt minskar kommunens sårbarhet för
förändringar i form av exempelvis minskade statsbidrag. Detta är att ta
ansvar för Motala kommuns ekonomi så vi kan säkerställa vår
gemensamma framtida välfärd.

Alliansen i Motala har som mål att kommunens kärnverksamheter ska
vara i fokus. Utbildning, omsorg och annan service till kommuninvånarna
ska leva upp till höga kvalitetskrav. Hela kommunen ska inkluderas när vi
pratar om Motala kommun. Oavsett om du är bosatt i tätort eller på
landsbygd ska du ha tillgång till god kommunal service. Var du än
befinner dig i livet ska du vara trygg med att kommunens verksamheter
håller hög kvalitet. Motala ska vara den öppna, stolta och nyskapande
sjöstaden.

För att lyckas med utvecklingsarbetet i Motala kommun är det viktigt att
ha en gemensam målbild och att alla verksamheter styr efter samma mål
och visioner. För mandatperioden som sträcker sig fram till 2022 har ett
nytt lokalt utvecklingsprogram (LUP) tagits fram och antagits av
kommunfullmäktige. LUP är ett viktigt dokument och redskap för att få en
tydlig koppling mellan den lokala politik som Motalaborna röstade fram i
september 2018 och den verksamhet som bedrivs av och i Motala
kommun.

För att Motala även i fortsättningen ska vara en tillväxtkommun och främja
hållbar utveckling, måste vi också attrahera människor från regionen och
övriga landet. När fler flyttar till kommunen krävs kommunal service med
hög kvalitet. Skatteunderlaget ökar dessvärre inte i takt med
invånarantalet. För att klara av framtidens investeringar och ökade
driftkostnader krävs återhållsamhet, nytänkande och externa krafter som
kan bidra med kunskap och kapital i samhällsbygget. Vi måste våga
arbeta på nya sätt. Alliansen ska använda skattepengar med ansvar och
Motala kommuns invånare ska få ut bästa möjliga service ur varje
skattekrona. Mål- och resursplanen (MoR) är det styrdokument som
används för att styra kommunens resurser till alla de olika verksamheter
som kommunen bedriver.

För att LUP ska få en tydlig genomslagskraft i kommunens verksamhet
har mål- och resursplanen tydligt kopplats till de fyra politiskt prioriterade
områdena som tagits fram, nämligen; en sund ekonomi, tillväxt i hela
Motala, det goda livet och ett sammanhållet Motala. Kopplat till varje
prioriterat område finns ett antal resultatmål och i MoR beskriver vi vilka
satsningar Alliansen planerar att genomföra inom respektive område.
Alliansen Motala
Kåre Friberg (M), kommunstyrelsens ordförande
Jan Arvidsson (C), gruppledare
Kenneth Söderman (L), gruppledare
Erik Forslund (KD), gruppledare

Alliansen vidhåller att Motala kommun ska ha ett budgeterat resultat på
minst 2,5 % av skatteintäkter och utjämning. Resultatet och
avskrivningarna blir det investeringsutrymme som årligen finns tillgängligt.
Ett resultat över 2,5% säkerställer att kommunens lånebehov minskar i
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2. Planering och uppföljning
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

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).
0Motala kommun arbetar med planering och uppföljning enligt riktlinjer
som kommunfullmäktige 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.

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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Kommunens resultat ska vara minst 2,5 % av skatteintäkter och
statsbidrag. Fr o m denna budget avser vi att öka nivån med 0,1
procentenheter per år under mandatperioden. Detta för att minska
lånebehovet och att investeringsbehoven fortfarande är stora, inte minst
p g a eftersatt underhåll av infrastruktur och byggnader. Dessutom
tillskapas en buffert för oförutsedda händelser för att möta eventuella
negativa skatteprognoser och andra avvikelser under hösten. Prövning
ska ske att sälja fastigheter som inte tillhör kärnverksamheten och perifera
markinnehav. Investeringsnivån ska ligga på en sådan realistisk nivå så att
den kan genomföras under året.

3. Politiskt prioriterade områden med
resultatmål 2020-2022
3.1 En sund ekonomi

Politisk inriktning 2020
• Resultatet ska uppgå till minst 2,6% av skatteintäkter och
statsbidrag.
• En buffert för oförutsedda händelser på 20 miljoner kr är
inlagt i budgeten.
• En CDO-tjänst (Chief Digital Officer) under kommunstyrelsen
inom GLF (Gemensam ledningsförvaltning) tillsätts.
• Ökade insatser på beläggnings- och fastighetsunderhåll samt
förnyelse av belysning för att undvika kapitalförstöring.
• Vi planerar för försäljning av vissa fastigheter som inte tillhör
kärnverksamheten och perifera markinnehav.

Genom ansvarsfull hantering av kommunens ekonomi skapar vi
förutsättningar för att bedriva vår verksamhet. Genom att undvika
kapitalförstöring, digitalisera och arbeta med effektiva processer kan vi
frigöra resurser för att utveckla och förbättra vår kärnverksamhet. Icke
lagstadgad verksamhet ska utvärderas och prövas. Vi har i början av
2019 identifierat en rad verksamheter som kan effektiviseras utan att det
ska behöva drabba medborgarna.
Vi ser en digitalisering i kommunens alla verksamheter som ett mycket
kraftfullt verktyg för att driva verksamheten mer effektivt och sänka
kostnader. En centralt placerad CDO-tjänst (Chief Digital Officer) skulle
verksamt kunna bidra till detta. Öppen data kan användas för att
producera t ex appar, webbapplikationer med mera till nytta för
kommunens invånare. Endast fantasin sätter gränser för vad kreativa
människor kan åstadkomma om de ges möjlighet att ta del av information
och skapa fritt med denna som bas. Det är nu hög tid att dra nytta av
gjorda investeringar i GIS-plattformar i samtliga verksamheter.

Planerade insatser 2021-2022
• Resultatet ska öka med 0,1 procentenheter per år.
• Fortsatt stora insatser för att begränsa kapitalförstöringen.
• Vi fortsätter att sälja fastigheter som inte tillhör
kärnverksamheten och perifera markinnehav.
• Alla verksamheter ska ha genomlysts med fokus på
effektivitet och ändamålsenlighet vid mandatperiodens slut.
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3.2 Tillväxt i hela Motala

Våra medarbetare är vår viktigaste resurs. Motala kommun ska vara en
attraktiv arbetsgivare med kompetenta, stolta, friska och motiverade
medarbetare. Den psykosociala miljön är lika viktigt som den fysiska
miljön för våra medarbetare. Kommunens personal är en gemensam
resurs som ska trivas på sin arbetsplats. För att få systematik i arbetet
har en lönekartläggning genomförts under 2019 som ska analyseras
under hösten. Under senare delen av hösten 2019 antas ett nytt
personalpolitiskt program som avses gälla under resterande delen av
mandatperioden. Flera planer håller på att tas fram, bl a en reviderad
mångfaldsplan och en kompetensförsörjningsplan som ska integreras i
verksamhetsplanerna och ingå i årshjulet.

Tillväxt är en förutsättning för att kunna fortsätta och utveckla
kommunens service och fler invånare genererar mer skatteintäkter. Men
våra invånare är mer än bara skatteintäkter. Fler Motalabor skapar
starkare tillväxt, fler arbetstillfällen, bredare mångfald och en rikare
kommun. Vi i Alliansen vill att fler människor ska få njuta av det goda livet i
Motala.
För att fortsätta växa i invånarantal måste vi ha en vetskap om varför
människor väljer att flytta till Motala. Vilka kommuner konkurrerar vi med?
Varför attraheras människor av Motala? Med svaren på dessa frågor vet vi
hur vi ska fortsätta utveckla Motala för att behålla vår attraktivitet.

Politisk inriktning 2020
• Implementera det nya personalpolitiska programmet.
• Överväga att införa nya personalenkäter i förbättringsarbetet.
• De under 2019 framtagna planerna ska årligen granskas och
revideras, samt rutiner för bra uppföljning ska tas fram.
• De personalekonomiska nyckeltalen ska utvecklas.
• Särskild uppmärksamhet ska ägnas åt höga sjukskrivningstal
i vissa verksamheter.
• Antalet medarbetare per chef bör minska där det fortfarande
ligger över 40 medarbetare/chef.

Etableringen av Lalandia och alla positiva följdeffekter det förväntas ge blir
mer påtagliga och det ställer också större krav på oss som kommun. Vi
måste öka planberedskapen för nya bostäder, så att fler kan bosätta sig
här. Den kommunala servicen ska underlätta för de människor som vill
flytta till oss.
Arbetet med framtagande av en ny översiktsplan för kommunen pågår
och förväntas färdigställas under 2020. En ny översiktsplan ger oss
möjlighet till en långsiktigt hållbar samhällsplanering, där vi utvecklar vår
kommun integrerat och miljömässigt.

Planerade insatser 2021-2022

•

Vi har flera intressanta områden för byggnation på gång, både i Motalas
centralort och på landsbygden. Nu måste vi snabbt göra verklighet av
dessa planer och få aktuella områden byggklara och färdigställda.

De under 2019 framtagna planerna ska årligen granskas och
revideras.
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göra arbetet effektivare med bibehållen eller ökad kvalitet. Vi vill även
underlätta för lokala företag att delta i kommunala upphandlingar.

Politisk inriktning 2020
• Följa upp och förbättra marknadsföringen av Motala som
bostadsort.
• Fortsatt intensivt arbete med etableringen av Lalandia.
• Implementering av ny översiktsplan för Motala kommun.
• Ökad planberedskap för nya bostäder.
• Fortsatt arbete med detaljplaner och byggnationer i
pågående exploateringsområden – Norra Bråstorp etapp 2
och 3, Södra Stranden, kv Cykelramen, kv Buntmakaren, kv
Facklan, Stenavadet, Västra Vänneberga i Borensberg.
• Gestaltningsprogrammet för Varamobaden slutförs.
• Detaljplanearbetet för Bromma-Djurkälla-Kärsby fortsätter.

Vi måste öka tillgången till byggrätter för kommersiellt bruk för att skapa
förutsättningar för nya företag att etablera sig i Motala och för befintliga
företag att utöka sina verksamheter. Detta ställer krav på effektivitet och
transparens i processen för detaljplaner och bygglov samt tillstånd och
tillsyn.
Politisk inriktning 2020
• Fortsätta arbetet med en ökad förståelse bland kommunens
tjänstemän för företagares villkor.
• Konkurrensutsätta kommunens verksamhet där vi kan få rätt
kvalitet och pris.
• Genomlysning av upphandlingsprocessen, för att skapa rätt
ramar för upphandling.
• Underlätta för våra lokala aktörer att delta i kommunala
upphandlingar.
• Öka andelen närproducerade livsmedel i kommunens
måltidsverksamhet.
• Undersöka möjligheterna för Coffice på någon av våra mindre
orter.
• Fortsatt utbyggnad av Norrsten, etapp 2.
• Utbyggnaden av Erstorps industriområde i Borensberg
påbörjas.

Planerade insatser 2021-2022
• Utbyggnad Västra Vänneberga Borensberg, ca 100
småhustomter.
• Försäljning av tomter i Norra Bråstorp, etapp 2, 2022.
• Försäljning av tomter i Vänneberga 2022.

Motala genomgår ett paradigmskifte, från tidigare industristad till tillväxtort
där vi ska vara attraktiva som företags-, turism- och boendekommun.
Detta ställer ökade krav på hur vi attraherar nya företag och samtidigt
värnar om alla fantastiska företag vi redan har i vår kommun.

Planerade insatser 2021-2022
• Utbyggnaden av Erstorps industriområde avslutas och
tomter utlämnas till försäljning.

I Alliansen ser vi ett stort värde i att konkurrensutsätta delar av
kommunens verksamheter, där lokala företag och privata aktörer kan
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•
•

Målsättning att ha solpaneler på alla nybyggda kommunala
byggnader.
Se över kommunens miljömål.

Planerade insatser 2021-2022
• Fortsatt upprustning och utbyggnad av cykelparkeringar.

Motala kommuns tillväxt ska präglas av hållbarhet och en god bibehållen
miljö, både i kommunen och i vår omvärld. Vår kommuns miljömässiga
förutsättningar är svårslagna och för att vår kommun ska kunna växa
långsiktigt måste vi värna vår miljö och växa hållbart.
För att värna en god miljö och synkronisera med Östergötlands regionala
livsmedelsstrategi avser Alliansen öka andelen svenska råvaror och
närproducerade livsmedel i kommunens måltidsverksamhet, vilket styrs
av vår nyantagna Lokala utvecklingsplan och revidering av kommunens
kostpolicy.

Alliansen gick till val på en ökad öppenhet i den lokala politiken och att
våra beslut ska tåla genomlysning. Vår ambition är att medborgare ska få
större insyn i de politiska processerna och känna större möjlighet till
inflytande. Våra skattebetalare är kommunens finansiärer och ska
därigenom veta vad man får för sina skattepengar.
Under 2019 sjösatte vi livesändning av kommunfullmäktiges
sammanträden som en del i att synliggöra den lokala demokratin. Detta
kommer att utvärderas under året, med ambitionen att fortsätta arbetet.

För att minska kommunens egen energianvändning och ställa om till
fossilfri drift fortsätter utbyggnaden av solpaneler på kommunens
byggnader och vid nyinvesteringar och byggnationer bygger vi
klimatsmart med fokus på minskad energiförbrukning.
Cykelstaden Motala förpliktigar, där vi året runt måste skapa goda
möjligheter för att pendla och uppleva i kommunen med cykel. Därför
satsar vi på upprustning och utbyggnad av cykelparkeringar. Parallellt
bygger Trafikverket den efterlängtade cykelvägen till Vadstena, där Motala
kommun är medfinansiär.

Motala ska vara en och samma kommun där man upplever en god
service och ett gott bemötande, oavsett vem man kontaktar och oavsett
ärende.
Politisk inriktning 2020
• Vi genomför medborgarundersökningen årligen istället för
vartannat år.
• Tydliga servicegarantier vid myndighetsutövning.
• Arbetet med att tillgängliggöra öppen data på kommunens
hemsida ska påbörjas.
• Öka antalet tillfällen när allmänheten kan möta lokala politiker.

Politisk inriktning 2020
• Byggstart av gång- och cykelväg längd lv 919 Motala –
Vadstena.
• Upprustning och utbyggnad av cykelparkeringar.
• Ökad andel svenska råvaror och närproducerade livsmedel i
kommunens måltidsverksamhet.
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Politisk inriktning 2020
• Intensifiering av arbetet med att undersöka möjligheterna för att
bygga tågperronger i Godegård.
• Påbörjar en kraftfull utbyggnad av bredband på landsbygden.
• Förenkla det kommunala bidraget till enskilda vägar.
• Fortsatta satsningar enligt prioriteringar gjorda i dialogerna med
landsbygdsråden.

Planerade insatser 2021-2022
• Fortsatt arbete med att tillgängliggöra öppen data på
kommunens hemsida.

Planerade insatser 2021-2022
• Påbörja detaljplanearbete LIS-området (Landsbygdsutveckling i
strandnära lägen) Hökasjön, Godegård.
• Satsa på övriga områden för landsbygdsutveckling i strandnära
lägen.
• Slutförande av utbyggnad av bredband på landsbygden.
• Fortsatta satsningar enligt prioriteringar gjorda i dialogerna med
landsbygdsråden.

Motala ska vara en livskraftig kommun i alla delar och Motalabon ska ha
goda förutsättningar att leva ett rikt liv oavsett var i kommunen man bor.
Sedan 2018 har dialogen mellan politiker och kommunens landsbygdsbor
ökat med en stark nytändning. Genom den landsbygdsgrupp som
sjösatts bestående av politiker och tjänstemän från kommunen har
flertalet möten med byalag och föreningar anordnats i syfte att diskutera
positiv landsbygdsutveckling. Nu gäller det att göra verklighet av goda
idéer.
I Alliansen ser vi styrkan av att stad och landsbygd hör ihop och att vi drar
nytta av varandra för att skapa Motalas helhet. Motalas bredd med
skogen i norr, slätten i söder och stadens puls med livskraftigt vatten som
strömmar från Vättern till Boren ger oss oslagbara förutsättningar.
Under höstterminen 2019 öppnar vi åter Godegårds skola som ett första
steg i den landsbygdsutveckling som vi helhjärtat tror på. Under 20182019 har en omfattande kartläggning av landsbygdens behov gjorts inom
ramen för Hela Sverige ska leva. En referensgrupp inom Alliansen har
tillsatts för att utvärdera behoven på landsbygden och göra upp en plan
för kommunens fortsatta landsbygdsutveckling.
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satsa på ett arbetssätt som är bättre anpassat till nya generationer som
själva vill göra sina val. Det ska finnas anpassade bostäder för olika
skeden i livet. Ingen ska behöva vänta längre än nödvändigt på insatser
och fler ska få hjälp i tid. Då antalet äldre som behöver särskilt stöd ökar
dramatiskt under de kommande åren planeras för fler äldreboenden. Ett
är under byggnation och planeringen för ytterligare ett är påbörjad.
Planeringen för ett tredje bör påbörjas under mandatperioden.

3.3 Det goda livet i Motala

Egenförsörjning är en vinst för alla. Genom stimulans och uppmuntran till
egenförsörjning har alla invånare en meningsfull sysselsättning.
Lärlingsutbildningar utifrån branschernas behov och efterfrågan. Arbetet
har påbörjats under 2019 med syfte att starta en lärlingsutbildning på
industriprogrammet.

Fler LSS- boenden behövs för att möta ett ökat behov. Vi välkomnar att
fler alternativa utförare såväl bygger som äger och driver äldre- och LSSboenden. Inom hemtjänsten pågår ett stort omställningsarbete för att
skapa mer tid för våra kunder och för att de anställda ska få goda
arbetsförhållanden. Vi ska uppmärksamma och bearbeta fastighetsägare
på att det finns ett stort behov av seniorboenden i Motala. Ett projekt med
digital tillsyn kommer att utvärderas under hösten 2019.

Politisk inriktning 2020
• Uppföljning och utveckling av lärlingsutbildningarna.
• Fortsatt dialog med Tillväxt Motalas branschråd hur vi kan
samarbeta runt kompetensförsörjning.

Politisk inriktning 2020
• Driftsättning av ett nytt äldreboende med 54 platser beräknas
ske under andra delen av 2020.
• Digitaliseringssatsning i form av nyckelfri tjänst införs i
hemtjänsten, vilket ger ökad trygghet för kunderna och effektivare
arbetssätt för medarbetarna inom hemtjänsten.
• Fortsatt digital tillsyn för ökad trygghet och självständighet.
• Driftsättning av ett nytt LSS-boende med 6 platser beräknas ske i
slutet av 2020.
• Planeringen av ytterligare ett äldreboende fortskrider.
• Stimulera byggandet av seniorboenden.
• Tiden hos kunderna ska överensstämma med beviljad tid.

Planerade insatser 2021-2022
• Inventeringsarbete kring Lalandias kompetensbehov.
• Samordna utbildningsinsatser med Lalandia.

Alla människor i behov av stöd ska känna sig trygga. För att utforma ett
tryggt samhälle för de som är mest utsatta, oavsett om det handlar om
medborgare i behov av hemtjänst eller LSS (Lagen om särskilt stöd),
behövs en ökning av flexibiliteten och ökad valfrihet. Alliansen Motala vill
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uppdrag som vi har idag för att möta de ökade kraven på ett sätt som ger
alla Motalas barn och ungdomar en bra skolgång, oavsett bakgrund. Det
kommer bli en utmaning, men vi är fast beslutna om att vända den
negativa utvecklingen.

Planerade insatser 2021-2022
• Planeringen av två nya äldreboenden fortskrider.

Politisk inriktning 2020
• Omstrukturera elevhälsan till att arbeta ännu mer förebyggande.
• Tillförlitliga demografiska avstämningar för att bygga
kostnadseffektiva skolor och förskolor på rätt plats.
• Genomlysa hela organisationen på alla nivåer, för att stärka det
som är bra och hitta lösningar på det som inte fungerar.
• Fördela resurserna dit behoven verkligen finns genom att
systematiskt analysera varje enhets förutsättningar och behov.
• Skapa en likvärdig skola/förskola som möter alla elevers behov,
oavsett elevens bakgrund och förutsättningar.

För att varje barn ska uppleva att det ges utrymme att uppnå sin fulla
potential är det viktigt att vi kan möta varje elevs behov och ge de
förutsättningar som krävs. Vi måste se till att insatser och stöd sätts in
tidigt när man upptäcker att en elev riskerar att inte nå upp till
kunskapsmålen.
År 2018 gick ca 31% av eleverna från kommunala skolor till gymnasiet
med ofullständiga betyg. Vi ser en negativ trend där färre och färre klarar
av kraven, även i de yngre åldrarna. Vi ser även att gruppen elever med
särskilda behov ökar och vi har även en stor del elever som ska integreras
i den svenska skolan där språket är en stor utmaning. Det är en
utveckling som vi måste svara upp emot.

Planerade insatser 2021-2022
• Fortsatt arbete med att genomlysa organisationen med syfte att
stärka det som är bra och hitta lösningar på det som inte
fungerar.
• Fortsatt arbete med systematiskt analysera varje enhets
förutsättningar och behov.

Samtidigt ser vi att antalet elever ökar i Motala, vilket är en positiv
utveckling men det ställer krav på kommunen att hantera de lokalbehov
som kommer. Det ställer även krav på rekrytering och att se till att
storleken på barngrupperna i förskolan hålls på en rimlig nivå, samtidigt
som vi ser att de kommunala resurserna inte växer i paritet till behoven.
Vår ambition är att lösa dessa utmaningar. Vi arbetar med att stärka det
systematiska kvalitetsarbetet för att skapa en skolorganisation och politik
som bygger på enheternas behov och inte på vad vi tror är rätt ur ett
ideologiskt perspektiv. Vi arbetar med att effektivisera och renodla de
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3.4 Ett sammanhållet Motala

Motala kommun har ett brett och uppskattat kultur- och fritidsutbud för
olika åldrar som vi ska vårda och värna. Nya fritidsmöjligheter ska skapas
i samarbete mellan kommun, föreningsliv och näringsliv.

Under de senaste åren har Motala kommuns befolkningsökning i hög
utsträckning bestått av invandring av utrikes födda och flyktingar.
Samtidigt har vi en alltmer ökad arbetskraftsbrist i allt fler branscher. Våra
nya invånare utgör således en stor potential att fylla alla lediga jobb. För
att detta ska lyckas måste vi ha en effektiv integrationspolitik där språket
är nyckeln till ett arbete. Vi måste noga följa hur många som arbetar eller
studerar efter etableringsperioden under två år och därefter 3 månader.
Om andelen bedöms för hög ska åtgärder vidtas, särskilt när det gäller
kvinnor. Det får inte ta för lång tid att få sitt första jobb, den tiden måste
pressas ner väsentligt. Att ha en egen försörjning stärker självkänslan och
underlättar en etablering i samhället. För att integrationsarbetet ska
förbättras måste samverkan stärkas mellan kommunen,
arbetsförmedlingen, näringslivet, föreningslivet och andra aktörer.

Motalas kultur- och fritidsutbud drivs bara till viss del av kommunen. Det
stora ansvaret axlar föreningslivet och civilsamhället. Föreningslivet i
kommunen är starkt och ska uppleva en rättvisa i det kommunala stödet.
Ett rikt kultur- och fritidsutbud är en viktig aspekt för folkhälsan och bidrar
till mer välmående invånare.
Politisk inriktning 2020
• En kulturplan för Motala kommun upprättas.
• För att främja barn och ungdomars rörelse vill vi stödja föreningar
med att göra fritidsaktiviteter mer tillgängliga för alla.
• För att skapa en trygg fritid för alla barn och ungdomar villkorar vi
föreningsbidragen med ett utdrag ur belastningsregistret när det
gäller barn och ungdomsverksamhet.
• Konsthall skall öppnas i samarbete med kulturföreningar.
• Stärka arbetet med fritidsgårdar för grundskolebarnen.

Flera aktörer gör ett starkt integrationsarbete i Motala kommun. Skola och
utbildning är viktigt för att få en bra integration. Språkinlärning och
samhällsorientering är vägen till en stark integration i det svenska
samhället! Insatserna behöver dock samordnas i en högre utsträckning
och det måste finnas en långsiktig plan med ett stärkt integrationsarbete
där målet är ett sammanhållet Motala utan segregation. Kommunen har
beviljats ett statsbidrag för insatser inom segregation och integration
2018-2020. Kommunstyrelsen ska inom kort besluta om vilka satsningar
som ska göras för dessa medel under 2020. Genom samverkan mellan

Planerade insatser 2021-2022
• Den nya kulturplanen sätts i drift och kommer att gälla från 2021.
• Fortsatt arbete med fritidsgårdar för grundskolebarnen.
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kommunen, fastighetsägare, bostadsstiftelsen Platen näringslivet,
föreningslivet och andra aktörer kan vi tillsammans göra mer för fler.

Politisk inriktning 2020
• En fritidsgård startas i befintliga lokaler på Norra skolan för barn
och ungdomar på Ekön.
• Minimera skillnaderna mellan skolorna gällande resultat av
slutbetygen med hänsyn till elevsammansättningen.
• Undersöka möjligheterna att etablera någon kommunal
verksamhet i områden med hög andel utrikesfödda.
• Kommunen vill tillsammans med bostadsstiftelsen Platen,
hyresgästföreningen, idrottsrörelsen, föreningslivet och
näringslivet erbjuder ett rikt utbud av kultur- och fritidsaktiviteter i
områden med hög andel utrikesfödda.

Politisk inriktning 2020
• Vi söker nya innovativa vägar för att skapa ett integrationsarbete
som leder till goda resultat.
• Projekt Charlottenborg i samarbete mellan Motala kommun,
polisen, Platen och föreningslivet fortsätter.
• Stärka föreningarnas möjligheter att arbeta med integration.
• Se över upptagningsområden och strukturer för att skapa en
skola som arbetar integrerande.
Planerade insatser 2021-2022
• Fortsatt stärka föreningarnas möjligheter att arbeta med
integration.
• Fortsatt söka nya innovativa vägar för att skapa ett
integrationsarbete som leder till goda resultat.

Planerade insatser 2021-2022
• Stimulera etablering av bostadsrätter i områden med hög andel
hyresrätter.
• Friluftsområdet vid Charlottenborg utvecklas.

I Motala kommun ska alla ha jämlika livsvillkor. Socioekonomiska
förutsättningar ska inte vara ett hinder för människans utveckling. Motala
ska ha en jämlik skola utan skolsegregation och det ska finnas en rik
fritidssysselsättning i socioekonomiskt utsatta områden. Ungdomars
framtidstro är viktigt att följa, då det är de som ska bygga vidare på vårt
samhälle.

Trygghetsfrågor är en av hörnstenarna i Alliansens politik och i grund och
botten handlar det om mänskliga rättigheter och frihet. Ökad trygghet i
Motala kommun skapar vi genom förebyggande arbete,
trygghetsskapande åtgärder i stadsplanering och samverkan med polis
och räddningstjänst. Skolan ska vara en trygg plats för elever och
personal. Under 2019 tas ett Trygg- och säkerhetsdokument fram av
kommunens säkerhetssamordnare. Vid färdigställande av detta arbete
uppdateras resultatmålets nyckeltal för att samspela med kommunens
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Trygg- och säkerhetsdokument. Cykelpanelen ska fortsätta att identifiera
otrygga passager och cykelvägar som har dålig standard.
Belysningspolicyn ska följas. Utplacering av kameror på platser som
upplevs som otrygga ska kunna övervägas.
Politisk inriktning 2020
• Fältsekreterare återinförs och arbetar uppsökande och stödjande
bland framförallt ungdomar för att öka tryggheten.
• Trygghetsvandringar i samverkan mellan polis, socialtjänst och
politiker med syfte att identifiera otrygga park- och grönområden.
• Fortsatt upprustning av belysning såväl i tätort som på landsbygd
för att minska vandalisering och brottslighet samt öka
trygghetskänslan för medborgarna.
• Implementering av nyckeltal gällande upplevd trygghet, anmälda
stöld- och tillgreppsbrott samt ungdomars narkotikaanvändning i
Trygg- och säkerhetsdokumentet.
• Inköp av ett nytt släckfordon till Räddningstjänsten för att
säkerställa en säker drift.
• Skyddsronder på Räddningstjänstens stationer för kartläggning
av behov gällande lokaler, fordon etc.
• Cykelpanelen ska fortsätta att identifiera otrygga passager.
Planerade insatser 2021-2022
• Fortsatt satsning på fältsekreterare, trygghetsvandringar och
belysning.
• Utveckling av arbetet utifrån Trygg- och säkerhetsdokumentet.
• Ombyggnation av brandstationen i Borensberg.
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kortsiktig – ett konkret exempel är mottagande av asylsökande
och nyanlända.

4. Resurser
4.1 Ekonomiska förutsättningar

•

Ökningen av riktade, statliga satsningar har – trots vällovliga
intentioner – skapat många problem för kommuner och regioner.
De riktade bidragen medför ofta ökade kostnader och minskad
effektivitet och främjar sällan den utveckling som är nödvändig för
att hantera de kommande utmaningarna, inte minst
kompetensbristen.

•

Kommuner och regioner upplever att staten inte sköter
finansieringsprincipen. Kommunsektorn har kommit att drabbas
av ändrade statliga regler utan att någon uppföljning gjorts och
utan att ha fått tillräcklig kompensation.

•

Den kommunala pensionsskulden är ofta föremål för diskussion
och pensionskostnaderna har ökat kraftigt som en följd av att
allt fler anställda inom sektorn har löner som ligger över
brytpunkten.

•

De kommande åren väntas investeringarna fortsätta öka kraftigt
enligt budget och plan, men de brukar aldrig bli så höga som
budgeterat. Några anledningar till att utfallet ofta blir lägre än
budgeterat är att det finns en gräns för vad den egna
organisationen klarar av, att detaljplaner ofta överklagas och att
det råder brist på entreprenörer.

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
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Motala kommun har vid upprepade tillfällen genomfört en så kallad långtidsutredning som innehåller en analys och bedömning av den ekonomiska
utvecklingen i den egna kommunen. Den senaste utredningen är från 2017 och den resulterade i att kommunfullmäktige under 2018 beslutade om tre
finansiella mål för att hantera god ekonomisk hushållning i Motala kommun:
Mål 1:

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

Mål 2:

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

Mål 3:

Kommunens räntekostnader får inte överstiga 1 procent och låneskulden får inte överstiga 50 procent av skatteintäkter och
kommunalekonomisk utjämning.

4.2 Avstämning mot finansiella mål
Alliansens förslag till MoR 2020-2022 förhåller sig till de ekonomiska målen på följande sätt:
2018, faktiskt
43,0 %

2020, prognos
44,9 %

2021, prognos
45,9 %

2022, prognos
47,2 %

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

-0,8 %

2,6 %

2,7 %

2,8 %

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

0,2 %

0,2 %

0,2 %

0,2 %

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

34 %

31 %

31 %

30 %

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:

Mål 3:
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Avstämning av budgetförslaget mot de finansiella målen visar att:
•
•
•
•

Soliditeten årligen förbättras tack vare goda resultatnivåer och hög självfinansiering av investeringar.
Resultatnivån överstiger den beslutade målnivån och är årligt stigande.
Nivån på räntekostnaderna i förhållande till skatter och bidrag är fortsatt låg i förhållande till beslutad nivå.
Låneskuldens andel av skatter och bidrag är fallande på grund av att behovet av nyupplåning begränsas samtidigt som skatter och bidrag ökar
årligen.

Nyckeltalen kommer att påverkas vid förändrade investeringsvolymer.
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4.3 Resultatbudget
No
t
1
2
3
4
5
6

Tkr
Anslag till nämnderna och styrelsen
Avsättning deponi
Ofördelade generella statsbidrag
Demografisk kompensation
Löneökningsutrymme
Gemensamma effektiviseringar
Summa nämnderna och styrelsen

Budget
2019
-2 460 239
-1 000
0
0
-6 927
0
-2 468 166

Budget
2020
-2 490 439
-5 000
-10 800
-10 000
-51 000
14 500
-2 552 739

Plan
2021
-2 510 439
-5 000
0
-20 000
-96 000
31 500
-2 599 939

Plan
2022
-2 510 439
-5 000
0
-30 000
-142 000
20 000
-2 667 439

Pensioner, löneskatt och semesterlöneskuld
Interna elimineringar
Avskrivningar inkl medfinansiering
Verksamhetens nettokostnader

-169 448
273 587
-114 200
-2 478 227

-178 001
284 499
-124 200
-2 570 441

-191 765
284 499
-124 200
-2 631 405

-197 154
284 499
-124 200
-2 704 294

97,4%

97,3%

97,3%

97,2%

Skatteintäkter
Utjämning och generella statsbidrag
Fastighetsavgift
Buffert

1 939 703
514 501
88 908
0

1 976 893
592 443
93 040
-20 000

2 022 139
590 620
93 040
0

2 086 804
603 304
93 040
0

Summa skatter och bidrag

2 543 112

2 642 376

2 705 799

2 783 148

-1 000

-2 000

-2 000

-2 000

63 885

69 935

72 394

76 854

2,5%

2,6%

2,7%

2,8%

63 885

69 935

72 394

76 854

Nettokostnadernas andel av skatter och bidrag

Finansnetto
Resultat före extraordinära poster

Resultatet som andel av skatter och bidrag
Förändring av eget kapital
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Utveckling skatter och bidrag, % jämfört med fg år
Utveckling verksamhetens nettokostnader, % jämfört med fg år

3,9%
3,7%

2,4%
2,4%

2,9%
2,8%

1. Fördelningen av anslagen till nämnderna och styrelsen framgår av tabellen i nästa avsnitt. För 2021 avsätts 20 Mkr extra för helårseffekt av 2020 års
prioriteringar.
2. För att täcka den gamla deponin på Tuddarp avsätts 5 Mkr årligen.
3. Generella statsbidrag avser medel från delegationen mot segregation samt generella statsbidrag för äldreomsorg. Motsvarande intäkter ingår i rader
skatter och bidrag. Fördelning av dessa medel sker genom beslut i kommunstyrelsen.
4. För att kompensera nämnderna för ökade kostnader på grund av demografiska förändringar avsätts 10 Mkr årligen. Fördelning av dessa medel sker
genom beslut i kommunstyrelsen.
5. Löneökningsutrymme motsvarande 2% av lönesumman avsätts. Fördelning av dessa medel sker genom beslut av kommundirektören.
6. Behov av gemensamma effektiviseringar för att uppnå den önskade resultatnivån uppgår till 14,5 Mkr 2020. Fördelning av dessa effektiviseringar sker
genom beslut i kommunstyrelsen.
Resultatbudgeten innehåller följande nivåer för pris- och löneökningar:

Löneökningsutrymme inkl köpt verksamhet
Priskompensation

2020
2,0%

2021
2,0%

2022
2,0%

0%

0%

0%

Pensionskostnaderna är baserade på prognos från KPA från april 2019.
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Skatter och bidrag är baserat på prognos från SKL från maj 2019. Resultatbudgeten innehåller en osäkerhetsbuffert på 20 Mkr med hänsyn till de förändringar
som kan komma att ske vid kommande skatteprognoser samt förändringar i den kommunalekonomiska utjämningen.

4.4 Nämndernas och styrelsens anslag
Beslutade anslag 2020
Nämnd/styrelsen

Kommunfullmäktige
Revision
Valnämnd
Överförmyndarnämnd
Kommunstyrelsen
Bildningsnämnd
Samhällsbyggnadsnämnd
Socialnämnd
Teknisk servicenämnd
Vatten- och
avfallsnämnden
Effektivisering intern
teknisk service
Summa

Justerad ram
2019
(2019-05-31)
3 142
1 934
1 012
6 037
116 772
1 211 771
128 828
991 469
4 274
0

Justering

Politiska
prioriteringar

-800
1 000
5 000
5 000
20 000

-5 000
2 460 239

Beslutade
anslag 2020
3 142
1 934
212
6 037
117 772
1 216 771
133 828
1 011 469
4 274
0
-5 000

800

31 000

20

2 490 439

•
•
•
•
•
•

Utgångspunkten för nämndernas anslag 2020 är de justerade ramar som gäller 2019-05-31. De effektiviseringar som kommunstyrelsen har beslutat
om under 2019 ligger med som en reducering av nämndernas ramar.
Valnämndens ram justeras med 800 tkr på grund av att inget val planeras under 2020.
Kommunstyrelsens ram förstärks med 1 Mkr. En CDO-tjänst (Chief Digital Officer) under kommunstyrelsen inom GLF (Gemensam
ledningsförvaltning) tillsätts.
Bildningsnämndens ram förstärks med 5 Mkr för öppnandet av Godegårds skola.
Samhällsbyggnadsnämndens ram förstärks med 5 Mkr för gratis parkering, dagvattenhantering samt ökade kapitaltjänstkostnader
Socialnämndens ram förstärks med 20 Mkr för ökade driftkostnader för nya boenden.

Tidigare beslutade anslagsjusteringar under mandatperioden
Inför 2019 kompenserades anslagen enligt följande:
•
•

Kompensation för löneökningar 2,4 % från 1 april 2019, totalt 30 Mkr
Kompensation för prisökningar 1,8 %, totalt 14 Mkr

Utöver dessa kompensationer inför 2019 har följande justeringar gjorts inför och under budgetåret 2019:
Nämnd/styrelsen

Demografi
2019

Justeringar inför 2019

Generell
effektivisering

Politiska
prioriteringar

Datum
Beslutsinstans

Kommunfullmäktige
Revision
Valnämnd
Överförmynd.
KS
Bildningsnämnd
Samhällsbyggnadsnämnd
Socialnämnd
Teknisk servicenämnd
Vatten/avfall
Intern teknisk service
Summa nämnder

13 162
8 300

21 462

-3
-20
-7
-64
-961
-9 783
-517
-8 111
-534
-20 000

Effektivisering Tilläggsanslag Effektivisering
generell
tertialrapport
riktad
tertialrapport
2019-02-19

2019-05-27

2019-05-27

KS

KS

KS

-7
-4

-20
-7
-64
-964

11 500
1 200

-3
1 000

-15
-6 347

-9 783
-517

-3 289
-335

-8 111

-2 700

-534

12 700

-20 000
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1 000

-5 000
-17 700

Kommunfullmäktiges beslut om respektive investeringstyp innebär:

4.5 Investeringsbudget

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.

Politisk inriktning
Flera verksamheter i Motala kommun är i behov av nya lokaler. Samtidigt
finns det ett stort behov av reinvesteringar i fastigheter, gator, belysning,
grönytor, mm, liksom det är nödvändigt med fortsatt exploatering av nya
områden. Kommunen ska alltid pröva om andra samhällsaktörer kan
bygga, förvalta och driva verksamheter. Fastigheter som inte tillhör
kärnverksamheterna ska prövas om de är lämpliga att avyttra. Inte sällan
kan andra aktörer och entreprenörer driva och utveckla verksamheter
som är inrymda i sådana lokaler bättre än kommunen. Kommunen slipper
framtida underhålls- och driftskostnader och kan därmed få mer resurser
över till kärnverksamheterna. Vi avser att lägga väsentligt mer resurser på
reinvesteringar i gator och belysning för att undvika kapitalförstöring och
därmed ökade kostnader för kommande generationer. De mest akuta
underhållsåtgärderna på gator och belysning bör vara åtgärdade inom två
mandatperioder. Därefter kan reinvesteringarna återgå till en mer normal
nivå. Fastighetsunderhållet ska enligt en plan öka så att det når
genomsnittet för branschen inom två mandatperioder.

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.

Investeringstyper
Motala kommuns investeringsprocess omfattar alla investeringar.
Investeringarna delas in i olika typer av investeringar vid planering, beslut
och uppföljning. Typerna är mark- och exploateringsinvesteringar, lokaler
och reinvesteringar inklusive investeringar inom de taxefinansierade
verksamheterna Vatten och Avfall.

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

22

Sammanställd investeringsbudget

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.

Tkr

Denna beslutsordning från och med budget 2020 innebär att den årliga
tilläggsbudgeteringen för investeringar utgår från och med de
investeringar som pågår under 2019 och framåt. Om pågående och
planerade investeringar avviker från beslutade ramar ska detta aviseras i
samband med ordinarie uppföljningstillfällen så att kommunfullmäktige
kan besluta om reviderade ramar via särskilda beslut.

Totalt
Investeringsprojekt
Mark och exploatering
Lokaler
Reinvesteringar

Behov
2020

Behov
2021

Behov
2022

223 750
-62 700
83 858
202 592

223 309
44 800
7 500
171 009

140 376
-21 000
1 000
160 376

40 Kommunstyrelsen
Investeringsprojekt
Mark och exploatering
Lokaler
Reinvesteringar

74 085
-62 700
83 858
52 927

81 615
44 800
7 500
29 315

12 715
-21 000
1 000
32 715

42 Bildningsnämnden
Investeringsprojekt
Reinvesteringar

12 000
12 000

10 000
10 000

8 000
8 000

43 Samhällsbyggnadsnämnden
Investeringsprojekt
Reinvesteringar

27 880
27 880

21 800
21 800

22 450
22 450

7 400
7 400

1 500
1 500

1 500
1 500

45 Tekniska Servicenämnden
Investeringsprojekt
Reinvesteringar

47 085
47 085

47 194
47 194

42 811
42 811

46 Vatten- och Avfallsnämnd
Investeringsprojekt
Reinvesteringar

55 300
55 300

61 200
61 200

52 900
52 900

44 Socialnämnden
Investeringsprojekt
Reinvesteringar
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Mark och exploatering
Tkr
Projekt
Summa
1003 Södra stranden
1107 Norrsten etapp 2
1115 Östra Bråstorp
1120 Bergsätter, väster
1151 Norra Bråstorp etapp 2
1174 Västra Venneberga
1177 kv Stenavadet
1197 Norrsten
1211 Offerby etapp 2
1218 Bryggeriet
1298 Fastighetsköp/försäljning
1990 Kv. Linden
1932 Övrigt plangenomförande
1164 Erstorp etapp 2
Östermalmsgatan
Vadstenavägen bron-Kyrkogatan
Bergvägen Borensberg
Ny handelsmark Bråstorp
Slingerbulten
Bråstorp etapp 3
Gamla Motala Verkstad
Nytt idrottscentra RV50
Lalandia
Försäljning fastigheter
Miljöåtgärder
Bromma-Kärsby exploatering

Inkomst
-94 800

-2 000
-1 000

-8 000
-2 000

-500

-500

-300

-71 000
-9 500

2020
Utgift
32 100

500

500
500
500
5 000
2 000
500
3 000
6 000
800
500
1 000
1 000
1 000
8 300
1 000

Netto Inkomst
-62 700 -20 000
0
0
-1 500
-3 000
-1 000
0
500
-8 000
-1 500
-2 000
0
500
-2 000
4 500
-500
2 000
-2 500
500
2 500
-500
6 000
0
500
0
500
1 000
1 000
1 000
-62 700
-9 500
-9 500
1 000
0

2021
Utgift
64 800
3 000
0

Netto Inkomst
44 800 -47 500
3 000
0
-3 000
-2 000

6 000
10 000
5 000
0
1 000
500
5 000
500
500
3 500
10 000
10 000
1 000

7 800
1 000
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6 000
10 000
5 000
-2 000
1 000
-1 500
4 500
-2 000
500
3 000
10 000
10 000
0
1 000
0
0
0
0
7 800
-9 500
1 000
0

2022
Utgift
26 500
5 000
0

-8 000
-24 000

500
5 000

-1 000

0

-500

5 000

-2 500

500
500
6 000

-9 500

3 000
1 000

Netto
-21 000
0
5 000
-2 000
-7 500
-19 000
0
-1 000
0
0
4 500
0
500
-2 000
0
6 000
0
0
0
0
0
0
3 000
-9 500
1 000
0

1003 Södra stranden
Ett stadsutvecklingsprojekt som omfattar omvandling från att vara ett
område för verksamheter till att bli ett område främst för bostäder men i
kombination med viss verksamhet. Kommunstyrelsen har godkänt ett
planprogram för området 2017. Området har nu delats upp i flera
investeringsprojekt med separata detaljplaner. Projektet Södra stranden
omfattar investeringar som endast omfattar allmän platsmark och höjer
hela områdets attraktivitet såsom iordningställande av strandpromenad
och parkområden samt omdaning av Fabriksgatan. Utredning om
ställplats för husbilar ingår i budgeterade medel. Investeringen beräknas
vara klar 2022. Investeringen kan innebära ökade driftskostnader för park
medan driftskostnaderna för Fabriksgatan torde hamna på samma nivå
som idag.
Skede/fas av investeringen
Volym/nytta
Investering som ska genomföras
inom projektet
Investering beräknas vara klar

Skede/fas av investeringen
Volym/nytta
Investering som ska genomföras
inom projektet
Investering beräknas vara klar

Investeringen ej påbörjad
Ny mark frigörs för etableringar
volym är inte beräknad ännu
Projektering och nybyggnation
av tomtmark och allmän
platsmark
December 2025

1115 Östra Bråstorp
Verksamhetsområdet Bråstorp har under flera år byggts ut och möjliggjort
för ytterligare etableringar av handel och andra icke störande
verksamheter såsom lätt industri och kontor inom området. Försäljning av
mark pågår fortlöpande till det att marken är slutsåld. Markpriset är satt till
200 kr/kvm mark för handel och 75 kr/kvm mark för industri/kontor. 500
tkr i utgift år 2020 avser avslutande arbeten av gator och parkmark.

Pågående exploatering i
planeringsfas
Investeringen innebär att
tillgängligheten för allmänheten
till strandområdet ökar
Omdaning Fabriksgatan,
strandpromenad och
parkområde
December 2022

Skede/fas av investeringen
Volym/nytta
Investering som ska genomföras
inom projektet
Investering beräknas vara klar

Pågående exploatering i
genomförandefasens slutskede
Försäljning av ca 10 ha mark för
verksamheter
Iordningställande av tomtmark
och allmän platsmark
December 2020

1120 Bergsätter, väster
Det som kvarstår i projektet är försäljning av mark för verksamheter i form
av industri, bilservice och kontor. I samband med försäljning av mark får
kommunen kostnader i form av förrättningskostnader. Samordning sker
med Tillväxt Motala AB som arbetar med att få nya etableringar till Motala.
Kommunens driftskostnader bedöms inte förändras till följd av
investeringen.

1107 Norrsten etapp 2
Norrsten etapp 2 är en utökning av Norrsten verksamhetsområde.
Kommunen äger delvis mark men ytterligare markförvärv behöver göras.
De budgeterade medlen 2022 avser investeringar i form av gator m.m.
Budgeterade medel är osäkra och kan specificeras ytterligare när
gestaltning och projektering är klar. Genomförs inte investeringar kommer
kommunen att ha dåligt med mark att erbjuda för nya etableringar i
Motala på lite längre sikt.
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Skede/fas av investeringen
Volym/nytta
Investering som ska genomföras
inom projektet
Investering beräknas vara klar

Pågående exploatering i
genomförandefasens slutskede
3 ha mark frigörs för etablering
Förrättningskostnader

Skede/fas av investeringen

December 2020

Investering som ska genomföras
inom projektet

Volym/nytta

1151 Norra Bråstorp etapp 2
Arbetet med att upprätta en detaljplan för en etapp 2 med
bostadsbebyggelse i Bråstorp i västra Motala pågår. Området planeras
för 30-40 nya bostäder i form av friliggande enbostadshus. Det finns 6
mkr i budget för 2021 vilket avser utbyggnad av området. Beloppet är
preliminärt och kan justeras inför kommande års budgetarbete.
Markpriset för tomterna ska beslutas av kommunstyrelsen efter
framarbetad exploateringskalkyl.
Skede/fas av investeringen
Volym/nytta
Investering som ska genomföras
inom projektet
Investering beräknas vara klar

Investering beräknas vara klar

Markköp klart. Arbete med ny
detaljplan påbörjas under året.
100 – 200 nya bostäder samt
ev ny bebyggelse av
kommunal service
Upprättande av detaljplan och
iordning-ställande av tomtmark
och allmän platsmark
December 2023

1177 kv Stenavadet
Kommunen äger fastigheterna Stenavadet 1, 2 och 3 och har tecknat ett
markanvisningsavtal med privat exploatör för dessa. Arbetet med att
upprätta en ny detaljplan för fastigheterna har påbörjats och beslut
beräknas under tidigt 2020. Projektet innebär att bostäder kommer att
kunna erbjudas i ett mycket attraktivt sjönära läge. I samband med att
detaljplanen vinner lagakraft säljer kommunen marken. Kommunens
investering i projektet består av upprättande av detaljplan med tillhörande
utredningar samt att iordningställa strandområdet så att detta blir
attraktivt för såväl de boende som för allmänheten.

Pågående exploatering i
planeringsfas, utbyggnad 2021
30-40 nya småhustomter
Iordningställande av tomtmark
och allmän platsmark
December 2022

Skede/fas av investeringen

1174 Västra Venneberga
I början av 2018 förvärvade kommunen mark väster om Hällsättersleden i
Borensberg. Avsikten med markförvärvet var att utveckla området för nya
bostäder då det finns brist på småhustomter i Borensberg. Inom området
ska även möjlighet för vård och skola utredas. Arbetet med en detaljplan
för området beräknas komma igång under 2019. Det finns 10 mkr i
budget för 2021 och 5 mkr i budget för 2022 vilka avser utbyggnad av
området. Beloppen är preliminära och kan justeras inför kommande års
budgetarbete. Markpriset för tomterna ska beslutas av kommunstyrelsen
efter framarbetad exploateringskalkyl. Markpriset för tomterna ska
beslutas av kommunstyrelsen efter framarbetad exploateringskalkyl.

Volym/nytta
Investering som ska genomföras
inom projektet
Investering beräknas vara klar
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Pågående exploatering i
planeringsfas, markförsäljning
2021 och utbyggnad påbörjas
2021
Ca 100 nya bostäder i
lägenhetsform
Upprättande av detaljplan,
iordningställande av allmän
platsmark
December 2022

anslutning till fastigheten som man avser att sälja till exploatören i
samband med planläggningen. Budget 2020 och 2021 avser kostnader
för iordningställandet av allmän platsmark utmed strömmens strand men
även en intäkt av den kommunala mark som avses säljas till exploatören.

1197 Norrsten
Området omfattar ca 9 ha mark för verksamheter i form av bilservice och
industri. Investeringsprojektet har påbörjats och byggnation av gator är
under färdigställande. Kvarvarande medel i investeringen består av utgifter
för färdigställande av gator samt förrättningsavgifter. Markpriset är satt till
75kr/kvm mark och försäljning pågår fortlöpande och marken beräknas
vara slutsålt 2022.
Skede/fas av investeringen
Volym/nytta
Investering som ska genomföras
inom projektet
Investering beräknas vara klar

Skede/fas av investeringen
Volym/nytta
Investering som ska genomföras
inom projektet
Investering beräknas vara klar

Pågående exploatering i slutfas
9 ha mark för etableringar
Färdigställande av gator samt
administrativa utgifter
December 2022

1298 Fastighetsköp/försäljning
5 mkr avsetts årligen för fastighetsköp som avser mindre köp och
markjusteringar. 500 tkr i intäkt avseende försäljning av mindre
markområden

1211 Offerby etapp 2
Projektet omfattar planläggning av befintligt bostadsområde i Offerby.
Området är inte planlagt och det innebär att det är svårt att behandla
bygglovsansökningar. I planarbetet kommer det även att utredas om det
finns möjlighet att komplettera området med fler småhustomter. Arbetet
med att ta fram en detaljplan för området är planerat till 2021.
Investeringen innebär kostnader för planarbete och till det tillhörande
utredningar och innebär alltså inte några ökade driftskostnader.
Skede/fas av investeringen
Volym/nytta
Investering som ska genomföras
inom projektet
Investering beräknas vara klar

Arbete med ny detaljplan
påbörjas under året
Ett 20-tal nya bostäder
Iordningställande av allmän
platsmark
December

1990 Kv. Linden
Detaljplanen vann laga kraft i juli 2017. Byggnation av butiksbyggnad
pågår inom kvarteret. Budget för 2020 avser färdigställande av
intilliggande allmän platsmark. Inom kvarteret finns ytterligare byggrätt för
flerbostadshus vilket kan möjliggöra ca 60 nya lägenheter.

Ej påbörjad
Ytterligare småhustomter för
bostäder blir tillgängliga i
området.
Detaljplan med tillhörande
utredningar
December 2022

Skede/fas av investeringen
Volym/nytta
Investering som ska genomföras
inom projektet
Investering beräknas vara klar

1218 Bryggeriet
Bryggeriet ligger på Kvarnön centralt i Motala i anslutning till Motala
ström. En exploatör har förvärvat fastigheten och detaljplanearbete för att
möjliggöra bostäder ska påbörjas 2019. Kommunen äger mark i
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Pågående exploateringsprojekt i
genomförandefasen
Ny butik och ett 60-tal nya
bostäder
Iordningställande av allmän
platsmark
December 2022

medlen framåt är osäkra och kan specificeras ytterligare när gestaltning
och projektering är klar. Investeringen innebär många fördelar för de
boende samt för hur man upplever entrén till Motala centrum.

1932 Övrigt plangenomförande
Investeringarna avser åtgärder enligt äldre gällande detaljplaner som ännu
inte genomförts eller åtgärder som kan genomföras utan detaljplan. Årligen
satsas 500 tkr på färdigställandeåtgärder. Investeringarna genomförs
endast om de fortfarande anses relevanta. Medborgare kan ställa krav på
att kommunen genomför gällande detaljplaner så om kommunen inte har
för avsikt att färdigställa alla åtgärder enligt gällande plan är alternativet att
ändra detaljplanen.

Skede/fas av investeringen
Volym/nytta
Investering som ska genomföras
inom projektet
Investering beräknas vara klar

1164 Erstorp etapp 2
En detaljplan för ett nytt verksamhetsområde i Borensberg vann laga kraft
2017. Området omfattar ca 8,5 ha mark och planen är att bygga ut
etappvis. Första etappen omfattar området söder om riksväg 34 och
andra etappen omfattar området norr om riksvägen. Flera tekniska krav
och besvärliga markförhållanden medför dyra investeringskostnader för
att iordningställa området. Första etappen avses påbörja 2020 och andra
etappen 2021 för att färdigställas 2022. Försäljning av mark kommer att
ske löpande.
Skede/fas av investeringen
Volym/nytta
Investering som ska genomföras
inom projektet
Investering beräknas vara klar

Planering påbörjas under
2019
Omdaning av befintlig gata
December 2021

xxxx Vadstenavägen bron-Kyrkogatan
Del av Vadstenavägen, sträckan kanalbron-Kyrkogatan, är en viktig del i
att ge den före detta genomfarten en mera stadsmässig utformning.
Sträckan är central och en strategisk knutpunkt mellan stadens norra och
södra del men framförallt mellan Motala Centralstation och centrum. Med
rätt gestaltning kan ombyggnation av sträckan innebära att kvarteren
kring centralstationen ges större möjligheter att utvecklas. Gestaltning och
projektering påbörjas under 2019 och ombyggnationen planeras till 20212022. De budgeterade medlen 2021-2022 är osäkra och kan specificeras
ytterligare när gestaltning och projektering är klar.

Pågående exploatering i
planeringsfasen
8,5 ha mark frigörs för
etableringar
Iordningställande av allmän
platsmark
December 2022

Skede/fas av investeringen
Volym/nytta
Investering som ska genomföras
inom projektet
Investering beräknas vara klar

xxxx Östermalmsgatan
Östermalmsgatan är en viktig del av entrén till Motala centrum. Idag är
gatan utformad som genomfartsgata men sedan nya Riksväg 50 stod klar
är det mindre genomfartstrafik. Med rätt gestaltning kan ombyggnation
av sträckan innebära att bostäderna längs gatan får en bättre boendemiljö
och stråken för gång och cykel kan upplevas tryggare. Gestaltning och
projektering påbörjas under 2019 och ombyggnationen planeras till 20202021 efter det att ombyggnation av va-ledningar är klar. De budgeterade
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Ej påbörjad
Omdaning av befintlig gata
December 2022

förlängas förbi Bråstorps bostadsområde. I budget för 2021 finns 1 mkr
som avser projektering av utbyggnad av Slingerbulten. Medel för
utbyggnad hanteras i kommande års budgetprocess efter projektering.

xxxx Bergvägen Borensberg
Investeringen innebär genomförande av äldre detaljplan genom att bygga
ut del av planlagd gata. Inom planområdet finns en fastighet som provat
fastighetsägare vill utveckla för byggnation av två eller tre småhus, vilket
kräver infart till fastigheten. Utbyggnaden av gatan planeras till 2020.
Skede/fas av investeringen
Volym/nytta
Investering som ska genomföras
inom projektet
Investering beräknas vara klar

Skede/fas av investeringen
Volym/nytta

Ej påbörjad
Bidrar till nya bostäder i
Borensberg
Utbyggnad av planlagd gata

Investering som ska genomföras
inom projektet
Investering beräknas vara klar

December 2021

December 2020
xxxx Bråstorp etapp 3
Arbetet med att upprätta en detaljplan för en etapp 2 med
bostadsbebyggelse i Bråstorp i västra Motala pågår. Då efterfrågan på
småhustomter i Motala är stor krävs ytterligare planlagd mark för det
ändamålet. Arbete med att ta fram en ny detaljplan samt förprojektering
påbörjas under 2020. Medel för genomförande av ny detaljplan
(utbyggnad av gator m.m.) hanteras i kommande års budgetarbete efter
det att detaljplanen är klar. Innan detaljplanen antas ska en
exploateringskalkyl godkännas där markpris för området framgår.

xxxx Ny handelsmark Bråstorp
Verksamhetsområdet Bråstorp har under flera år byggts ut och möjliggjort
för ytterligare etableringar av handel och andra icke störande
verksamheter såsom lätt industri och kontor inom området. Försäljning av
mark pågår fortlöpande och ledig mark för handelsändamål minskar.
Detaljplanering av ytterligare verksamhetsmark för handel omedelbart norr
om befintligt område påbörjas under 2020. Medel för genomförande av
ny detaljplan (utbyggnad av gator etc) hanteras i kommande års
budgetarbete efter det att detaljplanen är klar. Innan detaljplanen antas
ska en exploateringskalkyl godkännas där markpris för ny
verksamhetsmark framgår.
Skede/fas av investeringen
Volym/nytta
Investering som ska genomföras
inom projektet
Investering beräknas vara klar

Ej påbörjad
Ny infrastruktur för att
möjliggöra nybyggnation av
verksamheter och bostäder
Projektering

Skede/fas av investeringen
Volym/nytta
Investering som ska genomföras
inom projektet
Investering beräknas vara klar

Ej påbörjad
Ny mark för handelsändamål
Detaljplan och förprojektering
December 2021

xxxx Slingerbulten
För att ytterligare kunna bygga ut Bråstorps verksamhetsområde och
Bråstorps bostadsområde så krävs utbyggnad av ny väg för att
trafikförsörja områdena. Slingerbulten har tidigare projekterats för att
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Ej påbörjad
Ny mark för bostäder
Detaljplan och förprojektering
December 2021

xxxx Gamla Motala Verkstad
En avsiktsförklaring har tecknats mellan kommunen och en extern
intressent gällande området ”Gamla Motala Verkstad”. Intressenten vill
förvärva fastigheten för att utveckla fastigheten samt byggnader inom
fastigheten för bostäder och som en plats för allmänheten genom t ex
lokaler för evenemang. Arbete med att ta fram en ny detaljplan påbörjas
under 2020. Medel för genomförande av projektet (marksanering, ev
ombyggnation av allmän plats m.m.) hanteras i kommande års
budgetarbete. Innan detaljplanen antas ska en exploateringskalkyl
godkännas där markpris för området framgår.
Skede/fas av investeringen
Volym/nytta
Investering som ska genomföras
inom projektet
Investering beräknas vara klar

xxxx Lalandia
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.
Utgifterna är fördelade på 4 år medan intäkten är budgeterad till 2020.
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 påbörjades under året
och beräknas bli färdigställd under 2023.

Ej påbörjad
Ny mark för evenemang och
bostäder
Detaljplan

Skede/fas av investeringen
Volym/nytta

December 2021

Investering som ska genomföras
inom projektet
Investering beräknas vara klar

xxxx Nytt idrottscenter RV50
Kommunen har en vision om att flytta del av eller hela befintligt
idrottsområde i Motala till ett område i Varamon utmed Riksväg 50, i
anslutning till Lalandias kommande anläggning. För att utreda
förutsättningarna för detta behöver en ny detaljplan samt en förstudie över
det nya idrottscentret arbetas fram. Arbetet med att ta fram en ny
detaljplan och en förstudie påbörjas under 2019-2020. Medel för
genomförande av projektet hanteras i kommande års budgetarbete efter
det att detaljplanen är klar.
Skede/fas av investeringen
Volym/nytta
Investering som ska genomföras
inom projektet
Investering beräknas vara klar

Pågående exploatering i
planeringsfasen
Ny mark för Lalandias
etablering
Ombyggnation av allmän
platsmark
December 2023

xxxx Försäljning fastigheter
Vi planerar för försäljning av vissa fastigheter som inte tillhör
kärnverksamheten och perifera markinnehav. Bedömd ambition är 9500
tkr per år.
xxxx Miljöåtgärder
Miljömässigt hållbar tillväxt. Nu planers för fortsatt upprustning och
utbyggnad av cykelparkeringar med 1000 tkr per år

Ej påbörjad
Ny mark för idrottscentra
Detaljplan och förstudie
December 2022
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xxxx Bromma-Kärsby-Djurkälla
Arbetet med att upprätta ett planprogram för Bromma, Kärsby och
Djurkälla pågår. Programmet ska beskriva förutsättningarna för att
exploatera området för främst bostäder men om så krävs även viss
kommunal service. Planprogrammet underlättar inför kommande
detaljplaneplanarbeten som kan tas vid när planprogrammet är klart. För
Djurkällaområdet är ett detaljplanearbete påbörjat men avvaktar nu
antagande av planprogrammet. De utredningar som ingår i
planprogrammet är bland annat en naturinventering, bullerutredning,
dagvattenutredning etc. Motala kommun har tidigare förvärvat fastigheten
Bromma 2:2 i norra delen av Varamobaden. Fastigheten ligger direkt mot
Vättern i ett mycket attraktivt läge för bostäder. Idag finns en detaljplan för
fritidsbostäder, men då avsikten är att erbjuda tomter för permanent
boende behöver detaljplanen ändras och ny anslutning till Riksväg 50
planeras.
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Lokaler
Lokalinvesteringar

Summa Lokaler
Förskolor
1733 Nya förskolor Råssnäs (inkl 1734 N Bråstorp)
xxxx Trollsländans förskola reinvestering
xxxx Solsätters förskola reinvestering
Grundskolor
1963 Ombyggnad kök Skolgårda
Övriga lokaler
1740 Lokverkstad källare
xxxx Ombyggnad kommunhuset
xxxx Årligt förstudier lokaler
Planerade ej beslutade lokalinvesteringar
Ny simhall

Totalbudget

Varav beräknad årsfördelning
2020
2021
2022
140 436
83 858
7 500
1 000
92 200

61 622

65 200

41 122

11 000

11 000

6 500

0

16 000

9 500

6 500

38 236

13 236

0

0

38 236

13 236
1 000

1 000

1 000

1 000

10 000

9 000

5 000

3 000

5 000

5 000
1 000

Förstudie pågår

1733 Nya förskolor Råssnäs (inkl 1734 N Bråstorp)
Förskola på Råssnäs (Jupiter 1) om 4+4 avdelningar där 4 avdelningar
flyttats från Bråstorp till Råssnäs. Genom att ha dem på samma fastighet
kan det skapa synergieffekter med förslagsvis gemensamt kök och en
välplanerad utemiljö. Behov av att utöka antalet förskoleplatser finns i
kommunens tätort och det kan bli möjligt att gå ur moduler som finns i
tätorten idag genom byggnationen.

Skede/fas av investeringen
Volym/nytta
Investering som ska genomföras
inom projektet
Investering start/beräknas vara klar
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Projektering, fas1 av en
totalentreprenad i samverkan.
160 platser, 8 avdelningar.
Enligt budget 65000 tkr för alla
faser.
Fas 1 redan påbörjad och hela
projektet klart till årsskiftet
2010/2021.

status samt hög energiförbrukning vilket föranleder ett behov av
livstidsförlängning en s.k. reinvestering (totalrenovering).
Evakueringslokaler måste anordnas för att kunna genomföra projektet
vilket inte ingår i totalutgiften på 16000 tkr. Färdigställande 2020.
Kapitaltjänstkostnaderna har beräknats till ca 880 tkr som belastar
fastighetsenheten och läggs till objektets bashyra, eventuell
hyresförändring totalt sett för bildningsförvaltningen är inte framräknad
ännu.

xxxx Trollsländans förskola reinvestering
Förskolan tillhör område Centrum och ligger utmed Drottninggatan samt
bredvid G:a Räddningsstationen. Den består av en huvudbyggnad som
inrymmer fyra avdelningar. Under 2018 färdigställs en tillbyggnad av
förskolan med en avdelning. Förskolan är ca 845 kvm och bedriver
verksamhet med 5 hemvister efter att tillbyggnaden färdigställts 2018.
I lokalrevisionen 2015 bedömdes förskolan ha en relativt dålig teknisk
status samt hög energiförbrukning vilket föranleder ett behov av
livstidsförlängning en s.k. reinvestering (totalrenovering).
Evakueringslokaler måste anordnas för att kunna genomföra projektet,
vilket inte räknats in i totalutgiften på 11000 tkr. Behovsanalys (tekniskt
och pedagogiskt) genomfört i samband med lokalrevisionen.
Kapitaltjänstkostnaderna har beräknats till ca 578 tkr som belastar
fastighetsenheten och läggs till objektets bashyra, eventuell
hyresförändring totalt sett för bildningsförvaltningen är inte framräknad
ännu.
Skede/fas av investeringen
Volym/nytta
Investering som ska genomföras
inom projektet
Investering start/beräknas vara klar

Skede/fas av investeringen
Volym/nytta
Investering som ska genomföras
inom projektet
Investering start/beräknas vara klar

Beställning till projektenheten
ska göras. Förprojektering under
2019, alt början av 2020.
Reinvestering i uttjänt förskola
för en livstidsförlängning på 4
avdelningar.
Totalt 11000 tkr för projektet.
Evakueringslokaler ej inräknade.
Januari 2020. Klar december
2020

Beställning till projektenheten
ska göras under 2020.
Förprojektering under 2020.
Reinvestering i uttjänt förskola
för en livstidsförlängning på 4
avdelningar.
Totalt 16000 tkr för projektet.
Evakueringslokaler ej inräknade.
Sommaren 2020 – Sommaren
2021

1963 Ombyggnad kök Skolgårda
Skolgårda skolas kök och matsal har under en längre tid ej uppfyllt kraven
på ett tillagningskök och matsalens storlek och placering ej medgett en
tillfredställande miljö för eleverna att äta i. Kapaciteten har även medfört
att elevernas lunchscheman påverkats på ett negativt sätt. Till detta
kommer även en reinvestering med syftet att ersätta de klassrum som
revs 2016 i samband med kostprojektets planerade genomförande, men
även att utföra en livstidsförlängning av kvarstående delar i hus B
Planerad tillbyggnad omfattar nytt tillagningskök med tillhörande matsal,
kompletterande studieytor, kommunikationsytor, arbetslagsytor,
toalettgrupper mm. Ombyggnadsdel omfattar huvudsakligen tillskapande
av basrum och grupprum inkl. omsektionering av befintliga klassrum.

xxxx Solsätters förskola reinvestering
Förskolan tillhör område Centrum och ligger på Svalgången i närheten av
Multihallen och består av en huvudbyggnad som inrymmer fyra
avdelningar. Förskolan är uppförd 1975 och ytan är 740 kvm. I
lokalrevisionen 2015 bedömdes förskolan ha en relativt dålig teknisk
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Projektet omfattar även viss rivning av befintliga
byggnader/byggnadsdelar.
Idag finns det moduler på Skolgårda som kan avvecklas genom
investeringen.

Volym/nytta

Kostprojektet genererar en tillkommande internhyra för kostenheten
1 650 000:-/år och för bildning 820 000:-/år.

Investering som ska genomföras
inom projektet

Skede/fas av investeringen
Volym/nytta

Investering som ska genomföras
inom projektet
Investering start/beräknas vara klar

Pågår del 1 kök, del 2 under
projektering
Nybyggnad av kök och matsal.
Reinvestering i nya klassrum i
gamla köket och matsal. Flytt
av bibliotek pga upphört
bygglov.
Investering 38 848 tkr.

Investering start/beräknas vara klar

xxxx Ombyggnad kommunhuset
Kommundirektören har gett Gemensam kommunledning i uppdrag att se
över centrala kontorslokaler, där en del i uppdraget är att införliva alla
förvaltningars staber inom kommunhuset. Att se över kostnader för lokaler
ingår som en del av uppdraget. Genom att samla alla staber i
kommunhuset och inte flytta ut lika många blir det en förtätning i
kommunhuset och inhyrda lokaler kan på sikt sägas upp, vilket genererar
en besparing. För att kunna genomföra en förtätning kan/kommer en rad
åtgärder behöva genomföras i kommunhuset. Framförallt gäller det
möjligheten till att ha ett fungerande lunchrum, möblering,
brandsäkerhetsåtgärder, mindre renoveringar av vissa kontor.

Klart 2021

1740 Lokverkstad källare
Motala kommun upprättar en avsiktsförklaring med Göta Kanalbolag
gällande förprojektering, projektering och produktion. Syftet är att
renovera kaj och Lokverkstans yttre vägg mot kanalen för att säkerställa
husets idag bristfälliga dränering. I samband med schaktning även
bortforsla eventuella markföroreningar. Parterna ansvarar för finansiering
inom sina fastigheter som regleras i gemensam beställning. Planerad
byggstart är hösten 2020 och klart till kanalsäsongen 2021. 2000 tkr
bedöms åtgå. 2020 och 3000 tkr 2021. Kommunen har sökt bidrag för
åtgärden hos Länsstyrelsen i Östergötland. Motala kommun kommer
utreda behovet av akuta konstruktionsåtgärder på Lokverkstaden.
Skede/fas av investeringen

lokverkstadens yttre vägg
under 2019, med byggstart
hösten 2020.
Fungerande Göta kanal,
Lokverkstadens mest akuta
delar renoverade.
Minst de budgeterade 5000 tkr.
Bidrag från länsstyrelsen sökta,
därför svårt att sätta ett belopp
för närvarande.
Hösten 2020. Klar till
kanalsäsongen 2021.

Förprojektering inför att
renovera kaj och
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Skede/fas av investeringen
Volym/nytta
Investering som ska genomföras
inom projektet
Investering start/beräknas vara klar

Påbörjas 2020, planering
under hösten 2019.
Möjliggör en förtätning av
kommunhuset med upp till 27
nya arbetsplatser.
Upp till 5000 tkr
Färdigställs under 2020.

xxxx Årligt förstudier lokaler
Framtaget förslag ligger om att det inte längre ska äskas medel efter
behov för förstudier utan istället ska 1000 tkr om året tilldelas
lokalstyrgruppen för att täcka behovet av förstudier. På så vis minskar
man hanteringen av beslut och osäkerheten i budgeten. 1000 tkr
beräknas i normalfallet att räcka till flera förstudier under ett år.
Skede/fas av investeringen

Volym/nytta
Investering som ska genomföras
inom projektet
Investering start/beräknas vara klar

Börjar gälla 2020. 1000 tkr
avsätts till förstudier varje år.
Dessa medel ska täcka alla
förslag till förstudier som
inkommer till lokalstyrgruppen.
Med ett fast belopp blir det en
enklare hantering och mindre
osäkerhet i budgeten.
1000 tkr beräknas räcka till flera
förstudier om året i normalfallet.
Pågående tills vidare
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Reinvesteringar

Reinvestering per nämnd, Tkr

Budget
2020

Plan
2021

Plan
2022

Kommunstyrelsen årliga reinvesteringar

13 500

13 500

13 500

Kommunstyrelsen nya behov

39 427

15 815

19 215

Bildningsnämnden årliga reinvesteringar

8 000

8 000

8 000

Bildningsnämnden nya behov

4 000

2 000

Samhällsbyggnadsnämnden årliga reinvesteringar

16 500

16 500

16 500

Samhällsbyggnadsnämnden nya behov

11 380

5 300

5 950

Socialnämnden årliga Reinvesteringar

1 500

1 500

1 500

Socialnämnden nya behov

5 900

Tekniska servicenämnden årliga reinvesteringar

24 280

24 280

24 280

Tekniska servicenämnden nya behov

22 805

22 914

18 531

Vatten och avfallsnämnden reinvesteringar

55 300

61 200

52 900

119 080

124 980

116 680

83 512

46 029

43 696

202 592

171 009

160 376

Summa årliga reinvesteringar
Summa nya behov
Totalsumma
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Kommunstyrelsen, Tkr
Summa reinvesteringar
Reinvesteringar, KS
Systeminvesteringar webb mm
Digitalisering
1909 Stadsnät
2003 Politikerpaddor FM15
2007 Datainvest.central utrust
2021 Klientdatorer FM15
2023 Accesspunkter FM15
2201 IT-utveckl behov fr vht
Elevdatorer fr.o.m. 2020

2020
52 927
1 000
1 000
5 000
2 500
0
2 500
5 500
120
1 000
34 307

2021
29 315
1 000
1 000
5 000
2 500
1 100
8 500
5 500
100
1 000
3 615

Investering start/beräknas vara klar

2022
32 715
1 000
1 000
5 000
2 500
0
11 000
5 500
2 100
1 000
3 615

xxxx Digitalisering
Nystart av Digitalisering, Olika digitala lösningar; upplåsning med hjälp av
mobiltefonapp.och andra effektiveringslösningar
Skede/fas av investeringen
Volym/nytta
Investering som ska genomföras
inom projektet
Investering start/beräknas vara
klar

Skede/fas av investeringen
Volym/nytta

Reinvesteringar inventarier
202001/202012

Investering som ska genomföras
inom projektet

xxx Systeminvesteringar webb mm
Utveckling av kommunens hemsida och internwebb
Skede/fas av investeringen
Volym/nytta
Investering som ska genomföras
inom projektet

Ny
Tillgänglighet/rationalisering
202001/202012

1909 Stadsnät
Mångårigt löpande projekt med primärt syfte att ansluta kommunala
verksamheter till centrala IT-resurser och omvärld. Till stadsnätet ansluts
även företag och andra organisationer, t.ex. teleoperatörer.

xxxx Reinvesteringar, KS
Utbyten och tillskott av inventarier som möbler, audioprojektorer
och övrig kontorsutrustning
Skede/fas av investeringen
Volym/nytta
Investering som ska genomföras
inom projektet
Investering start/beräknas vara klar

2020

Investering start/beräknas vara
klar
Uppdatering av webb och
intranät
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Komplettering efter uppkomna
behov, redundans och
reparationer
Sänker kommunens
kommunikationskostnader jämfört
att hyra kapacitet. Skapar löpande
intäkter via svartfiberhyra.
Komplettering efter uppkomna
behov, exempelvis GC-väg till
Vadstena samt redundans under
byggtiden.
Löpande

Den centrala hanteringen innebär att IT-enheten får ansvaret för hela
klientdatorns livscykel från inköp och utbyte till miljöriktig skrotning på ett
säkert sätt.
Effektiva upphandlingar med lägre priser samt effektivare administration
av klientdatorer men även kringliggande tjänster och support förväntas
vara positiva effekter.
Klientdatorer byts ut med ett fyrårigt intervall för att uppnå en bra balans
mellan kostnad och hållbarhet.

2003 Politikerpaddor FM15
Central hantering av iPads för politiker infördes till nuvarande
mandatperiod.Den centrala hanteringen innebär att IT-enheten får
ansvaret för hela iPadens livscykel från inköp till miljöriktig skrotning på ett
säkert sätt. Ansvarig för beställning och kravställning på tjänsten är idag
Monica Carlström. iPads byts ut med ett fyrårigt intervall och följer
således mandatperiodernas cykler.
Skede/fas av investeringen
Volym/nytta
Investering som ska genomföras inom
projektet
Investering start/beräknas vara klar

Nästa investering sker 2021.
På önskemål från beställaren för
att få en bättre kontroll och
hantering.
Inköp av iPads och tekniska
tjänster.
Följer valets tidsplan.

Skede/fas av investeringen

Volym/nytta
Investering som ska genomföras
inom projektet
Investering start/beräknas vara klar

2007 Datainvest.central utrust
Ett löpande investeringsprojekt för periodiskt utbyte i den tekniska
plattformen. Investeringsbehovet tas fram internt på IT-enheten.
Skede/fas av investeringen
Volym/nytta
Investering som ska genomföras inom
projektet
Investering start/beräknas vara klar

2020 är andra året av fyra innan
cykeln är sluten och utbyte av
redan livscykelhanterade
datorer sker.
Bättre och mer effektiv
hantering av klientdatorer.
Inköp av datorer och
kringliggande tjänster.
Kontinuerligt utbyte varje år.

2023 Accesspunkter FM15
Centralt ägande av Accesspunkter för att avlasta verksamheterna att
själva behöva ha kontroll på investeringscykler och utbyten samt budget
för detta.
Den centrala hanteringen innebär att IT-enheten får ansvaret för hela
Accesspunktens livscykel från inköp och utbyte till miljöriktig skrotning på
ett säkert sätt.
Effektiva upphandlingar med lägre priser samt effektivare administration
av Accesspunkter men även kringliggande tjänster och support förväntas
vara positiva effekter.
Accesspunkter byts ut med ett femårigt intervall för att uppnå en bra
balans mellan kostnad och hållbarhet.

Investeringarna sker löpande
under2020.
Utbyte av tekniska lösningar som
nått slutet av sin livslängd.
Tekniskt utbyte.
Löpande under varje år.

2021 Klientdatorer FM15
Centralt ägande av klientdatorer för att avlasta verksamheterna att själva
behöva ha kontroll på investeringscykler och utbyten samt budget för
detta.
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Skede/fas av investeringen

Volym/nytta
Investering som ska genomföras
inom projektet
Investering start/beräknas vara klar

endast behovsstyrda kompletteringsköp för att täcka förlorad/förstörd
utrustning och eventuella variationer i elevantal. Totalt sett bedöms detta
ge lägre kostnader än nuvarande lösning.

2020 är andra året av fem innan
cykeln är sluten och utbyte av
redan livscykelhanterade
Accesspunkter sker.
Bättre och mer effektiv hantering
av Accesspunkter.
Inköp av Accesspunkter och
kringliggande tjänster.
Kontinuerligt utbyte varje år.

Skede/fas av investeringen
Volym/nytta

2201 IT-utveckl behov fr vht
Projektet är löpande mångårigt och används för att lösa uppkomna
anpassnings-/förändringsbehov i infrastrukturen. Under 2018 och 2019
framkom t.ex. ett behov att anpassa identitetsplattformen till GDPR.
Skede/fas av investeringen
Volym/nytta

Investering som ska genomföras
inom projektet
Investering start/beräknas vara klar

Investering som ska genomföras
inom projektet
Investering start/beräknas vara klar

Löpande
Nyttan ligger i att relativt snabbt
kunna anpassa infrastrukturen
efter verksamheternas ändrade
behov
Inga specifika behov
identifierade för 2020 ännu.
Löpande

Elevdatorer fr.o.m. 2020
En större reinvestering behövs för elevernas datorer och surfplattor,
genom alla årskurser. Under hösten 2020 upphör ett pågående
leasingavtal vilket innebär att en stor del av utrustningen antingen måste
lämnas tillbaka eller lösas ut. Det finns osäkerhetsfaktorer i utrustningens
skick och restvärde som kommer att avgöra vad kostnaden för
leasingavtalets avslutande blir. IT-enheten föreslår att utbytet finansieras
via investering och att en livscykelhantering etableras där datorer framöver
byts ut vart fjärde år och surfplattor vart femte år. Mellanliggande år sker
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Startfas i ny livscykelhantering
Uppfyller regeringens krav på
digitalisering i skolorna samt ger
kommunen bättre och
effektivare administration av entill-en-lösningen.
Utbyte av all gammal
elevutrustning
Rullande 4- och 5-årsplan

Bildningsnämnden, Tkr
Summa reinvesteringar
1402 Utegym/utveckl fritidsomr
1445 Råssnäsbadet m fl projekt
2058 Inventarier Kulturen
2458 Inventarier fritidsanlägg
2641 Inredn Mariebergsskolan
2645 Läromedel grundskola 5 år
2653 Lokaler/invent gymn 10 år
2661 Inventarier arbetsmarknad
2727 Inventarier nya förskolor
2742 Inv förskola 5 år
2902 IT investeringar övrigt
2909 Övr inventarieinköp BIN

2020
12 000
500
1 000
500
500
500
1 500
1 500
70
4 000
1 000
500
430

2021
10 000
500
1 000
500
500
500
1 500
1 500
70
2 000
1 000
500
430

verksamhet och säkerheten på Charlottenborgs slott är exempel på
behov 2020.

2022
8 000
500
1 000
500
500
500
1 500
1 500
70
0
1 000
500
430

2458 Inventarier fritidsanlägg
Flera inventarier och utrustningar på idrotts- och fritidsanläggningarna
samt på fritidsgårdarna är gamla och uttjänta och behöver ersättas.
Planer finns även på en ny fritidsgård på Ekön samt ersättning av
Mötesplats då Hallen lagts ner.
2641 Inredn Mariebergsskolan
Då en ny skola byggs på område Väster behövs inventarier i form av både
fast och lös inredning t ex klassrumsmöblemang, matsalsmöbler,
cafeteriamöbler, biblioteksinredning, förvaringsskåp/hyllor, klädförvaring,
IKT-material, projektorer mm. Beloppet är uppskattat till cirka 20 mkr
totalt, där huvuddelen tagits under 2018-2019.
2645 Läromedel grundskola 5 år
Personaldatorer mm till IT-satsningen blir en stor post även nästa år.
Flera skolor har behov av miljöförbättringar för eleverna både inomhus och
utomhus.
Möbler till moderna elevarbetsplatser, anpassade till undervisning med
digitala läromedel. Inredning för att skapa tillgängliga lärmiljöer på alla skolor.

1402 Utegym/utveckl fritidsomr
Under nästa och kommande år kommer reparation och renovering av
våra näridrottsplatser att ske. Först ut är Skolgårda.

2653 Lokaler/invent gymn 10 år
Investeringsbudgeten kommer huvudsakligen att användas till diverse
teknikutrustningar i klassrum, kopiatorer, IT-utrustning, kontorsmöbler
och maskinutrustning.

1445 Råssnäsbadet m fl projekt
Under 2020 fortsätter det påbörjade säkerhetsarbetet och underhållet ute
vid Råssnäsbadet. Hopptornet och bryggan ska förbättras och den gamla
toalettbyggnaden ska rivas.

2661 Inventarier arbetsmarknad
Behov av maskiner och möbler på VIA Ekenäs

2058 Inventarier Kulturen
Behov av nyinvesteringar avseende inventarier behövs inom allmän kultur
samt vid bibliotek och musikskola. Ny ljudanläggning Borensbergs
bibliotek, publika datorer, instrumentbehov till El sistemas frivilliga
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2727 Inventarier nya förskolor
Avser inredning och övriga inventarieanskaffningar till förskolan som ska
byggas i Råssnäs.
2742 Inv förskola 5 år
Fortsatt arbete med att skapa en giftfri miljö i förskolan både inne och ute.
Fortsatt arbete även avseende arbetsmiljön främst gällande bullernivåer.
Akustikbord och andra inventarier som uppfyller kraven är kostsamma
investeringar och behoven är stora.
Inne/utemiljöer ska anpassas till framtidens behov samt för att nå
Skolverkets riktvärden om minskade barngrupper. Detta innebär ökade
kostnader för ombyggnationer inne/ute på enheterna tex såsom entréer
och väggar. Fortfarande saknas flera mindre grupprum på enheterna.
Stolar, bord, projektorer, bärbara datorer osv innebär ökade kostnader.
Verksamhetsområdet avser prioritera inköp av solskydd för barnen,
elcyklar samt digitala verktyg.
2902 IT investeringar övrigt
Befintligt nätverk är underdimensionerat på de flesta av kommunens
förskolor och skolor.
2909 Övr inventarieinköp BIN
Centralt finansierade investeringar såsom kopiatorer, arkivskåp etc.
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Samhällsbyggnadsnämnden, Tkr
Summa reinvesteringar
Fordon
2981 Släckfordon
xxxx Släckfordon
xxxx Skogsbrandflak med 6-hjuling
xxxx Löst maskinflak
2976 Tankfordon
xxxx Vattenskoter
xxxx Båt
xxxx Tankfordon Vadstena
2982 Räddningsfordon
Anläggningar
1332 Åtgärder broar
1335 Upprustning belysningsanl
1460 Beläggningsprogram
Lekplatser
Maskiner och inventarier
2044 Mätinstrument LME
2122 IT-utrustning PMN
2972 Mtrl o utr räddning
2968 Alarmeringsutrustning
2979 Nytt ärendehanteringssystem

2020
27 880
8 800
4 400
4 400
0
0
0
0
0
16 500
1 500
3 000
10 000
2 000
2 580
850
100
1 200
230
200

2021
21 800
4 000

2022
22 450
3 800

400
100
3 000
200
300

0

0
16 500
1 500
3 000
10 000
2 000
1 300
0
100
1 200

beroende på utredningen av bemanningen i Borensberg. I praktiken
placeras den nya bilen i Motala och sedan flyttas andra bilar så att resultatet
blir att Tjällmos fordon kan avyttras. För att behålla förmågan hos
räddningsstyrkan i Tjällmo är investeringen nödvändig. Om investeringen
inte genomförs innebär detta att fordonsparken blir äldre och det blir svårt
att upprätthålla en godtagbar standard. Kostnaderna kan bli högre i takt
med ökat behov av reparationer. Till slut riskerar vi att inte ha tillgång till
reservdelar på grund av för hög ålder.

0
0
0
3 200
600
16 500
1 500
3 000
10 000
2 000
2 150
850
100
1 200

Skede/fas av investeringen
Volym/nytta
Investering som ska genomföras inom
projektet
Investering start/beräknas vara klar

Planerad
4 400 tkr
Beställning 2019, leverans i
två steg beräknas vara klar
tidigast i maj 2020.

xxxx Släckfordon
Nuvarande reservfordon som är placerat i Motala behöver ersättas
beroende på ålder och tillgång till reservdelar, befintlig bil är av årsmodell
1998 och alltså 22 år 2020. Fordonet låg ursprungligen i budget 2019. För
att säkerställa förmågan även vid reparationer och service av ordinarie
släckfordon behövs ett reservfordon. Om investeringen inte genomförs
innebär detta att fordonsparken blir äldre och det blir svårt att upprätthålla
en godtagbar standard. Kostnaderna kan bli högre i takt med ökat behov
av reparationer. Till slut riskerar vi att inte ha tillgång till reservdelar på grund
av för hög ålder.

2981 Släckfordon
Släckbilen i Tjällmo behöver ersättas beroende på ålder och tillgång till
reservdelar, befintlig bil är av årsmodell 1991 och alltså 29 år 2020.
Fordonet låg ursprungligen i budget 2017, men har skjutits på framtiden
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Skede/fas av investeringen
Volym/nytta
Investering som ska genomföras inom
projektet
Investering start/beräknas vara klar

Skede/fas av investeringen
Volym/nytta
Investering som ska genomföras inom
projektet
Investering start/beräknas vara klar

4 400 tkr
Beställning 2019, leverans i
två steg beräknas vara klar
tidigast i maj 2020.

Klar april 2021

2976 Tankfordon
I räddningstjänstens arbete med fordonsplanen har man kommit fram till
att nästa inköp ska vara en konventionell tankbil. Detta för att säkerställa
en god arbetsmiljö samt för att underlätta mångfald på arbetsplatsen. Ett
konventionellt tankfordon har lägre tyngdpunkt samt lägre totalvikt än ett
lastväxlarekipage med tankflak. Detta medför en större trafiksäkerhet vid
framförandet. Lasthöjden på materiel är även betydligt lägre, vilket innebär
en bättre arbetsmiljö för personalen. Riskfyllda lyft minimeras och man kan
anpassa fordon och packplan utefter tänkt användningsområde. När
tankbilen är inköpt så frigörs lastväxlarfordonet, vilket innebär att det kan
användas mer flexibelt.

xxxx Skogsbrandflak med sexhjuling
Nuvarande terrängfordon (Unimog) är i stort behov av att bytas ut. Bilen är
av årsmodell 1985 och kranfunktionen får inte längre användas. Att
investera i ett nytt motsvarande fordon skulle kosta 5 Mkr.
Räddningstjänsten avser istället ersätta dagens fordon med en sexhjuling
som uppfyller kraven för terrängvagn. Då undviker man körkortskrav på
fordonet samt att man köper tillhörande släpkärra till fordonet för att kunna
ta med sig slang/material et cetera. För att transportera sexhjulingen
behövs ett lastväxlarflak eller motsvarande. Denna lösning säkerställer
transport ut till skadeplats på ett säkert sätt samtidigt som kostnaden för
inköpet kan minskas med 90 procent.
Skede/fas av investeringen
Volym/nytta
Investering som ska genomföras inom
projektet
Investering start/beräknas vara klar

100 tkr

Skede/fas av investeringen
Volym/nytta
Investering som ska genomföras inom
projektet
Investering start/beräknas vara klar

400 tkr
Klar april 2021

xxxx Löst maskinflak
För att kunna utnyttja lastväxlarens flexibilitet behöver vi även ett tomt
lastflak som kan användas exempelvis till att transportera övningsmaterial.
Denna lösning möjliggör transporter av utrustning utan att personalen
behöver kompletterande utbildning avseende släpvagnsbehörighet.
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3 000 tkr
Klar okt 2021

xxxx Vattenskoter
Räddningstjänsten använder en vattenskoter på släpkärra för insatser vid
drunkningsolyckor och för räddning av nödställda i vattnet. Detta ekipage
blir 12 år 2021. Om investeringen inte genomförs minskar driftsäkerheten
och räddningsuppdrag i vatten kan äventyras. Kostnaderna kan bli högre i
takt med ökat behov av reparationer. Till slut riskerar vi att inte ha tillgång
till reservdelar på grund av för hög ålder. Inköpet bör samordnas med
inköpet av båt, som har blivit framflyttat från 2020 till 2021 av det skälet.
Skede/fas av investeringen
Volym/nytta
Investering som ska genomföras inom
projektet
Investering start/beräknas vara klar

xxxx Tankfordon Vadstena
Nuvarande tankfordon som är placerat i Vadstena behöver ersättas
beroende på ålder och tillgång till reservdelar. Befintligt fordon är av
årsmodell 2000 och alltså 22 år 2022. För att säkerställa förmågan även
vid reparationer och service av ordinarie släckfordon behövs ett
reservfordon. Om investeringen inte genomförs innebär detta att
fordonsparken blir äldre och det blir svårt att upprätthålla en godtagbar
standard. Kostnaderna kan bli högre i takt med ökat behov av reparationer.
Till slut riskerar vi att inte ha tillgång till reservdelar på grund av för hög ålder.

200 tkr

Skede/fas av investeringen
Volym/nytta
Investering som ska genomföras inom
projektet
Investering start/beräknas vara klar

Klar maj 2021

xxxx Båt
Räddningstjänsten använder en båt på släpkärra för insatser vid
drunkningsolyckor och för räddning av nödställda i vattnet. Båten används
även för transport av materiel och personal vid brand på öar. Ekipaget blir
tio år 2021. Om investeringen inte genomförs minskar driftsäkerheten och
räddningsuppdrag i vatten kan äventyras. Kostnaderna kan bli högre i takt
med ökat behov av reparationer. Till slut riskerar vi att inte ha tillgång till
reservdelar på grund av för hög ålder. Inköpet bör samordnas med inköpet
av vattenskoter samma år.
Skede/fas av investeringen
Volym/nytta
Investering som ska genomföras inom
projektet
Investering start/beräknas vara klar

3 200 tkr
Klar dec 2022

2982 Räddningsfordon (IVPA)
Räddningstjänsten använder ett särskilt fordon för IVPA-uppdrag och vid
diverse andra räddningsuppdrag. År 2022 är det fordon som idag är
placerat i Borensberg 15 år gammalt och är då i behov av utbyte. Äldre
fordon kan försäljas då de har ett visst andrahandsvärde.
Om investeringarna inte genomförs innebär detta att fordonsparken blir
äldre och det blir svårt att upprätthålla en godtagbar standard.
Kostnaderna kan bli högre i takt med ökat behov av reparationer. Till slut
riskerar vi att inte ha tillgång till reservdelar på grund av för hög ålder.

300 tkr

Skede/fas av investeringen
Volym/nytta
Investering som ska genomföras inom
projektet
Investering start/beräknas vara klar

Klar maj 2021
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600 tkr
Klar maj 2022

1332 Åtgärder broar
Åtgärder på broar efter besiktning och inspektion för att upprätthålla de
säkerhetskrav som ställs. Konstruktionerna måste kunna brukas utan
driftstopp och olycksrisker, detta säkerställs genom förebyggande
underhållsåtgärder.
Skede/fas av investeringen
Planerade åtgärder
Volym/nytta
Årligt belopp om 1 500 tkr
Investering som ska genomföras inom
projektet
Investering start/beräknas vara klar

1460 Beläggningsprogram
Ett asfaltprogram för att ge vägar ny beläggning innan de slitits så pass
mycket att underbyggnaden (vägkroppen) går sönder och orsakar sprickor
och potthål.

1335 Upprustning belysningsanl
Arbetet med att åtgärda brister i belysningsanläggningen som påvisades
vid den elsäkerhetsbesiktning som gjordes 2017/2018 avses att fortgå
under 2019. Arbetet innebär att man byter ut undermåliga delar som kan
innebära risk för personskada, det rör sig om exempelvis kopplingsskåp
och tändautomater. En utredning har gjorts som visar på stora
underhållsbrister gällande gatubelysningen i Motala kommun, totalt
kostnader på 72 mkr och ett planerat genomförande under 10 års tid.
Utredningen behöver dock kompletteras och tidplanen för genomförande
justeras.

xxxx Lekplatser
Avser fortsatt upprustning av Motala lekplatser. De åtgärder som skulle
genomföras under 2019 har blivit framskjutna. Under 2020 sker förnyelse
av lekplatserna på Björkvägen (Borensberg) och i Karlsby. Enligt
lekplatsplanen ska ytterligare en temalekplats planeras och projekteras,
detta är aktuellt tidigast 2021.

Skede/fas av investeringen
Volym/nytta
Investering som ska genomföras inom
projektet
Investering start/beräknas vara klar

Skede/fas av investeringen
Volym/nytta
Investering som ska genomföras inom
projektet
Investering start/beräknas vara klar

Skede/fas av investeringen
Volym/nytta
Investering som ska genomföras inom
projektet
Investering start/beräknas vara klar

3 000 tkr år 2020
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Årligt belopp om 10 000 tkr

Årligt belopp om 2 000 tkr

2044 Mätinstrument LME
Avser utbyte av befintliga mätinstrument mot en modernare utrustning som
klarar mer avancerade mätningar. Med en modern mätutrustning ökar LME
sin effektivitet och man kan dessutom utföra mer avancerade mätningar åt
kommunens verksamheter. Kommunens verksamheter minimerar även
risken att behöva hyra in specialinstrument, något man regelbundet gör
idag.
Skede/fas av investeringen
Volym/nytta
Investering som ska genomföras inom
projektet
Investering start/beräknas vara klar

Skede/fas av investeringen
Volym/nytta
Investering som ska genomföras inom
projektet
Investering start/beräknas vara klar

Löpande anskaffning under
året.

2968 Alarmeringsutrustning
Räddningstjänsten använder personsökare för sin utalarmering av
personal. På deltidskårerna har man personliga sökare medan
heltidsstyrkan har en uppsättning för de som för tillfället är i tjänst. Totalt
finns det ett 80-tal personsökare fördelat på de fyra stationerna. De
personsökare som finns i drift idag köptes in 2015. Enligt nuvarande plan
skulle dessa bytas ut år 2020, men räddningstjänsten anser att denna
investering kan skjutas fram till 2021. Investeringen måste då genomföras
för att även i fortsättningen kunna larma personal för tjänstgöring vid
räddningsinsatser.

850 tkr år 2020 och 2022

2122 IT-utrustning PMN
Projektet avser utbyte av befintlig skrivare enligt förvaltningens IT-plan.
Utbyte ska enligt planen ske vart fjärde år.
Skede/fas av investeringen
Volym/nytta
Investering som ska genomföras inom
projektet
Investering start/beräknas vara klar

Årligt belopp 1 200 tkr

Årligt belopp 100 tkr

Skede/fas av investeringen
Volym/nytta
Investering som ska genomföras inom
projektet
Investering start/beräknas vara klar

2972 Mtrl o utr räddning
Räddningstjänsten har sedan 2017 en rullande treårig investeringsplan på
detaljnivå. Utrustning som används inom utryckande verksamhet behöver
för att hållas aktuell bytas ut enligt upprättad plan. För att underlätta
insatser i samverkan inom organisationen behöver befintliga och framtida
anskaffade fordon utrustas så lika som möjligt. Detta ger effektivare insatser
och en ökad förmåga att genomföra räddningsinsatser. Belopp har därför
avsatts för inköp av materiel och utrustning varje år i planen.
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230 tkr
År 2020

2979 Nytt ärendehanteringssystem
Avser kompletterande köp av moduler mm kopplat till förvaltningens
ärendehanteringssystem EDP Vision.
Skede/fas av investeringen
Volym/nytta
Investering som ska genomföras inom
projektet
Investering start/beräknas vara klar

200 tkr
År 2020
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Socialnämnden, Tkr
Summa reinvesteringar
Inventarier Nämndemansgatan
Inventarier Vätterrosen
Årliga reinvesteringar

2020
7 400
5 400
500
1 500

2021
1 500

2022
1 500

1 500

1 500

Tekniska servicenämnden, Tkr
Summa reinvesteringar
Fastighetsunderhåll
1971 Planerat underhåll omr 1
1972 Planerat underhåll omr 2
1973 Planerat underhåll omr 3
1974 Plan. underh, tekn servic
Nivåhöjning planerat underhåll
Utökade behov planerat underhåll
Teknik och energi
Markentreprenader
Fordon/inventarier Drift och Anläggnin
2004 Drift/anläggn mask/fordon
2006 Inventarier o mask kost
2010 Inventarier o mask Städ
2101 Finansiella leasingbilar
2103 Bilpoolsbilar
2307 Fastighet maskiner o inve

xxxx Inventarier Nämndemansgatan
Investering i inventarier nytt äldreboende på Nämndemansgatan. 54 nya
platser a 100 tkr
per plats blir 5400 tkr
xxxx Inventarier Vätterrosen
Investering i gruppbostad LSS Vätterrosen 500 tkr
xxxx Årliga reinvesteringar
Utbyten sängar och andra inventarier 1500 tkr/år

2020
47 085
30 405
5 000
5 000
5 000
6 000
0
1 405
6 000
2 000
16 680
8 900
2 500
450
4 500
150
180

2021
47 194
34 764
5 000
5 000
5 000
6 000
2 000
3 764
6 000
2 000
12 430
3 950
2 500
450
5 200
150
180

2022
42 811
31 331
5 000
5 000
5 000
6 000
2 000
331
6 000
2 000
11 480
2 200
2 500
450
6 000
150
180

1971 Planerat underhåll omr 1
1972 Planerat underhåll omr 2
1973 Planerat underhåll omr 3
1974 Plan. underh, tekn servic
Fastighetsverksamhetens planerade underhållsinsatser inklusive
teknikåtgärder inom installationssidan. Den sammanställda planen för
planerat underhåll under år 2020 omfattar ett 80-tal underhållsåtgärder på
olika förvaltningsobjekt inom kommunen. Kostnaderna för respektive
åtgärd varierar i omfattning där ett tiotal underhållsåtgärder beräknas
överstiga 500 tkr och utgör ca 13 800 tkr av den totala volymen.
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för planerat underhåll. De senaste åren har också en successiv
förskjutning skett från felavhjälpande insatser till ett mer proaktivt planerat
underhåll som normalt är billigare än felavhjälpande. Nivåhöjningen av
planerat underhåll bedöms fortsatt vara upprätthålla underhållet.

Återkommande åtgärder i de större underhållsprojekten avser främst
renoveringar, ventilations- och luftbehandlingsaggregat, fasadarbeten
samt tilläggsisoleringar av vindar. För åren 2021 och 2022 finns
motsvarande underhållsplaner upprättade. Vissa underhållsåtgärder
innebär energibesparingar då äldre installationer byts ut till
energieffektivare. Målsättningen vad gäller tillämpad standard- och
kvalitetsnivå är att hitta det ekonomiskt bästa utförandet sett över
byggnadens tekniska livslängd, med beaktande av kapitalkostnad och
driftskostnad (LCC) utifrån uppställda miljö-, energi- och
verksamhetskrav.
Skede/fas av investeringen
Volym/nytta

Investering som ska genomföras
inom projektet
Investering start/beräknas vara klar

Skede/fas av investeringen
Volym/nytta

Investering som ska genomföras
inom projektet
Investering start/beräknas vara klar

Planerat underhåll enligt plan
2020-2022
Totalt 21 000 tkr per år,
preliminärt fördelat utifrån
förvaltningsområden
Säkerställa en långsiktig
underhållsplan
Planerade underhållsåtgärder

Höjning planerat underhåll 2021
2 000 tkr för år 2021 och
innebär en ökning för framtida
år.
Säkerställa en långsiktig
underhållsplan
Planerade underhållsåtgärder
Kontinuerliga underhållsåtgärder
under året

xxxx Utökat behov planerat underhåll
Det underhåll som är planerat inom ramen för projekten ”1971-1974
Planerat underhåll” för perioden 2020-2022 täcks inte av nuvarande
investeringsnivåer. Nivåerna behöver förstärkas varje år så att de
planerade investeringsåtgärderna kan genomföras.

Kontinuerliga underhållsåtgärder

xxxx Nivåhöjning planerat underhåll
Fastighetsunderhållet höjs med 2 000 tkr vartannat år tills det når en
tidigare beslutad målnivå på 27 000 tkr. En höjning om 2 000 tkr är
således planerad till år 2021,vilket innebär att det planerade årliga
underhållet då höjs från 21 000 tkr till 23 000 tkr. Bakgrunden till denna
återkommande nivåhöjning var en tidsperiod då det faktiska underhållet
per år väsentligen var högre än den budgeterade nivån samtidigt som det
felavhjälpande underhållet var större än det planerade. Detta
uppmärksammades i en revisionsrapport från 2015 avseende
kommunens fastighetsunderhåll där rekommendationen var en ökad nivå

Skede/fas av investeringen
Volym/nytta

Investering som ska genomföras
inom projektet
Investering start/beräknas vara klar
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Planerat underhåll enligt plan
2020-2022
1 405 tkr (2020)
3 764 tkr (2021)
331 tkr (2022)
Säkerställa en långsiktig
underhållsplan
Planerade underhållsåtgärder
Kontinuerliga underhållsåtgärder

xxxx Teknik och energi
Utbyte och montering av fettavskiljare efter inventering och krav från
avloppsverksamheten
I första skedet kommer 15 fettavskiljare bytas till en investeringskostnad
om ca 400 tkr/st. Därutöver tillkommer löpande driftkostnader, tömningar
och besiktningar.
Skede/fas av investeringen
Volym/nytta

Investering som ska genomföras
inom projektet
Investering start/beräknas vara klar

2004 Drift/anläggn mask/fordon
Investeringsbehovet omfattar både mindre och större fordonstyper där
huvuddelen av den ekonomiska volymen avser några större maskiner
och lastbilar. Dessa har en normal planerad livslängd/utbytesperiod på 10
år, verksamhetens lastmaskin uppnår 10 år under 2020 och en treaxlig
lastbil uppnådde detta under 2019. Fordonen kommer att bytas ut enbart
om verksamheten bedömer att de är i ett sådant skick att ett utbyte är
mer ekonomiskt lönsamt än att reparera och livstidsförlänga. Denna
bedömning är svår att göra i dagsläget och därför behövs ett ekonomiskt
utrymme. Verksamheten förfogar i dagsläget över ett
saltsopningsekipage. Försöket med saltsopning av gång- och cykelvägar
som gjorts under två säsonger har fallit väl ut hos medborgarna och om
en utökning ska genomföras behövs ytterligare ett ekipage. Med en
sugande sopmaskin kan renhållningen av bland annat trottoarer,
parkeringsplatser, P-hus och torgytor effektiviseras och förbättras, den
skulle ersätta det som idag till stor del får utföras för hand alternativt inte
blir utfört alls.

Planering
6 000 tkr (2020)
Krav från avloppsverksamhet,
minskar utsläpp i ledningsnät
och till avloppsreningsverk
15 fettavskiljare på
förvaltningsobjekt inom
kommunen.
Påbörjas under 2020

xxxx Markentreprenader
Avser markarbeten och lekredskap/utrustning. Mark ska iordningställas
på Skolgårda som inte ingår i entreprenaden. Vätternskolan runddel och
förbi lastkaj. Södra infart till skolgård vissa ytor vid hus mot Strandvägen.
Multihallens entré och p-platser. Utbyte av lekutrustning på förskolor efter
besiktningar.
Skede/fas av investeringen
Volym/nytta

Investering som ska genomföras
inom projektet
Investering start/beräknas vara klar

Skede/fas av investeringen
Volym/nytta

Planering
2 000 tkr (2020)
Färdigställande av ytor och
säkerhet på lekplatser på
förskolor
Slutföra markarbeten samt
lekutrustning på förskolor
Påbörjas under 2020

Investering som ska genomföras
inom projektet
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Planering och utredning
8 900 tkr (2020)
3 950 tkr (2021)
2 200 tkr (2022)
Verksamhetens behov men
också ett val av
ambitionsnivå/service gentemot
medborgarna.
Större och mindre fordon och
maskiner

Investering start/beräknas vara klar

kombiskurmaskiner. Dessa byts med ett intervall av ca 3-4 år, annars
riskerar reparationskostnaderna att bli orimligt höga.
Anskaffningskostnaden per maskin är ca 75-80 tkr/st.

Påbörjas under 2020 och
fördelas under året i samarbete
upphandlingsenheten. Kan
eventuellt även utsträcka sig
längre beroende på behov.

Skede/fas av investeringen
Volym/nytta

2006 Inventarier o mask kost
Inköp av maskiner och inventarier till måltidsverksamheten inkluderat en
mindre utökning med 150 tkr jämfört med tidigare år. Det finns ett
kontinuerligt behov att byta ut maskiner inom verksamheten bland annat
inom förskoleköken som byggdes i början av 90-talet. En hel del
utrustning är äldre vilket innebär att de behöver repareras och då blir
kostnaderna orimligt höga. Äldre utrustning medverkar också till en sämre
arbetsmiljö. I samband med ökad kapacitet på vissa kök behöver också
el och ventilation uppgraderas. Utrustningen i flera av verksamhetens kök
är sliten och i stort behov av utbyte inom en femårsperiod. En uppdaterad
investeringsplan ska göras för att säkerställa behovet av korrekt
utrustning kommande år.
Skede/fas av investeringen
Volym/nytta
Investering som ska genomföras
inom projektet
Investering start/beräknas vara klar

Investering som ska genomföras
inom projektet
Investering start/beräknas vara klar

Pågående
450 tkr per år
Säkerställa verksamhetens
behov av utrustning för
städning
Utbyte av maskiner
Kontinuerligt pågående under
året

2101 Finansiella leasingbilar
Leasing av fordon utifrån kommunens verksamheters behov och
beställningar. Från och med 2018 tillämpas en ändrad redovisningsprincip
för leasing av fordon. Leasingen ska klassificeras som finansiell leasing
om leasingavtalet löper över mer än tre år. Fordonet betraktas därmed
som en tillgång i kommunens redovisning. Investeringsbudgeten kommer
att belastas med utgifter motsvarande anskaffningsutgifterna för fordonen
redan vid ingången av leasingavtalen. Behovet beräknas öka under
perioden 2020-2022 utifrån att äldre avtal avslutas och nya fordon leasas.
Beställande verksamheter belastas med kostnaden.

Pågående
2 500 tkr per år
Säkerställa tillagning av mat
samt förbättra arbetsmiljö
Utbyte maskiner och
utrustning
Kontinuerligt pågående under
året

2010 Inventarier o mask Städ
Inköp av maskiner och inventarier till städverksamheten inkluderat en
mindre utökning med 100 tkr jämfört med tidigare år. Främst avser
behovet ett kontinuerligt utbyte av verksamhetens ca 25 medelstora/stora
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Skede/fas av investeringen
Volym/nytta

Investering som ska genomföras
inom projektet
Investering start/beräknas vara klar

Pågående
4 500 tkr (2020)
5 200 tkr (2021)
6 000 tkr (2022)
Utifrån kommunens
verksamheters behov och
beställningar
Leasing av fordon

Skede/fas av investeringen
Volym/nytta
Investering som ska genomföras
inom projektet
Investering start/beräknas vara klar

Pågående under året

2103 Bilpoolsbilar
Investeringsutrymme för inköp/lösen av tidigare års leasade fordon.
Skede/fas av investeringen
Volym/nytta

Investering som ska genomföras
inom projektet
Investering start/beräknas vara klar

Under året, vid behov
150 tkr per år
Enstaka fordon om det
bedöms som lönsamt för
verksamheten
Inlösen av fordon
Under året, årligt
återkommande behov

2307 Fastighet maskiner o inventarier
Inköp av maskiner och inventarier till fastighetsverksamheten.
Omfattningen är i paritet med tidigare års nivåer. år. Främst avser det
mindre/mellanstora investeringsbehov av maskiner på driftssidan, enligt
plan finns behov av till exempel specialsåg och transportvagn.
Bedömning av behov görs utifrån om samordning kan ske med andra
verksamheter inom förvaltningen, t.ex. drift- och anläggning (tidigare gata
och park).
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Pågående
180 tkr per år
Inköp/utbyte av maskiner och
inventarier
Kontinuerligt återkommande
behov

Vatten och avfallsnämnden, TKr
Summa reinvesteringar
Reinvesteringar Vatten
1540 VA-nät Motala
1520 VA-verk Motala
2500 Verksutrustning Motala
Överföringsledning söder
1500 Nyinvesteringar Motala
2540 Pumpstations- o nätutr Mo
Reinvesteringar Avfall
1479 Ospec anläggn. investerin
2585 Containers för omlastning
2591 Sophämtningsfordon
2604 Fyrfackskärl
Lastväxlar bil
2608 Lastväxlarsläp
Skåpbil

2020
55 300
33 400
23 900
3 000
1 000
0
4 500
1 000
21 900
400
200
10 500
8 000
2 000
0
800

2021
61 200
48 800
24 300
3 000
1 000
15 000
4 500
1 000
12 400
400
200
7 000
4 300
0
500
0

bräddning av avloppsvatten till recipient och ökad känslighet för
skyfallsproblematiken. En bräddning är ett tillfälligt utsläpp av orenat
avloppsvatten till följd av att ledningsnät eller reningsverk är överbelastat
och vattenmängden är större än vad VA-systemet klarar av.

2022
52 900
49 100
24 600
3 000
1 000
15 000
4 500
1 000
3 800
400
200
0
1 000
2 200
0
0

Skede/fas av investeringen

Volym/nytta

Investering som ska genomföras
inom projektet
Investering start/beräknas vara
klar

Delprojekt löper under året enligt
verksamhetsövergripande plan.
Samordnas med reinvesteringar
främst inom planeringsenheten
gata & parks ansvarsområde.
År 2020 23 900 tkr, därefter
årligen enligt tabell.
Trygg och säker VA-försörjning för
kommunens invånare.
Utbyte av VA-nätet. Målnivå minst
0,7 % av ledningsnätet per år.
Under året, men kontinuerligt
återkommande,

1520 VA-verk Motala
Investeringsbehov i befintliga anläggningar för att bibehållen statur och
viss förnyelse på verksanläggningarna, vilket bidrar till säkrare drift, lägre
energiförbrukning och bättre arbetsmiljö. Om investeringar ej genomförs
innebär det osäker drift av vatten- och reningsverk, sämre rening av
avloppsvatten/dricksvatten samt risk för bräddningar. Underhållsskuld
byggs upp och tekniska utrustning samt anläggningar blir eftersatta vilket
kan medföra att renings- och utsläppskrav ej kan upprätthållas.

1540 VA-nät Motala
Investeringsbehovet avser förnyelse av befintliga ledningar inom
kommunens nuvarande definierade verksamhetsområde. Målsättning är
att förnya ledningarna i den takt som branschorganisationen
rekommenderar, vilket i dagsläget är 0,7 % av ledningsnätet per år.
Detta ger förutsättningar för en tryggare VA-försörjning till
kommuninvånarna. Varje utbytt ledning som har uppvisat otätheter, både
in- och utläckage, har positiv effekt på driftkostnaderna för produktion,
distribution, pumpning samt för rening. Om inte förnyelse sker i enlighet
med av verksamheten uppställda och politiskt beslutade mål ökar risk för
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Skede/fas av investeringen
Volym/nytta

Investering som ska genomföras
inom projektet
Investering start/beräknas vara klar

xxxx Överföringsledning söder
En investering av en överföringsledning söder om Motala som ersätter tre
reningsverk. En sådan investering skulle ge stordriftsfördelar då Karshults
reningsverk skulle kunna hantera denna volym. De ekonomiska
konsekvenserna är investeringskostnader och ökade driftskostnader för
överföringsledningen. Däremot minskar investeringsbehov och
driftskostnader för de reningsverksanläggningar som inte behövs.
Alternativet är att kvarstå med befintliga reningsverk. Tre olika alternativ
utreds, en ledning till karshult, en ledning till Linköping eller att rusta upp
Fornåsa reningsverk.

Löpande under året enligt
underhållsplan
Årligen 3 000 tkr
Säker drift av vatten och
reningsverk, men även lägre
energiförbrukning
Investeringar i befintliga
verksanläggningar
Under året och kontinuerligt
återkommande

2500 Verksutrustning Motala
Investeringsbehov för utbyte av maskiner/inventarier med kort
avskrivningstid 3-10 år, t.ex. pump- och maskinutrustning.
Anläggningarnas status bibehålls och eventuellt förbättras vilket innebär
säkrare drift, lägre energiförbrukning och bättre arbetsmiljö. Kontinuerliga
investeringar är nödvändiga för att säkerställa drift av vatten- och
reningsverk samt renings- och utsläppskrav.
Skede/fas av investeringen
Volym/nytta

Investering som ska genomföras
inom projektet
Investering start/beräknas vara klar

Skede/fas av investeringen
Volym/nytta
Investering som ska genomföras
inom projektet
Investering start/beräknas vara klar

Utredning
År 2021 15 000 tkr, år 2022
15 000 tkr
Överföringsledning till Karshults
reningsverk
Tidplan 2021-2023

1500 Nyinvesteringar Motala
Investeringsbehov avseende ledningsnätsutbyggnad för att möjliggöra
nya bostads- och industriområde i enlighet med kommunal
exploateringsplanering. En utökning innebär fler anslutna abonnenter som
innebär ökade kostnader för produktion av dricksvatten samt för
pumpning och rening av mer spillvatten, men samtidigt ökar
taxeintäkterna. Den kommunala utbyggnadsplaneringen styr tidplanen där
arbeten samordnas med övrig kommunal infrastrukturplan.

Löpande under året enligt
underhållsplan
Årligen 1 000 tkr
Säker drift av vatten- och
reningsverk, som även klarar
renings- och utsläppskrav
Investeringar i befintliga
verksanläggningar
Under året och kontinuerligt
återkommande
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Skede/fas av investeringen
Volym/nytta
Investering som ska genomföras
inom projektet
Investering start/beräknas vara klar

1479 Ospec anläggn. Investering
Byggnation och anpassning av drift och verksamhetsdelar på Tuddarps
avfallsanläggning för att möjliggöra en rationell hantering av avfall.

Planering
Årligen 4 500 tkr
Utbyggnad av ledningsnät enligt
kommunens exploateringsplan
Beroende av kommunens
infrastrukturutbyggnad

Skede/fas av investeringen
Volym/nytta
Investering som ska genomföras inom
projektet
Investering start/beräknas vara klar

2540 Pumpstations- o nätutr Mo
Avser förnyelse av maskinell utrustning och uppgradering av övrig teknik
samt byggnadsrelaterade insatser i befintliga pumpstationer, reservoarer
och tryckstegringsstationer inom det geografiska verksamhetsområdet.
Nya pumpar, förbättrad teknik samt styrning ger bättre möjlighet till
effektivare och säkrare drift av anläggningarna.
Förebyggande underhållsarbeten är nödvändiga för att undvika akuta
händelser som påverkar både abonnenter och miljön. Händelser kan vara
pumphaverier som innebär risk för översvämningar av källare och
bräddning till recipienter. Andra händelser kan vara haverier av
tryckstegringspumpar som påverkar vattentillgången i högt belägna
fastigheter och perifera orter vars dricksvatten försörjs från Råssnäs
vattenverk.
Skede/fas av investeringen
Volym/nytta
Investering som ska genomföras
inom projektet
Investering start/beräknas vara
klar

Planering
Årligen 400 tkr
Allmänt på uppkomna
driftbehov
Pågående under året

2585 Containers för omlastning
Inköp av 3-4 nya lastväxlarcontainrar för användning på
återvinningscentralerna Containerbehovet har ökat sedan
fyrfacksprojektet sjösattes eftersom mer material behöver köras iväg till
olika behandlingsanläggningar. Behov för att säkerställa säkra leveranser
av material internt och externt till olika återvinningsanläggningar. Även
svara upp mot verksamhetens större behov av containrar för
avfallshantering i takt med utsortering av fler fraktioner vid den nya
återvinningscentralen på Tuddarp. För få containrar riskerar att bli en
flaskhals i verksamheten då man inte kan köra iväg material i den takten
som behövs. Riskerar att överstiga mellanlagringskrav. Fler containrar kan
ge en något högre drifts- och reparationskostnad men ökningen bedöms
marginell.

Delprojekt löper under året enligt
verksamhetsövergripande plan.
Årligen 1000 tkr
Förnyelse av maskinell utrustning
och uppgradering av övrig teknik
Löpande under året enligt
underhållsplan och efter
uppkomna behov

Skede/fas av investeringen
Volym/nytta
Investering som ska genomföras
inom projektet
Investering start/beräknas vara klar

55

Planering
Årligen 200 tkr
3-4 nya lastväxlarcontainrar
Årligen under kvartal 1 år för
leverans kvartal 2

2591 Sophämtningsfordon
Inköp av nya renhållningsfordon för att kunna tömma fyrfackskärl. Nya
fordon ger en säkrare drift som också är biogasdriven.
Skede/fas av investeringen
Volym/nytta
Investering som ska genomföras
inom projektet
Investering start/beräknas vara klar

xxxx Lastväxlarbil
Inköp av ny lastväxlarbil för transporter till mottagare av avfallsfraktioner
Skede/fas av investeringen
Volym/nytta

Pågående
År 2020 10 500 tkr, år 2021
7 000 tkr.
Inköp av fem
sophämtningsfordon
Två sophämtningsfordon beställs
i mars år 2020 och levereras
2021

Investering som ska genomföras inom
projektet
Investering start/beräknas vara klar

Ett fordon är beställt levereras
kvartal 1 2020.

2608 Lastväxlarsläp
Inköp av nytt lastväxlarsläp för transporter till mottagare av
avfallsfraktioner

2604 Fyrfackskärl
Inköp av fyrfackskärl i enlighet med införandet av fyrfackshämtning hos
hushållen. Preliminär leverans sker enligt följande: 5 000 st (2020), 3 000
st (2021) och 600 st (2022). Fyrfacksprojektet ger möjligheter till ökad
utsortering av tidningar och förpackningar ur restavfallet samt större del
avfall till materialåtervinning.
Skede/fas av investeringen
Volym/nytta
Investering som ska genomföras inom
projektet
Investering start/beräknas vara klar

Pågående
År 2020 2 000 tkr, år 2022
2 200 tkr
Ny lastväxlarbil

Skede/fas av investeringen
Volym/nytta
Investering som ska genomföras
inom projektet
Investering start/beräknas vara klar

Pågående
År 2020-2022 13 300 tkr
Inköp av fyrfackskärl
Beställs i våren 2020, våren
2021 och våren 2022
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Planering
År 2021 500 tkr
Förnyelse av lastväxlarsläp
Släpet upphandlas våren 2020
och levereras februari – mars
2021

xxxx Skåpbil
Investeringsbehov av en skåpbil för transporter till mottagare av
avfallsfraktioner.
Skede/fas av investeringen
Volym/nytta
Investering som ska genomföras
inom projektet
Investering start/beräknas vara klar

Planering
År 2020 800 tkr
Förnyelse av skåpbil
Fordonet upphandlas hösten
2019 med leverans mars 2020
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4.6 Balansbudget
Tkr

Bokslut
2018

Prognos
2019

Prognos
2020

Prognos
2021

Prognos
2022

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Bidrag till statlig infrastruktur
Omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR

2 385 537
48 000
466 839
2 900 376

2 425 537
52 800
495 039
2 973 376

2 529 287
49 600
460 489
3 039 376

2 632 596
46 400
453 380
3 132 376

2 652 972
43 200
509 204
3 205 376

Eget kapital
Avsättningar
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

1 246 727
70 254
935 547
647 848
2 900 376

1 294 727
88 254
942 547
647 848
2 973 376

1 364 727
87 254
939 547
647 848
3 039 376

1 436 727
86 254
961 547
647 848
3 132 376

1 513 727
85 254
958 547
647 848
3 205 376

43,0%

43,5%

44,9%

45,9%

47,2%

Soliditet
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4.7 Finansieringsbudget

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Årets resultat
Avskrivningar
Kassaflöde från den löpande
verksamheten

En finansieringsbudget har upprättats med utgångspunkt i ovanstående
resultat-, investerings- och balansbudget. Finansieringsbudgeten visar i
nuläget inte på något nyupplåningsbehov för 2020.
Finansieringsbehovet kommer att påverkas om ytterligare investeringar
som är planerade men ej ännu beslutade genomförs i kommunal regi.

INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Nettoinvesteringar
Kassaflöde från
investeringsverksamheten

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

Nyupptagande av lån
Årets kassaflöde
Likvida medel vid årets början
(exkl checkkredit)
Likvida medel vid årets slut
(exkl checkkredit)
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2020

2021

2022

69 935
120 000

72 394
120 000

76 854
120 000

189 935

192 394

196 854

223 750

223 309

140 376

-223 750

-223 309

-140 376

0

24 730

0

-33 815

-6 185

56 478

40 000

6 185

0

6 185

0

56 478

