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Samverkan 
Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokrater samverkar utifrån en ömsesidig 

respekt för varandra och varandras åsikter. En förutsättning för långsiktigt samarbete är 

att alla partier får komma till tals och får genomslag för sin politik i enlighet med det 

överenskomna politiska programmet.  

Samarbetsparti utanför avtalet är Liberalerna 

Partierna ska följa samverkansavtalet och i övrigt sträva efter att stödja varandras förslag 

också inom områden som inte direkt berörts i samverkansavtalet.  

Samverkansavtalet ska bäras in som stommen i budgetarbetet för att få genomslag i 

nämnder och styrelser, öka tydligheten i den förda politiken, tydliggöra prioriteringar och 

den politiska inriktningen över tid. 

Samverkanspartierna ingår en budgetöverenskommelse för mandatperioden 2023–2026. 

Överenskommelsen bygger på förutsättningen att budgetöverenskommelsen ligger fast 

och att budgeten beslutas i sin helhet. 

Utmanande tider väntar oss 
Det rådande världsläget kommer påverka oss den kommande mandatperioden, vi har 

omfattande sparkrav på oss så vi behöver vara återhållsamma och hantera kommunens 

ekonomi på ett förnuftigt sätt. Vi måste minska underhållsskulden och se över våra 

ersättningsinvesteringar. Vi gör investeringar i fritid, skola och vår kommunala omsorg, allt 

för att skapa en väl fungerande kommun att bo och utvecklas i. Den utmaningen ställer 

krav på att varje beslut och varje investering måste värderas noga. 

En budget i balans 

Den budget vi lägger fram färgas av återhållsamhet och innebär en del svåra beslut. När det gäller 

frågan om koncernstyrning av kommunala bolag kommer vi fortsättningsvis göra en ny analys och 

se över möjligheten. 

Vi har för avsikt att genom regelbunden ekonomiuppföljning med månadsrapporter och genom 

regelbundna och förstärkta verksamhetsuppföljningar se till att vi har god kontroll på kommunens 

ekonomi. 

Underhållet av fastigheter, gator, belysning, broar och lekplatser skall hållas på en sådan nivå att 

underhållsskulden minskar långsiktigt 

 

 Utveckla koncernstyrning med kommunens bolag och stiftelser. 

 Fortsatt en långsiktig omställning för att möta framtidens utmaningar.  

 Särskilt fokus på upphandlingar för bättre kvalitet och större ekonomisk nytta. 

 En långsiktig fastighetsförvaltning som tar höjd för hela objektens livscykel. 

 Öka andelen externa utförare där så bedöms vara lönsamt.  
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En attraktiv arbetsgivare 
Vårt motto är att vara en stolt, öppen och nyskapande arbetsgivare och att Motala 

kommun fortsättningsvis ska vara en attraktiv arbetsplats där vi ser varje medarbetare 

som en stor tillgång. Vi vill även förstärka möjligheterna till karriärsutveckling inom 

kommunen. 

 Fortsätta arbetet med att utveckla en god personalkultur. 

 Förstärkt friskvårdsbidraget. 

 Fokus på kompetensutveckling för chefer. 

 Riktade lönesatsningar mot relevanta målgrupper. 

 Det beslutade personalpolitiska programmet skall vara högt prioriterat.  

 Vi kommer att fortsätta med arbetet att ta bort delade turer 

 

Tillväxt 
Motala och Sverige är på väg in i en lågkonjunktur med den osäkerhet det kan innebära vad gäller 

djup, längd och effekter på vårt samhälle. Vår inriktning under mandatperioden är för att motverka 

utanförskap och arbetslöshet och stärka Motalas förmåga till tillväxt. Vi kommer även att lägga 

fokus på utvecklingen av Borensberg samt landsbygden i övrigt. 

 Uppfyll ÖP 2040:s mål för bostadsbyggande. 1000 nya bostäder under 

mandatperioden 

 Fortsatt utveckling av verksamhetsytor för näringslivet. 

 Fokus på Borensberg som tillväxtort med tillhörande byggnation. 

 Fortsatt fokus på besöksnäring och evenemang. 

 Undersök möjligheterna för ett ökat samarbete mellan turistorganisationerna i 

närliggande kommuner.  

 Utveckling av laddinfrastruktur. 

 Fortsätta stadsutvecklingsresan och utveckla nya områden för bebyggelse.  

 Fortsatt fokus på tillväxthöjande investeringar. 

 Fortsatt fokus på att arbeta fram detaljplaner. 

 Fortsatt högt tempo i samhällsplaneringen. 

 Strategiska markförvärv och bostadsbyggnation där marknaden ej exploaterar. 

 Förvärva strategisk skogsmark samtidigt som vi verkar för att avyttra ej lönsam 

och ej tätortsnära skog 
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En företagsmiljö i toppklass 
Motala har en lång tradition som sträcker sig 200 år tillbaka i tiden med en kultur av etablering av 

industrier i olika branscher som sakta växt fram. Genom åren har Motala utvecklat en gynnsam 

miljö för tillväxt av småföretagande och vi vill att vår kommun ska vara en attraktiv plats för 

nyetableringar framöver. 

Vi behöver fortsätta att satsa på vårt näringsliv för vi vet att företag bygger förutsättningar för 

samhällsutveckling. 

 Servicenivå av högsta klass genom fortsatt satsning på kundnöjdhet. 

 Uppstart av ett näringslivsråd för förstärkt kontakt politik/företag. 

 Fler företagsbesök skall genomföras av politiker. 

 Utökad politisk närvaro i relevanta branschråd. 

 Utveckla konceptet cirkulär ekonomi tillsammans med näringslivet. 

 Förstärk kompetensförsörjning genom vuxenutbildningar och relevanta 

gymnasieutbildningar. 

 Se till att fler lokala aktörer kan delta i de kommunala upphandlingarna. 

 Konkurrensutsätt delar av kommunal verksamhet för att främja lokala aktörer. 

 Trygghetsdialog tillsammans med företagen som skall leda till åtgärder. 

 

En meningsfull sysselsättning 
Utan att kunna erbjuda en god miljö för utbildning och sysselsättning kommer vi få svårt att nå 

våra mål. Därför ser vi det som viktigt att de utbildningar vi erbjuder  

matchar vår arbetsmarknad. 

Vi kommer behöva ett nära samarbete med våra företag via olika branschråd för att få kunskap om 

de behov av utbildad arbetskraft som efterfrågas. 

 Inrikta den kommunala vuxenutbildningen för att möta upp behovet från i första 

hand vår lokala arbetsmarknad. 

 Vi kommer att arbeta för att fler eftergymnasiala yrkesutbildningar startar i Motala. 

 Arbetet med att få ett Campus Motala på plats kommer att vara en prioriterad 

satsning. 

 Verka för att förstärka samverkan ytterligare med andra kommuner för att bredda 

arbetsmarknaden för medborgare i Motala 

 Se över konsumentrådgivning i kommunen. 

 Se över möjligheten att etablera en äldreombudsmannatjänst. 
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En omsorg att lita på 
Motala kommun ska vara en kommun där vi har en vård och omsorg i toppklass. Vi tar ansvar för 

våra äldre och de som är i behov av olika vårdinsatser. Det innebär att vi ser en mix av utförare 

inom båda dessa områden. 

Inom socialtjänsten har den påbörjade omställningsresan redan fått effekt men vi ser en del 

orosmoln inom socialförvaltningen där ekonomiskt bistånd och andra insatser ökar. 

 Värna grunduppdraget i prioriteringar. 

 Förstärk arbetet mot psykisk och fysisk ohälsa. Utveckla samarbetet med 

regionen. 

 Tydligare krav och uppföljning när det gäller försörjningsstöd med ett mål att 

minska ekonomiskt bistånd. 

 Fortsätta omställningen inom socialförvaltningens område med särskilt fokus 

på äldreomsorg och hemtjänst. 

 Öka brukartiden genom digitala lösningar och bättre logistik. 

 Automatisera processen för försörjningsstöd och utveckla fler digitala tjänster. 

 Kravställning på goda kunskaper inom svenska språket, för all personal. 

 Möjlighet att ha äldreboenden i anslutning till förskola. 

 Tydlig styrning mot en näringsriktig mat av bra kvalitet som följer svensk 

lagstiftning.  

 Avgiftsfria trygghetslarm för våra brukare. 

 Utveckla parboendegarantin. 

 Höj ersättningen till daglig verksamhet. 

 En valfrihet av utförare inom vård och omsorg skall erbjudas inom kommunen. 

 Förstärk hemmaplansalternativen för barn och unga då det gäller social 

omsorg. 

 

Förskola, skola och vuxenutbildning 
Vi tar vårt grunduppdrag på stort allvar, vi behöver lyfta våra kunskapsresultat och se till att alla 

elever får det stöd de behöver. Vi kommer också att jobba med att stärka tryggheten och elevernas 

arbetsro i skolan. Rätten att kunna välja skola är viktig och kvalitéten måste vara hög oavsett om 

utföraren är kommunen eller en privat utförare. 

 Fortsätta omställning mot större enheter där så är möjligt. 

 Utveckla istället för att avveckla landsbygdsskolor 

 Utveckla likvärdigheten i våra skolor. Du skall erbjudas samma kvalitet oavsett 

skola. 

 Fortsätt utveckla Ungt Företagande som profil på våra gymnasier.  

 Utred eftergymnasiala nyföretagarmöjligheter som en övergång från UF-

företag till näringsliv.  

 Alla elever skall få rätt stöd - tillskapa SU grupper och arbeta mot större 

individanpassning.  

 Förstärk arbetet mot psykisk och fysisk ohälsa. 
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 Säkerställ kompetensförsörjning genom relevanta insatser, både för att behålla 

och nyrekrytera personal. 

 Tidiga insatser för att uppmärksamma barnens behov redan i förskolan. 

 Ordning och reda i skolan, otryggheten för alla elever skall minska.  

 Utöka marknadsföringen av gymnasieutbildningar i ett regionalt perspektiv  

 Tydlig styrning mot en näringsriktig mat av bra kvalitet som följer svensk 

lagstiftning. 

 

Ett brett utbud av kultur och fritidsaktiviteter 
Motala kommun är en kommun med en lång tradition av större event, vi ska jobba vidare och 

bidra till att förädla utbudet inom turism och evenemang. Vi kan genom arbete med privata 

aktörer och ett brett kommunalt utbud öka vår attraktivitet som besöksmål. 

Som kommun kan vi redan idag erbjuda en mängd olika fritidsaktiviteter. De planer vi har när det 

gäller isytorna vid RV 50 9 och Lalandias etablering kommer att addera fler möjligheter och kvalitet 

inom idrott och fritid. 

 Följ upp hyressättningen för föreningsverksamheten för att säkerställa att vi 

har en relevant hyressättning. 

 Utöka arbetet med att marknadsföra kommunens privata och kommunala 

utbud inom turism och evenemang. 

 Arbeta för att privata alternativ kan etablera sig och bidra till ett rikt kultur och 

nöjesliv. 

 Avveckla marknadsföringsbidrag och uppmuntra istället till samverkansavtal 

med föreningar.  

 Utreda om våra större föreningar kan utöka samarbetet med våra 

fritidsgårdar. 

 Vi kommer jobba för att en utomhusscen i stadsparken blir verklighet under 

mandatperioden. 

 Projektet med att inventera kommunens innehav av konst kommer slutföras 

och registreras.  

 Stoppa bidrag till studieförbund som bedriver verksamhet som står i konflikt 

med demokratiska värderingar. 
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En miljömässigt hållbar kommun 
Motala Kommun är en kommun som innehåller en mängd olika miljöer allt ifrån skog, 

jordbruksmark glesbygd, tätort, industriområden och vattenmiljöer. Vi måste ha ett miljöfokus 

som omfattar dessa miljöer. Det kommer ställa stora krav på oss som kommun. Arbetet med att 

implementera agenda 2030 är en viktig prioritering. Vi fortsätter vårt engagemang kring Vättern 

som en viktig resurs. 

 Fortsatt utveckling av Karshults reningsverk.  

 Se över hur vi bäst använder biogas inom kommunen när omvärlden 
förändras. 

 Utred hur kommunen kan börja använda vätgas som en energikälla.  

 Utred möjligheterna till en utökad samverkan med andra kommuner. 

 God förvaltning av kommunens skogsbestånd och naturreservat. 

 Bekämpa granbarkborrens angrepp i våra kommunala naturskyddsområden. 

 Ta ledning i att värna Vättern och Boren som dricksvattentäkt och besöksmål. 

 Implementera och gör Agenda 2030:s mål till en naturlig del av kommunens 

arbete. 

 Arbeta för miljövänliga energikällor. 

 Prioritera närodlat och lokalt när så är möjligt. 

 Utveckla konceptet cirkulär ekonomi tillsammans med näringslivet 

 

Ett starkt integrationsarbete 
Motala kommun måste jobba vidare för att utveckla arbetet för integration samtidigt som vi måste 

ta den ökande segregationen på stort allvar. Här behöver vi göra stora insatser. Vi behöver en plan 

för snabbare arbete med integration för nyanlända och se till att stärka kunskapsutvecklingen i det 

svenska språket som är en viktig nyckel för att ha möjlighet att komma in i samhället. 

 Integrationsstrategi med fokus på självförsörjning och egenansvar.  

 Stärk integrationsarbetet genom arbetsmarknadsinsatser, utbildning och 

nätverk. 

 Motverka bostadssegregationen genom olika upplåtelseformer vid omdaning 

och nybyggnation.  

 Samverka och stötta civilsamhället genom att uppmuntra föreningar, kyrkor 

och privata aktörer till integrationssatsningar. 

 Kommunens förebyggande integrationsarbete tillsammans med kommunens 

allmännytta, föreningslivet, Polisen, m fl. ska fortsätta på minst samma nivå 

som nu. 

 Jobbskapande åtgärder för kvinnor med utländsk bakgrund. 

 

  



Sida 9 av 10 
 

Ett jämlikt Motala  
För oss handlar jämlikhet om alla människors lika värde. Jämlikhet är när alla har samma 

möjlighet att påverka sina liv och samhället, vem du än är. Jämlikhet handlar om att alla 

skall ha möjlighet att nå sin fulla potential.  

 Tillse att ungdomslägenheter iordningställs/tillhandahålls 

 Implementera Agenda 2030 i kommunens årshjul och säkerställa att personal 

och politiker har relevant kompetens. 

 Säkerställ att CEMR-deklarationen efterlevs i kommunens verksamheter.  

 Jämställdhet går via ekonomisk frihet – därför fortsätter vi satsa på 

jobbskapande åtgärder. 

 Kommunens arbete med kvinnojourer skall fortsätta under mandatperioden.  

 Motverka hedersförtryck och våld i nära relationer. 

 

Ett tryggt Motala 
Att skapa ett tryggt samhälle består av många olika delar. I Motala ska vi satsa på 

socialt förebyggande arbete genom långsiktiga lösningar, som exempelvis utbildning, 

genom uppsökande socialt arbete och föräldrastöd. Vi arbetar också med trygghet i 

nuet bland annat genom insatser i fysisk miljö, vuxennärvaro i utemiljön samt 

bevakning. 

 Säkerställ utbildning av politiker kopplat till krismedvetenhet.  

 Säkerställ att kommunen uppfyller de nya krav som kommer gällande krisberedskap.  

 Stärk tidiga och samordnade insatser för barn och unga. 

 Arbeta med det fysiska rummet för att långsiktigt bygga bort otrygga platser. 

 Förstärk trygghetsarbetet i samverkan med polis och kommunens säkerhetsavdelning 

för ett tryggare Motala. 

 Införa kameraövervakning för att skapa tryggare miljöer där så befinns lämpligt. 

 Utveckla arbetet med trygghetsvandrare och trygghetsvandringar. 
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En levande landsbygd 
Vi vill utveckla vår landsbygd genom kreativa lösningar. Genom att använda vår 

landsbygds unika styrkor och möjligheter bidrar våra invånare till en hållbar utveckling. 

Detta kan ske genom innovation och med hjälp av digital teknik. Vi kommer arbeta med 

nya initiativ, eller sådana som redan finns genom strategisk utbyggnad enligt vår ÖP. Det 

kan ske genom samarbete offentliga aktörer, privata aktörer eller både och.  Vi är 

övertygade att vår landsbygd gynnas av samarbete och nätverkande med andra aktörer i 

kommunen både på landsbygden och i centrala delar. 

 Inga skolor skall avvecklas utan istället utvecklas. 

 Vi ser över vår kommunala service. 

 Säkerställa en fortsatt snabb och expansiv utbyggnad av bredbandslösningar där vi 

skall nå de nationella målen i att erbjuda bredband under mandatperioden.  

 Fortsätt utveckla servicepunkterna på strategiska orter. 

 Utveckla naturturism och tillgängliggör fritidsområden. 

 Fler strategiska markförvärv på våra mindre orter. 

 Verka för att allmännyttan utvecklar bostäder där marknaden inte etablerar sig.   

 Biblioteksfordon skall lanseras under mandatperioden. 

 

Ökad tillgänglighet 

För att vi ska nå en mer tillgänglig kommun krävs att nya miljöer, produkter och tjänster utformas 

tillgängliga från början. Vi behöver se över produkter, miljöer, program och tjänster som finns i vår 

kommun och åtgärda eventuella brister när det gäller tillgängligheten. 

Det arbetet kan ske inom en mängd områden som är relevanta att utveckla och jobba med. 

 Att implementera och utveckla servicecenter har hög politiskt prio. 

 Fortsätta med webbsändningar från kommunfullmäktige. 

 Skapa möjligheter till offentliga möten med styrande politiker minst en gång i 

månaden. 

 Tillgängliggöra öppen data. 

 Säkerställ en webbtillgänglighet i enlighet med befintlig lagstiftning. 

 

 

      

 

 

 

 


