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En budget för ett jämlikare Motala 

Vänsterpartiets grundläggande värderingar är jämlikhet, jämställdhet och ekologisk hållbarhet. 

När vi nu har en regering som framförallt gynnar rika män, och som gör långt ifrån tillräckligt för 

miljö och klimat, behöver vi på lokalt plan lägga en budget som motverkar och balanserar den 

utvecklingen. En bra och tillgänglig välfärd utjämnar klassklyftor och ojämlikhet. Utgångspunkten 

för Vänsterpartiet är att det är Motalabornas behov av, och rätt till, en utbyggd välfärd som ska 

styra budgeten. Inte tvärtom.  

Den nationella skattepolitiken ger i dag mindre till välfärden. De generella statsbidragen har 

minskat och i stället sänks skatten för de allra rikaste och bidrag i form av rut-, rot- och 

ränteavdrag utökas. Något som också visat sig gynna den rikare delen av befolkningen. Samtidigt 

hanterar kommuner och regioner Coronapandemin med en redan urholkad ekonomi. Och hitintills 

har buden från regeringen varit snåla. Nu står många kommuner inför fortsatta neddragningar i 

välfärden, samma välfärd i vilken de hjältar vi applåderar under krisen har sin anställning.  

Vänsterpartiet är inte kategoriskt emot effektiviseringar. Det är oerhört viktigt att vi inte slösar 

med Motalabornas skattepengar utan att vi använder dem på rätt sätt. Men, hållbara 

effektiviseringar behöver föregås av en noggrann analys, där risker och framtida alternativa 

kostnader räknas in. Det saknas i dag när många så kallade effektiviseringar, som egentligen 

handlar om rena besparingar, endast ger kortvarig effekt och en ny åtgärd behöver hittas för 

nästkommande år. 

Vi vill i stället se en process där effektiviseringarna hanteras ansvarsfullt. Där effekterna blir 

långsiktiga, de alternativa kostnaderna låga och kvaliteten inte försämras. Och inte minst – där 

det finns utrymme för delaktighet för den personal som sedan förväntas genomföra eller 

förverkliga det effektivare arbetssättet. En mindre personalstyrka i hemtjänsten är ingen 

effektivisering, särskilt inte om det leder till ökad sjukfrånvaro, sämre arbetsmiljö och sjunkande 

nöjdhet hos de äldre. Låt oss då kalla det vid dess rätta namn; nedskärningar. Och låt oss i stället 

ge personalen inom vård och omsorg möjligheten att göra sitt jobb på ett värdigt sätt. 

När valet står mellan att sänka kvaliteten på vår välfärd och att höja skatten – då väljer vi att 

försöka finansiera den tillsammans. En fungerande välfärd med välmående anställda kommer alla 

till del, och förebyggande insatser kan innebära mindre kostnader i framtiden. 

Vår budget är rak och ärlig. Vi finansierar våra satsningar och vi gömmer inte undan några 

besparingar genom att inte kompensera nämnderna för ökade priser vid inköp eller ökade 

kostnader för löneökningar. Vi är tydliga med var vi ser möjlighet att spara och var vi inte kan stå 

för en försämrad kvalitet. Våra prioriteringar handlar om att skapa ett jämlikare Motala, det tjänar 

vi alla på i längden. 

 

 

Peter Karlberg, 

gruppledare Vänsterpartiet Motala  
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Sammanfattning 

I Vänsterpartiets mål- och resursplan för 2021 med plan för 2022-2023 presenterar vi vad vi vill 

prioritera och hur vi ser på möjliga effektiviseringar samt hur vi finansierar våra satsningar. Detta 

presenteras i ord under avsnittet Prioriteringar och i siffror under avsnittet Resurser. Det vi 

presenterar är huvuddragen i den utveckling vi vill se i kommunen de närmsta åren, med viss 

utgångspunkt i hur våra strategier skiljer sig från andra partiers. Många verksamheter och 

områden nämns inte här. Det betyder inte att de är mindre viktiga – de ska naturligtvis fortsätta 

utvecklas. 

Våra viktigaste strategier för ett jämlikare Motala 

Stärka välfärden 

 Slopa privatiseringen av hemtjänsten 

 Avskaffa delade turer 

 Utreda egen tid för äldre med hemtjänst 

 Satsa på högre personalkontinuitet och tryggare anställningar inom vård och omsorg 

 Möjliggöra för fler vuxna i förskolan och skolan 

 Utreda införande av ambulerande fritidsteam 

 Utöka föreningsbidragen 

 Sänka avgiften till Kulturskolan 

 Bibehålla skolbibliotekarierna 

 Utveckla bokbussen till servicebuss 

 Satsa på kvällis, nattis och helgis 

 Bygga aktivitetshall 
 

Fördela rättvisare 

 Införa låginkomstskydd inom barnomsorgen 

 Garantera Kvinnojouren långsiktigt ekonomiskt stöd 

 Sänka politikerarvodena 

 Säkerställa fler billiga hyresrätter 

 Arbeta för jämställda löner 

 Möjliggöra fler kommunala praktikplatser 
 

Hejda klimathotet 

 Installera solceller på kommunala byggnader 

 Satsa på klimatvänligt byggande 

 Främja miljö- och klimatsmart resande 

 Möjliggöra ett bilfritt centrum 
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 Prioriteringar 

  Stärka välfärden 

  Vi lever allt längre och friskare liv och fler barn kommer att växa upp i 

vår kommun. Samtidigt är de personer som arbetar och betalar skatt 

färre. Det utmanar vårt tidigare sätt att se på, hantera och finansiera 

vår gemensamma välfärd. 

En fungerande välfärd är en förutsättning för många människors 

frihet och trygghet. Det ska gå att lita på att ditt barn möter trygghet i 

skolan, att dina föräldrar får värme och omsorg på äldreboendet och 

på att du får bästa möjliga vård när du mår dåligt. Det är viktigt, kanske 

viktigare än någonsin, att vi slår vakt om och stärker välfärden. 

En investering i kommunmedborgarnas hälsa och välbefinnande är 

aldrig en dålig investering. Den som hävdar annat har inte räknat på de 

alternativa kostnader det medför att låta någon hamna i ohälsa och 

utanförskap. Vi vill se utökade satsningar på aktiviteter för barn och 

unga, särskilt de som befinner sig i riskzonen för ett liv i utkanten av 

samhället. Vi har ett ansvar att erbjuda dem ett alternativ till ett liv i 

kriminalitet. 

Slopa privatiseringen 

av hemtjänsten 

 Lagen om valfrihetssystem (LOV) handlar i princip bara om företagen. 

Om deras rätt att etablera sig, om deras möjlighet att spara på 

kostnaderna genom försämrade arbetsvillkor och löner för 

personalen, om deras möjlighet att dra sig tillbaka när lönsamheten 

inte är tillräckligt stor, om deras möjlighet att välja bort vissa områden 

som inte är lika lönsamma, om deras möjlighet att göra vad de vill med 

vinsten. Och om deras rätt att göra det här med våra skattepengar. 

Det är dags att vi slutar ägna administrativa resurser på att möjliggöra 

för företag att göra vinst på våra skattepengar. Pengar som i stället 

kan läggas på välfärden. Därför vill vi att den fria etableringsrätten 

inom hemtjänsten avskaffas. 

Avskaffa delade turer  Delade turer är ett allvarligt arbetsmiljöproblem som det är dags att ta 

itu med. Upplägget urvattnar den återhämtning som personalen så väl 

förtjänar och behöver. Vi vill se en ordentlig utredning där olika 

lösningar för att organisera personalen under dagarna tas fram. Vi 

anser att en handlingsplan med en deadline 2025 är rimlig. Ingen 

anställd i Motala kommun ska tvingas till delade turer för att få 

ekonomin att gå ihop. 
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Utreda egen tid för 

äldre med hemtjänst 

 För att förbättra tillvaron för våra äldre vill vi införa fyra timmars egen 

tid i månaden för de som har hemtjänst. Den ska vara valfri, avgiftsfri 

och utöver den beviljade hemtjänsten. De äldre får själva bestämma 

vad de vill göra och får personalens stöd och sällskap i aktiviteten. 

Satsa på högre 

personalkontinuitet  

och tryggare 

anställningar inom vård 

och omsorg 

 En god omsorg fordrar en god relation mellan personal och den äldre. 

För att det ska bli möjligt behöver antalet olika personer som den 

äldre möts av minska, rejält. Det kan bara bli verklighet om personalen 

ges möjlighet till fasta anställningar på heltid och samordningen kan 

ske på en övergripande nivå – utan inblandning av privata företag där 

kommunens personal ändå behöver gå in och bemanna jour och helg. 

Möjliggöra för fler 

vuxna i förskolan och 

skolan 

 I skolan är det viktigt att det alltid finns tillgängliga vuxna för att skapa 

en trygg  pedagogisk miljö som ger alla möjlighet att växa. För att 

kunna erbjuda det behövs fler vuxna i skolan. Vi tillför pengar till 

bildningsnämnden för att möjliggöra detta; det är våra barn värda. 

Antalet tillgängliga vuxna som ser varje individ och dess 

förutsättningar och behov kan vara skillnaden mellan en avklarad 

grundskola och ett utanförskap. 

Utreda införande av 

ambulerande 

fritidsteam 

 Vi vill utreda hur en ambulerande kultur- och fritidsverksamhet som 

når alla delar av kommunen skulle kunna förverkligas. Vi vill att det 

bemannas med fältare, kuratorer och fritidsledare som kan möta, 

aktivera, inspirera och fånga upp alla kommunens ungdomar. I dialog 

med socialtjänst och polis ska teamet vara särskilt närvarande för de 

ungdomar som mest riskerar att hamna snett. 

Utöka 

föreningsbidragen 

 Som en viktig motkraft till växande klyftor och ökad polarisering står 

föreningslivet i kommunen. Föreningarnas insatser är avgörande för 

att skapa sammanhållning och tillit mellan människor. Deras arbete 

bidrar till delaktighet, inflytande, sammanhang och glädje för 

människor, oavsett om det handlar om att sjunga, dansa, måla, spela 

fotboll eller bandy eller om att organisera sig kring något annat. I 

föreningarna kan människor mötas på lika villkor, lära känna varandra 

och utbyta erfarenheter. Det skapar ett rikare samhälle för alla och 

ökar välbefinnandet och tryggheten. Ett starkt föreningsliv är en av 

grunderna i den svenska demokratin. Därför ger vi bildningsnämnden 

utrymme att utöka bidragen till föreningarna och deras viktiga arbete. 

Sänka avgiften till 

Kulturskolan 

 Den verksamhet som Kulturskolan byggt upp har visat sig oerhört 

betydelsefull för såväl barn som familjer i Motala och förtjänar att 

utvecklas. Den tidigare låga avgiften ledde till en tydlig ökning av 

anmälningar från socioekonomiskt svaga områden. Det är en positiv 

utveckling som vi vill ska fortsätta. Därför vill vi sänka avgiften till 

tidigare nivå på 200 kronor per termin. 
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Bibehålla 

skolbibliotekarierna 

 Skolverket påpekar att skolbibliotekarier spelar en viktig roll för 

elevernas läsutveckling, digitala kompetens, studieresultat och 

källkritiska perspektiv. Skolbibliotek som är bemannade med 

utbildade och kompetenta skolbibliotekarier har betydelse för elevers 

förmåga att förstå en forskningsprocess vid skoluppgifter och ett 

etiskt användande av information. Skolbibliotekarierna ger dessutom 

stöd i grupparbeten, undervisar lärare om informationssökning och 

stöttar elever med särskilda behov. Betydelsen av bemannade 

skolbibliotek och skolbibliotekariernas profession och specifika 

pedagogiska kompetenser ska inte underskattas. Därför tillför vi 

medel för att finansiera en högre bemanning än i dag på 

skolbiblioteken. 

Utveckla bokbussen till 

servicebuss 

 Tyvärr har marknaden svikit stora delar av landsbygden. Vi vill därför 

utreda hur kommunen kan utveckla bokbussen till en servicebuss. Där 

ska det till exempel gå att få varor beställda från apoteket, 

systembolaget eller lanthandeln. Det ska även ges möjlighet att låna 

en dator för att beställa varor och uträtta offentliga ärenden och det 

ska erbjudas stöd i hantering av digitala tjänster. Servicebussen ska 

trafikera landsbygdsorter som saknar den här servicen. 

Satsa på kvällis, nattis 

och helgis 

 För att alla ska ha samma förutsättningar att arbeta behöver 

kommunen erbjuda barnomsorg på kvällar, nätter och helger, och det 

även med kort varsel. Det är inte rimligt att vissa, som arbetar pass 

andra har möjlighet att välja bort, ska lösa barnomsorgen på egen 

hand genom släkt och vänner. Eller behöva tacka nej till ett arbete. 

Bygga aktivitetshall  Det är dags att Motala får en aktivitetshall! Självklart har vårt 

elitserielag i bandy en stor behållning av det men vi vill även att 

aktivitetshallen ska kunna användas till andra typer av evenemang 

och vara tillgängligt för hela bredden av kommunens föreningsliv som 

på så vis tillåts att växa. 
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  En rättvisare fördelning 

  Kön, utbildningsnivå, inkomst, hudfärg, sexuell läggning, 

bostadsområde, religion... Det är bara några exempel på 

förutsättningar som faktiskt påverkar möjligheterna för en människa. 

Oavsett vad som står i diskrimineringslag och personalpolitiska 

program har vissa svårare att ta sig fram i livet än andra. Här har vi 

som politiker ett särskilt ansvar, och en möjlighet, att skapa mer 

rättvisa förutsättningar.  

Införa låginkomstskydd 

inom barnomsorgen 

 Vi har i dag en maxtaxa inom barnomsorgen, som innebär att 

höginkomsttagare får en rejäl subvention på avgiften. Vi vill införa ett 

låginkomstskydd som ska ge hushåll med en månadsinkomst på 

under 20 000 kronor avgiftsfri barnomsorg. Det är rättvist och det ger 

barnfamiljer som har det särskilt tufft en bättre chans. 

Garantera Kvinnojouren 

långsiktigt ekonomiskt 

stöd 

 Varje år utsätts kvinnor i Motala för övergrepp av en närstående. 

Kvinnojouren, och kvinnorna som de kämpar för och med, förtjänar ett 

stabilt stöd från kommunen. Vi vill se ett flerårigt avtal som utgår från 

Kvinnojourens erfarenhet och kunskap. 

Sänka 

politikerarvodena 

 Att ägna sig åt politik ska inte komma av en strävan att tjäna pengar. 

Arvodet som heltidspolitiker får är dubbelt så stort som 

medelinkomsten för anställda i kommunen. Vi vill sänka det fasta 

arvodet med en fjärdedel och halvera det sammanträdesarvode som 

fritidspolitiker får utöver förlorad arbetsinkomst och reseersättning. 

På så vis skapar vi utrymme för mer välfärd. 

Säkerställa fler billiga 

hyresrätter 

 Vi vill se till att det byggs fler hyresrätter med rimliga hyror som 

vanligt folk har råd att betala. För att stimulera det vill vi att 

kommunen ska kunna ställa krav på att de som vill bygga i Motala 

bygger bostäder med väsentligt lägre hyra än den genomsnittliga 

hyran för nybyggda lägenheter, på delar av marken. 

Arbeta för jämställda 

löner 

 Vi vill att det utreds närmare hur kvinnodominerade yrken i 

kommunen värderas i förhållande till de mansdominerade, samt 

skillnader i erbjuden anställningsgrad. Avvikelser som framkommer 

ska upp för diskussion kring lämpliga åtgärder omgående. 

Möjliggöra fler 

kommunala 

praktikplatser 

 Vi vill att kommunen prioriterar att stötta de unga som står längst från 

arbetsmarknaden. Kommunen ska erbjuda praktik och utbildning till 

de välfärdsyrken som vi redan nu ser problem med 

kompetensförsörjning till. På så sätt minskar behovet av ett 

kontaktnät för jobbsökande, vilket för många unga är enda vägen in till 

sitt första jobb. Och på så sätt säkerställer vi kommunens 

kompetensförsörjning. 
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  Hejda klimathotet 

  Miljöfrågan är i hög grad en fråga om jämlikhet; rika män belastar 

miljön avsevärt mer än lågavlönade ensamstående kvinnor med barn. 

Det är dessutom fel att vi vuxna lånar av våra barns framtid. En 

satsning på miljön ger därför ett mer rättvist samhälle.  

Den nuvarande användningen av jordens naturresurser är ohållbar. 

Klimatförändringarna går inte att avvärja med enbart individuella 

insatser, sopsortering och miljömedveten konsumtion. Det krävs att 

stora aktörer tar ett större ansvar. Kommunen har möjlighet, och 

skyldighet, att ta täten i kampen för klimatet. 

Installera solceller på 

kommunala byggnader 

 Vi vill utreda vilka nuvarande kommunala byggnader som kan vara 

lämpliga att utrusta med solceller. Ju fler och ju förr desto bättre. 

Satsa på klimatvänligt 

byggande 

 Byggnation av hus och uppvärmning av dessa är en utsläppspost som 

kommunen har stor möjlighet att påverka. Vi vill ställa tydligare krav 

på klimateffektivitet vid upplåtande av mark och framöver vill vi att 

det mesta som byggs i Motala ska vara i trä. 

Främja miljö- och 

klimatsmart resande 

 För att fler ska välja cykel framför bil krävs trygga och väl utbyggda 

cykelvägar, därför satsar vi särskilt på det. Detta ska gå före att 

underhålla biltrafikerade vägar. Transporter med cykel är i det 

närmaste klimatneutralt, och dessutom hälsofrämjande. 

Möjliggöra ett bilfritt 

centrum 

 Vi vill se ett centrum fullt av liv, inte avgaser. Därför vill vi att Stora 

torget omvandlas till en grön och strosvänlig plats. Vi vill begränsa 

antalet parkeringsplatser i stadskärnan. Självklart ska plats finnas att 

parkera för de som av olika anledningar har svårt att röra sig längre 

sträckor. Men för de som kan promenera vill vi hellre se fler 

parkeringsplatser en bit från stadskärnan. På så vis kan vi undvika 

frustrerad söktrafik i stadskärnan vilket skapar en fräschare och 

tryggare miljö för alla som vistas i vår stad. 
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Resurser 

De ekonomiska förutsättningarna för 2021 är med anledning av Coronapandemin väldigt ovissa. 

Sveriges kommuner och regioner (SKR) har tagit fram siffrorna för nästa år utifrån scenariot att 

pandemin klingar av under sommaren och att det mesta kan återgå till det normala under hösten. 

Kommunernas kostnader väntas öka medan intäkterna väntas minska och de pengar som 

regeringen hittills aviserat till kommunerna för 2021 är långt ifrån tillräckligt för att kompensera 

det. 

Även i kristider, ja kanske särskilt i kristider, behövs en trygg välfärd. Detta har varit vår 

utgångspunkt i de ställningstaganden som vi gjort i fördelningen av resurserna. 

Nämndernas ramar 

  

Justerade 

ramar 

2020 

Stärka 

välfärden 

2021 

Fördela 

rättvisare 

2021 

Hejda 

klimathotet 

2021 

Totala 

ramar 

2021 

Plan 

ramar 

2022 

Plan 

ramar 

2023 

Kommunfullmäktige -3 163       -3 163 -3 163 -3 163 

Revision -1 966       -1 966 -1 966 -1 966 

Valnämnd -233       -233 -233 -233 

Överförmyndarnämnd -6 239       -6 239 -6 239 -6 239 

Kommunstyrelsen -126 946     -5 000 -131 946 -131 946 -131 946 

Bildningsnämnd -1 216 483 -20 000 -5 000   -1 241 483 -1 241 483 -1 241 483 

Samhällsbyggnadsnämnd -135 157       -135 157 -135 157 -135 157 

Socialnämnd -1 045 912 -47 500     -1 093 412 -1 093 412 -1 093 412 

Teknisk servicenämnd -35 920       -35 920 -35 920 -35 920 

Nämndernas ramar -2 572 019 -67 500 -5 000 -5 000 -2 649 519 -2 649 519 -2 649 519 

                

Lön- och priskompensation         -53 500 -109 000 -165 500 

Demografisk kompensation         -5 000 -15 000 -25 000 

Gemensamma effektiviseringar         4 000 30 000 32 000 

Deponi         -5 000 -5 000 -5 000 

Finansförvaltning         -24 091 -26 576 -34 032 

Verksamhetens nettokostnader -2 572 019 -67 500 -5 000 -5 000 -2 733 110 -2 775 095 - 2 847 051 

Talen i tabellen är angivna i tkr 
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Kommunstyrelsens ram förstärks med 5 miljoner kronor för att finansiera våra prioriteringar; 

säkerställa fler billiga hyresrätter, arbeta för jämställda löner, möjliggöra fler kommunala 

praktikplatser, installera solceller på kommunala byggnader samt satsa på klimatvänligt 

byggande. 

Bildningsnämndens ram förstärks med 25 miljoner kronor för att finansiera våra prioriteringar; 

möjliggöra för fler vuxna i förskolan och skolan, utreda införande av ambulerande fritidsteam, 

utöka föreningsbidragen, sänka avgiften till Kulturskolan, bibehålla skolbibliotekarierna, utveckla 

bokbussen till servicebuss, satsa på kvällis, nattis och helgis samt införa låginkomstskydd inom 

barnomsorgen. 

Socialnämndens ram förstärks med 47,5 miljoner kronor för att finansiera våra prioriteringar; 

slopa privatiseringen av hemtjänsten, avskaffa delade turer, utreda egen tid för äldre med 

hemtjänst, satsa på högre personalkontinuitet och tryggare anställningar inom vård och omsorg 

samt garantera Kvinnojouren långsiktigt ekonomiskt stöd. 

Lön- och priskompensation 

SKR prognostiserar att kostnaderna för kommunens löner och inköp kommer att öka med 2,2 

respektive 1,0 procent 2021. Det är också vad vi avsätter. Det är viktigt för oss att ökade 

kostnader inte urholkar verksamheten och att personalen inte ska behöva jobba hem sina 

löneökningar genom besparingar på annat håll, genom färre kollegor eller sämre arbetsmiljö. 

Gemensamma effektiviseringar 

I alla förvaltningar pekar verksamhetsanalyserna på behovet av att utveckla gemensamma 

strategier för effektivisering. Det handlar om: 

 Lokalförsörjning - Samlat ansvar för lokalförsörjning så att verksamheten har tillgång till 

ändamålsenliga och kostnadseffektiva lokaler för sitt uppdrag. 

 Digitalisering - Gemensam modell för styrning och organisation för att möjliggöra 

verksamhetsutveckling med stöd av IT. 

 Kompetensförsörjning - Strategiskt arbete för att säkerställa att verksamheten har 

tillgång till rätt kompetens. 

 Samhällsbyggnad - Kommunövergripande styrningen av samhällsbyggnadsprocessen. 

 Inköp - Inköpsorganisation med strukturer och uppföljning för effektivare inköp. 

 Samordning av intern service och stöd - Samla funktionerna och skapa en effektivare 

styrning och processer. Se över modell för finansieringen av dessa funktioner och minska 

den interna administrationen. 

Vi står bakom dessa strategier men innan några analyser av konsekvenser och ekonomiska 

effekter har gjorts menar vi att det är orimligt att räkna hem några kostnadsminskningar. Vissa 

omställningar kan även innebära en motiverad inledande kostnad.  

Sänkta politikerarvoden 

Det finns så mycket viktigare verksamhet att prioritera än arvoden till politiker. Därför föreslår vi 

en sänkning på en fjärdedel för fasta arvoden och hälften för sammanträdesarvoden. Ersättning 

för förlorad arbetsinkomst samt resekostnader ska betalas ut som tidigare.  
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Resultatbudget 

Resultatbudget 
Budget 

2021 

Plan 

2022 

Plan 

2023 

Anslag till nämnderna -2 649 519 -2 649 519 -2 649 519 

Lön- och priskompensation -53 500 -109 000 -165 500 

Demografisk kompensation -5 000 -15 000 -25 000 

Gemensamma effektiviseringar 4 000 30 000 32 000 

Deponi -5 000 -5 000 -5 000 

Finansförvaltning -24 091 -26 576 -34 032 

Avskrivningar -136 892 -148 165 -149 826 

Verksamhetens nettokostnader -2 596 218 -2 626 930 -2 697 225 

Avskrivningar -136 892 -148 165 -149 826 

Verksamhetens nettokostnader -2 733 110 -2 775 095 -2 847 051 

        

Skatteintäkter 1 974 451 2 047 224 2 108 671 

Skattehöjning 75 öre 67 500 67 500 67 500 

Utjämning och generella statsbidrag 720 921 718 448 730 292 

Skatter och bidrag totalt 2 762 872 2 833 172 2 906 463 

Verksamhetens resultat 29 762 58 077 59 412 

        

Finansiella intäkter 3 700 3 700 3 700 

Finansiella kostnader -5 700 -5 700 -5 700 

Finansnetto -2 000 -2 000 -2 000 

Resultat efter finansiella poster 27 762 56 077 57 412 

        

Extraordinära poster (netto)       

        

Årets resultat i tkr 27 762 56 077 57 412 

Årets resultat i procent av skatter och bidrag 1,0% 2,0% 2,0% 

Talen i tabellen är angivna i tkr 
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Skatt 

Vi har valt att höja kommunalskatten med 75 öre. Det ger en ökad intäkt på cirka 67,5 miljoner 

kronor för Motalas välfärd. För en medelinkomsttagare i Motala innebär det cirka 200 kronor mer 

i månaden. Den nya skattesatsen skulle hamna på 22,45 och placera oss på femte plats bland 

Östergötlands kommuner, under förutsättning att ingen mer kommun höjer skatten. 

Vi är inte villiga att skära ner i välfärden i den omfattning som skulle krävas om vi skulle behålla 

samma skattenivå. Vi vill i stället ha utrymme att satsa på reformer för ökad jämlikhet. Vår 

förhoppning är att regeringen ökar de generella statsbidragen till kommunen så att vi inte 

behöver använda den här trubbiga skatten, som tyvärr inte är progressiv utan riskerar att bli 

särskilt besvärlig för hushåll med en låg inkomst. Samtidigt går våra satsningar i första hand till 

just dessa genom att vi stärker välfärden på flera punkter, bland annat genom att sänka avgiften 

för barnomsorgen, införa egen tid inom hemtjänsten, arbeta för billigare hyresrätter samt sänka 

avgifterna för kultur- och fritidsaktiviteter. 

Resultatmål 

Enligt kommunens finansiella mål  bör resultatet före extraordinära poster uppgå till 2,5 procent 

av skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning. Vi anser att Coronapandemin och de vaga 

besked som kommit från regeringen gällande statsbidrag till kommunen innebär att det för 2021 

inte är rimligt att sikta på ett resultat på 2,5 procent. Vi väljer i stället att lägga oss på ett resultat 

på 1,0 procent. Så fort det är möjligt, utan att det drabbar välfärden på ett oacceptabelt sätt, 

kommer vi dock att öka överskottsmålet igen och därmed öka möjligheten till större 

egenfinansiering av investeringar. 
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Investeringsbudget 

För att Motala ska kunna erbjuda en jämlik välfärd behöver investeringar inom flera områden 

genomföras. Bland annat behövs utbyggnad av förskolor och skolor för att ge alla barn och unga 

en möjlighet till en bra och trygg pedagogisk verksamhet. Vi behöver även investera i lokaler för 

vård och omsorg. Vi ser även behov av att underhålla kommunens fastigheter för att på så sätt 

behålla värdet i det vi äger tillsammans. 

Utöver detta vill vi investera i en modern och funktionell aktivitetshall för såväl allmänhet som 

föreningsliv. En aktivitetshall skulle öppna upp möjligheten för Motala att anordna flera 

evenemang och dämpa bristen på tillgängliga lokaler för allt från idrotts- till fritidsaktiviteter för 

alla kommunens invånare och föreningar. Dessutom skulle en sådan investering minska de höga 

driftskostnader som den nuvarande lösningen för bandyn genererar. 

 

Resultatbudget Budget 

2021 

Plan 

2022 

Plan 

2023 

Investeringar projektbeslut       

Lokalinvesteringar 102 500 117 500 141 000 

Utvecklingsprojekt för tillväxt 105 000 72 000 82 000 

Övriga investeringar projektbeslut 6 000 3 800 0 

Vatten- och avfall projektbeslut 17 675 13 300 4 500 

Summa 231 175 206 600 227 500 

        

Reinvesteringar       

Kommunstyrelsen 32 490 33 480 20 250 

Bildningsnämnden 5 400 5 400 5 400 

Samhällsbyggnadsnämnden 16 020 16 785 16 020 

Socialnämnden 1 800 1 800 1 800 

Tekniska servicenämnden 35 563 33 418 26 685 

Vatten- och avfallsnämnden 33 840 34 815 43 660 

Summa 125 113 125 698 113 815 

        

Totala investeringar 356 288 332 298 341 315 

Talen i tabellen är angivna i tkr 

 

Investeringar projektbeslut – Utvecklingsprojekt för tillväxt utökas med 90 miljoner kronor för 

att finansiera vår prioritering att bygga en aktivitetshall. 

Reinvestering Samhällsbyggnadsnämnden – här omfördelar vi 1 miljon kronor om året från 

beläggningsprogram till förmån för investeringar i cykelvägar i linje med vår prioritering att satsa 

på miljö- och klimatsmart resande.  



 

13 

 

Finansieringsbudget 
 

Budget 

2021 

Plan 

2022 

Plan 

2023 

Den löpande verksamheten       

Årets resultat  27 762 56 077 57 412 

Justering för av- och nedskrivningar 136 892 148 165 149 826 

Justering för gjorda avsättningar       

Övriga ej likviditetspåverkande poster       

Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital 164 654 204 242 207 238 

Ökning/minskning kortfristiga fordringar 4 200 4 200 4 200 

Ökning/minskning förråd och varulager       

Ökning/minskning kortfristiga skulder -25 448 -62 207 -4 200 

Medel från den löpande verksamheten 143 406 146 235 207 238 

        

Investeringsverksamheten       

Förvärv av materiella anläggningstillgångar -356 288 -332 298 -341 315 

Medel från investeringsverksamheten -356 288 -332 298 -341 315 

        

Finansieringsverksamheten       

Nyupptagna lån 206 633 200 485 134 077 

Medel från finansieringsverksamheten 206 633 200 485 134 077 

        

Årets kassaflöde -6 248 14 422 0 

Likvida medel vid årets början (inkl checkkredit) 208 721 202 473 216 895 

Likvida medel vid årets slut (inkl checkkredit) 202 473 216 895 216 895 

Talen i tabellen är angivna i mnkr 

Balansbudget 

 Budget 

2021 

Plan 

2022 

Plan 

2023 

Tillgångar       

Anläggningstillgångar (materiella och finansiella) 2 711 295 2 895 428 3 086 916 

Bidrag till statlig infrastruktur 44 733 40 533 36 333 

Förråd 44 897 44 897 44 897 

Fordringar 226 625 226 625 226 625 

Nettokassa 102 473 116 895 116 895 

Checkkredit 100 000 100 000 100 000 

Summa omsättningstillgångar 473 995 488 417 488 417 

Summa tillgångar 3 230 022 3 424 377 3 611 666 

        

Eget kapital och skulder       

Eget kapital 1 334 503 1 390 580 1 447 992 

Avsättning för pensioner m m 78 871 78 871 78 871 

Långfristiga skulder 1 125 621 1 326 106 1 460 183 

Kortfristiga skulder 691 027 628 820 624 620 

Summa eget kapital och skulder 3 230 022 3 424 377 3 611 666 

Talen i tabellen är angivna i mnkr 
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Avstämning mot finansiella mål 

    Faktiskt 

2019 

Prognos 

2020 

Prognos 

2021 

Prognos 

2022 

Prognos 

2023 

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. 

43,2% 43,3% 41,3% 40,6% 40,1% 

Mål 2 

Kommunens resultat före 

extraordinära poster ska minst 

uppgå till 2,5 procent av skatte-

intäkter och kommunal-

ekonomisk utjämning. 

0,7% 1,6% 1,0% 2,0% 2,0% 

Mål 3 

  

a) Kommunens räntekostnader 

får inte överstiga 1 procent av 

skatteintäkter och kommunal- 

ekonomisk utjämning. 

0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 

b) Låneskulden får inte överstiga 

50 procent av skatteintäkter och 

kommunalekonomisk utjämning. 

32,0% 31,0% 37,0% 43,0% 47,0% 
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