Nedanstående är hämtat från tidigare års verksamhetsanalyser från Plan- och Miljönämnden samt Tekniska nämnden.
De belopp som redovisas är även de från tidigare år och inte justerade till aktuell nivå.
OMRÅDEN SOM ÄR MÖJLIGA ATT EFFEKTIVISERA ELLER ÄNDRA AMBITIONSNIVÅ INOM (RANSONERA)
Verksamhet
Problem/Behov
Målgrupp
Nuvarande åtgärd
Möjlig
kostnadsminskning/
intäktsökning,
netto, tkr
2019
Gata & Park
Egen verksamhet
Tidigare egen produktion
534
Växthusen
av
blommor,
numera
Översyn av möjligheten att helt
vinterförvaring etc.
avveckla växthusen.

Möjlig
kostnadsminskning/
intäktsökning,
netto, tkr
2020

Möjlig
kostnadsminskning/
intäktsökning,
netto, tkr
2021

Kommentar

En tydlig avvecklingsplan måste tas
fram som får redovisa det faktiska
utfallet.

Översyn av möjligheten att
helt avveckla växthusen.

Gata & Park

Gata & Park

Gata & Park

Gata & Park

Gata & Park

Gata & Park

Räddningstjänsten

Räddningstjänsten

Skogsmark Avveckling/omställning av
ytor

Medborgare och besökare Avyttring av skogsmark
som inte är nödvändig att
äga utifrån ett långsiktigt
perspektiv
Sommarblommor
Medborgare och besökare Minskad ambitionsnivå
Verksamheten sätter ut sommarblommor
eller ersätta med perenna
i parker och urnor i tätorterna för en
växter i växtbäddar.
ökad trivsel och upplevelse.

Utreda vidare

Potential 1400 tkr. Besparing men viss
kostnad för investeringar i perenna
växter tillkommer - utreda vidare

Medborgare och besökare Lägre frekvens/
ambitionsnivå på städning
och ogräsbekämpning

Utreda vidare

Utreda potential. Viss direkt effekt
men kan påverka asfalten negativt och
därmed tillkommande kostnader

Medborgare och besökare Avyttring av mark som inte
är nödvändig (t.ex.
skogsfastigheter)
Fastighetsreglera bort
skötselytor till
angränsande fastigheter
Torghandel
Medborgare och besökare Ta ut kostnadstäckning,
Ett levande torg och lockar människor till
Intäkter= avgifter.
torget och innerstaden. Motala har stor
Kostnader för
torghandel sett till länet men vikande
torgfogde/administration/
kundunderlag. Oklart om vi har
skötsel och drift.
kostnadstäckning i dagsläget.
Minska, ställa om eller avveckla
Medborgare och besökare Förändrad ambitionsnivå
grönytor/stora ytor.
Sluta sköta ytor helt och
Ytor utan direkt användningsområde,
hållet. Alternativet sköta
snarare ger det karaktären av välskött
på annat sätt t.ex. betande
och vårdat för boende eller medborgare i
får eller
allmänhet.
robotgräsklippare. Kan
upplevas som ovårdat om
ytorna skötts tidigare
Minskad ambitionsnivå avseende
Medborgare och besökare Avser minskad beredskap i
organisering och beredskap
Borensberg. Enligt tidigare
beräkning kan 3 Mkr
sparar genom att inte ha
någon beredskap alls. Att
minska beredskapen kan
genererar en besparing på
1,2 Mkr.
Länssamverkan med närliggande
Egna organisationen
Utreda möjligheten kring
kommuners räddningstjänster.
olika vägval kring
ambition och organisering
avseende ledning, service
och dagtidsbemanning på
räddningsstationerna.

Utreda vidare

Utreda potential. Intäkter vid
försäljning och minskade
driftskostnader

Barmarksrenhållning
Städning för att inte få oattraktiv stad
samt ogräsbekämpning för att inte få
hårdgjorda ytor förstörda.
Avyttring av mark
Verksamheten sköter olika typer av
markytor som kommunen i det korta
perspektivet inte behöver.

Utreda vidare

Utreda vidare

Utreda. För att ge påtaglig ekonomisk
effekt bör det vara större ytor

Behöver tas fram en tydlig
avvecklingsplan. Handlingsprogram
för skydd mot olyckor, avseende
räddningstjänstens operativa
förmåga, måste justeras.

500-1000

Kan på sikt ge besparing på 500-1000
tkr. Det finns tidigare neddragning på
150 tkr som inte har realiserats och
som är ett tillkommande behov.

Samtliga enheter inom
tidigare plan- och
miljöförvaltningen

Uppsägning av personal för att minska
personalkostnader

Egna organisationen

Samtliga enheter inom
tidigare plan- och
miljöförvaltningen

Taxeöversyn - indexuppräkning

Medborgare och
näringslivet

Indexuppräkning
genomförd inför
2019.

Samtliga enheter inom
tidigare plan- och
miljöförvaltningen

Taxeöversyn - höjning

Medborgare och
näringslivet

340

Samtliga enheter inom
plan- och
miljöförvaltningen

Demografimodellen - resursfördelning

Egna organisationen

Samtliga enheter inom
tidigare plan- och
miljöförvaltningen
Lantmäterienheten

Vi har i dagsläget inte kartlagt våra
processer vilket bland annat leder till
ineffektivitet i arbetssätt.
Stöd till ny digital översiktsplan

Egna organisationen

Kommunens förvaltningar

529

* Nyligen genomförd åtgärd
* Dyrast taxa i länet
* Förlorade etableringar pga dyrast
taxa
* Sämre företagsklimat
Motsvarar höjning på 100 kr per
timme för miljöbalkstaxan och 50 kr
per timme för livsmedelstaxan vid
oförändrad volym.
* Nyligen genomförd åtgärd
* Dyrast taxa i länet
* Förlorade etableringar pga dyrast
taxa
* Sämre företagsklimat
Förändrad demografi påverkar i hög
grad vår verksamhet. Personer mellan
20-65 år är aktiva och efterfrågar
våra tjänster i allt högre utsträckning
i och med förändringen till tillväxt
kommun. PMF erhåller dock ingen
ersättning alls från denna
resursfördelningsmodell.
För att på sikt kunna hantera ökade
volymer med befintliga eller färre
resurser.
Minskad personalresurs.

Lantmäterienheten

Service och rådgivning till
samhällsbyggnadsprocessen
Avvakta digitalisering

Kommunens förvaltningar

350

Minskad personalresurs.

Service och rådgivning till
samhällsbyggnadsprocessen
Intern
service/samhällsbyggnadsprocessen
Stöd med analyser och bättre
beslutsunderlag

Kommunens förvaltningar

500

Minskad personalresurs.

Kommunens förvaltningar

100

Minskad personalresurs.

Egna organisationen

445

Minskad personalresurs.

Bygglovsenheten
Miljö- och
hälsoskyddsenheten
Räddningstjänsten
Lantmäterienheten

En heltidstjänst motsvarar ca 600 tkr.
* Försämrade handläggningstider
* Försämrad intern service
* Försämrad allmän rådgivning
* Sämre företagsklimat
* Förlorade intäkter från utfört arbete

Processkartläggning

Egna organisationen

Minskade kostnader.

