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DEN KOMMUNALA ORGANISATIONEN 

Bakgrund 

Kommunfullmäktige beslutade under hösten 2010 att en ny organisation skulle införas fr o m 

2011-01-01. Den nya organisationens arbete skulle kännetecknas av helhetssyn, samverkan 

och samordning samt ha fokus på medborgarnas behov. Andra ledord för arbetet var ärlighet, 

lojalitet, integritet och tydlighet. 

Arbetet skulle kännetecknas av 

 en ständigt pågående dialog med medborgarna 

 god lyhördhet för omvärldsförändringar 

 korta handläggningstider och snabba beslut 

Målet med den förändrade organisationen var att ge effektivitetsvinster på kort och lång sikt 

Kommunfullmäktige fick en stärkt roll bland annat genom införande av så kallade 

fullmäktigeberedningar. Beredningarna ska arbeta med den långsiktiga politiska 

viljeinriktning i programområden. Tre fasta beredningar infördes, nämligen 

- Demokratiberedningen 

- Välfärdsberedningen 

- Ekonomiberedningen 

Modellen medger även inrättande av tillfälliga beredningar för specifika frågor och under året 

har en tillfällig skolberedning utrett kommunens framtida skolbehov. Ytterligare en beredning 

tillsattes för att revidera arvodesbestämmelserna för 2013. 

Kommunstyrelsen blev den enda verksamhetsnämnden och fick därmed en stärkt roll.  

Styrelsen fick ursprungligen till sitt förfogande fem beredningsutskott: 

- Kommunledningsutskottet 

- Samhällsbyggnadsutskottet 

- Barn- och ungdomsutskottet 

- Vård- och omsorgsutskottet 

- Sociala utskottet 

Styrelsen är tillika krisledningsnämnd, arbetslöshetsnämnd och trafiknämnd.  

Kommunledningsutskottet utgör på delegation krisledningsnämnd 

Jävsnämnd infördes för myndighetsbeslut som avser kommunen som juridisk person  
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Figur 1: Kommunens nya organisation för styrning, ledning och samordning 

 

 

Kommunstyrelsen är den enda verksamhetsnämnden och har ansvar för all verksamhet. En 

samlad förvaltning under kommunstyrelsen verkställer de politiska besluten och svarar för att 

verksamheten fungerar i vardagen.  

Mjuka sektorn (M-verksamheten): Här ingår verksamheterna för barn och utbildning, vård- 

och omsorg samt verksamheten för IFO, LSS, socialpsykiatri och AME. 

Samhällsbyggnadssektorn: I samhällsbyggnadssektorn ingår verksamheterna teknisk 

affärsverksamhet, mark- och exploatering, plan- och byggverksamhet samt miljöverksamhet. 

Kultur- och näringslivssektorn: Ansvarar för frågor kring kultur, näringsliv, information och 

marknadsföring, förenings- och fritidsservice samt bibliotek. 

Verksamhetsstöd: Ger kvalificerat stöd och service till den politiska organisationen och till de 

kommunala verksamheterna. Här ingår ekonomi, kansli, personal- och löner samt IT-service. 
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SAMMANFATTNING   

 Årets resultat uppgår till 0,6 Mkr (12,1 Mkr), vilket motsvarar 0,1 % (1,9 %) av skatter 

och statsbidrag. 

 Avvikelse med budget -6,5 Mkr (+9,7 Mkr) 

 De likvida medlen uppgår till 24,0 Mkr (21,7 Mkr) 

 Nettoinvesteringarna uppgår till 90,3 Mkr (79,5 Mkr) 

 Rörelsekapitalet, d.v.s. omsättningstillgångar minus kortfristiga skulder uppgår till 63,6 

Mkr (71,0 Mkr) 

 Soliditeten uppgår till 33,0 % (34,5 %) 

 Soliditeten inklusive pensionsförpliktelser och löneskatt uppgår till 4,0% (4,4 %). 

Pensionsförpliktelser intjänade före 1998 redovisas som en ansvarsförbindelse och uppgår 

till 227,3 Mkr (226,4 Mkr). Tillkommande löneskatt uppgår till 55,2 Mkr (54,9 Mkr) 

 De långfristiga skulderna ökade med 40 Mkr och uppgår till 498,6Mkr (463,9 Mkr), 6 

Mkr som avser amortering 2014 är bokförd som kortfristig skuld. 

 De ursprungligt placerade pensionsmedel för pensionsförpliktelser uppkomna före 1998 

uppgick till 24,5 Mkr. Marknadsvärdet per 2013-12-31 uppgår till 72,4 Mkr (63,2 Mkr). 

 Finansnettot uppgår till -4,9 Mkr (-7,2 Mkr) 

 Borgensåtagandena uppgår till 500,9 Mkr (412,8 Mkr) 

Siffror inom parentes avser 2012 
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 

Omvärldsanalys  

Konjunkturen vänder upp 

Efter en svag sommar och en svag höst blev det bättre fart i den svenska ekonomin under 

slutet av 2013. Utvecklingen väntas bli fortsatt stark i år. För helåret 2014 beräknas svensk 

BNP öka med 2,6 procent att jämföra med 0,9 procent i fjol.  

SKL:s bedömning är att framförallt exporten och investeringarna utvecklas betydligt bättre i 

år. En ökad tillväxt i omvärlden innebär att den svenska exporten börjar växa igen. Även 

näringslivets investeringar vänder upp. Betydande ökningar förutses ske också i 

kommunsektorns investeringar. Ett omslag från vikande till ökade lagerinvesteringar i 

industrin och handeln bidrar också till att förstärka efterfrågan. 

Sänkta skatter, låg inflation, låga räntor och växande sysselsättning medverkar till att 

hushållens reala inkomster stiger i relativt snabb takt. Hushållens sparande har under två års 

tid legat på en mycket hög nivå. SKL förutser att hushållens konsumtionsutgifter framöver 

växer i snabbare takt och att nivån på sparandet efterhand reduceras. Det ger ytterligare 

draghjälp till tillväxten i den svenska ekonomin. 

Sysselsättningen fortsätter öka i år vilket bidrar till att läget på den svenska arbetsmarknaden 

gradvis förbättras. Nedgången i arbetslösheten blir dock på ett års sikt begränsad. Det fortsatt 

svaga arbetsmarknadsläget håller tillbaka pris- och löneutvecklingen. Löneökningarna 

fortsätter att understiga 3 procent och inflationen mätt som KPIX (dvs KPI exklusive 

hushållens räntekostnader) håller sig runt 1 procent. 

Den låga inflationen begränsar skatteunderlagets tillväxt. I reala termer, dvs. efter avdrag för 

pris- och löneökningar, är däremot skatteunderlagets tillväxt fortsatt stark. 2014 begränsas 

tillväxten till 1,3 procent till följd av sänkta pensioner, men det är ändå en bra bit över den 

trendmässiga tillväxten på 0,9 procent 

 (Källa: Sveriges kommuner och Landsting) 
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Förutsättningar Mörbylånga kommun 

Befolkning 

Kommunens befolkning ökade under 2013 med 112 personer och uppgick vid årsskiftet till 

14 368 personer, varav 7 333 kvinnor och 7 035 män 

 

Ökningen under 2013 är något under den målsättning som Mörbylånga kommun har med en 

befolkningsökning på 1 % årligen. Det är dock en fortsatt positiv befolkningsutveckling i 

kommunen. 
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 Figur: Mörbylånga kommuns befolkning 1996-2013 

 

 

 

 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 

 Folkmängd 14 368  14 256 14 138 14 021 13 834 13 737 13 608 13 520 13 405 

 Folkökning/ 
minskning 

112 118 +117 +187 
+97 +129 +88 +115 +2 

 Födda 151 153 161 160 146 130 118 141 132 

 Döda 137 169 172 152 160 138 168 178 168 

 Födelseöverskott 14 -16 -11 +8 -14 -8 -50 -37 -36 

 Inflyttning 785 824 856 867 795 800 770 756 715 

 Utflyttning 687 690 728 688 684 663 632 604 677 

 Flyttningsöverskott 98 134 128 179 111 137 138 152 38 
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Åldersfördelning 

I jämförelse med medeltalet för landet i sin helhet har Mörbylånga något högre andel i 

åldrarna 0-17 samt från 45 år och uppåt. Däremot så är andelen i grupperna 18-44 år lägre än 

riksgenomsnittet. En fortsatt positiv trend är att andelen 0-6 år hamnar över snittet för landet.  

Figur: Mörbylånga kommuns åldersfördelning jämfört med riket 

 

Bostadsmarknaden 

Den största andelen av bostadsmarknaden består av småhus. Det största enskilda 

bostadsbolaget är det allmännyttiga bostadsbolaget, Mörbylånga Bostads AB, med drygt 700 

lägenheter. Vakansgraden är fortsatt mycket låg. I framförallt den norra delen av kommunen 

är det stor efterfrågan på framförallt byggbara tomter men det finns även behov av lägenheter. 

Planläggning för ett fortsatt byggande av lägenheter pågår i kommunen.  

Näringsliv 

I Mörbylånga kommun finns ca 1 500 registrerade företag varav ca 500 är lantbrukare. De 

största arbetsgivarna förutom kommunen och landstinget är Guldfågeln och Cementa. 

De stora etableringarna i Kalmar påverkar i allra högsta grad Mörbylångas förvärvsfrekvens, 

och därmed skatteintäkter. Mörbylånga är att betrakta som en förortskommun vilket innebär 

att mer än 50 % av nattbefolkningen pendlar till arbete inom annan kommun. 
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Finansiell analys 

Analys av årets resultat  

Kommunen uppvisar ett positivt resultat på 0,6 Mkr före balanskravsavstämningen. Jämfört 

med budget är det ett underskott med ca 6,5 Mkr. Årets nettoinvesteringar uppgår till ca 90 

Mkr. 
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Figur: Resultatutveckling 1995-2013 (tkr) 

 

Skattekraften i Mörbylånga har fortsatt att öka under senaste året vilket påverkar skatte-

intäktsnivån. Mörbylånga kommun har numera 92 % av medelskattekraften och hamnar på 

135 plats av Sveriges kommuner. Det har skett en stark ökning under de senaste 10 åren då 

kommunen tidigare låg bland de allra lägst placerade kommunerna. Totalt sett har dock inte 

intäkterna ökat med anledning av skatteutjämningssystemets regelverk. När den egna 

skattekraften ökar minskar utjämningsbidraget. 

Enligt de långsiktiga finansiella målen ska årets resultat motsvara minst 1 % av skatter och 

statsbidrag. Utfallet för 2013 motsvarar 0,1 %, justerat för balanskravpåverkade poster är 

resultatet 0,8%. Det innebär att kommunen inte når upp till det budgeterade målet för år 2013.  

Kommunalskatten ska enligt de finansiella målen vara oförändrad under planeringsperioden, 

d.v.s. 21,82. Målet är uppnått. 

De skattefinansierade verksamheternas investeringar ska enligt de finansiella målen 

självfinansieras. Under året har 40 mkr ytterligare ökat den kommunala lånestocken och bland 

annat finansiera nybyggnationen av industrireningsverket i Mörbylånga, ombyggnation av 

reningsverket i Färjestaden samt inköp av ny pelletspanna till fjärrvärmeverket i Mörbylånga. 

Totalt har 51,8 Mkr investerats i olika VA-projekt, 8,1 Mkr i fjärrvärme. 

Målet med enbart lånefinansiering till avgifts- eller exploateringsverksamheten är därmed 

uppfyllt. 
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Budgetavvikelser (Mkr) 

Enligt årsbudgeten för 2013 uppgick det budgeterade överskottet till 7,0 Mkr. Utfallet för 

2013 på 0,6 Mkr är därmed 6,4 Mkr sämre än budget. Orsaken till avvikelser jämfört mot 

budget är hänförligt bland annat till; 

 De skattefinansierade verksamheterna redovisar ett underskott på 1,6 Mkr gentemot 

budget. Detta innebär att den löpande verksamhet som bedrivs i Mörbylånga kommun 

fortfarande är i obalans med de budgeterade medlen Inför budget 2014 gjordes analyser av 

hur mål och medel harmoniserar och där det uppenbart fanns brister har man tillfört extra 

resurser i budget 2014. 

 Vård- och omsorgsverksamheten redovisade ett underskott på 1,1 Mkr vilket framförallt 

beror på ökade kostnader för personlig assistans. 

 Budgetavvikelserna inom den skattefinansierade verksamheten inom samhällsbyggnad är 

framförallt beroende på högre kostnader för bostadsanpassningsbidrag, 0,4 Mkr. 

Kostnaderna för vinterväghållning har överskridit budgeten med 2,8 Mkr samt skötsel av 

parker och grönområden har ett underskott på 0,7 Mkr.  

 Underskotten inom den avgiftsfinansierade verksamheten har uppstått framförallt 

beroende på fjärrvärmen som har ett underskott på 3,0 Mkr. Underskottet har återigen ökat 

efter att ha närmat sig en balans under 2012. Nya investeringar har gjorts för att minska 

användningen av olja.  Vatten och avlopp är till viss del finansierat med skattemedel men 

trots detta så har verksamheten en obalans på 0,7 Mkr. Underskotten ska återhämtas via 

framtida abonnentavgifter. 

 Inom den kommunövergripande verksamheten har kommunfullmäktige under 2013 

beslutat att göra extra underhållsinsatser på de kommunala fastigheterna med 6,3 Mkr.  

Kommunen har ett förvaltningsavtal med Mörbylånga Bostads AB angående de 

kommunala fastigheterna och bolaget har arbetat fram drifts- och underhållsplaner som 

ska förbättra standarden på fastigheterna och undvika att kommunen hamnar inför ett stort 

underhållsberg. Nästa steg i arbetet är att energieffektivisera fastigheterna för att minska 

såväl energikostnaderna som de miljöpåverkande utsläppen.  

 Det kommunala vindkraftverket har på grund av det låga elpriset under 2013 ett 

underskott på 1,1 Mkr. Planerna på att sälja elcertifikaten under året har inte verkställts 

utan planeras att genomföras vid ett senare tillfälle. 

 Verksamheten inom barn- och ungdom har ett överskott på knappt 5 Mkr som till största 

del beror på en positiv utveckling av de interkommunala ersättningarna. Det är fler elever 

från andra kommuner som väljer en skola/förskola i Mörbylånga kommun än vad som 

budgeterats. Det är dessutom inte lika många elever som väljer annan skola/förskola än 

den kommunala. 

 Överskottet inom finansförvaltningen, uppgår trots en återbetalning av AFA premier för 

åren 2005-2006 endast till 0,9 Mkr. Den stora kostnaden har varit ökade 

pensionsutbetalningar samt en större ökning av pensionsavsättningen än budgeterat.  Den 
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preliminära skatteprognosen för 2013 är efter ett par års positiva avräkningar nu negativ. 

Detta påverkar resultatet negativt med 3,8 Mkr. 

 Kalmar Läns Pensionsförvaltning AB (KLP) har haft en fortsatt uppgång vilket har 

påverkat resultatet positivt med ca 4,5 Mkr.  

 

 

 

 

Analys årets resultat utifrån balanskravet 

Enligt kommunallagen ska varje kommun redovisa en åtgärdsplan för eventuell återföring av 

uppkomna negativa resultat. 

 

Analys av balanskravet (tkr) 

 2013 2012 

Årets resultat  575  12 110  

Underskott i  fjärrvärmeverksamhet 3 013 1 768  

Effekt av sänkt diskonteringsränta ( RIPS) 2 282 0 

Belopp att återställa från tidigare år  0 0 

Totalt belopp 5 870 13 878 

 

Då fjärrvärmeverksamheten ska vara avgiftsfinansierad över tiden görs justering för resultatet 

i denna verksamhet som för år 2013 uppvisar ett underskott på 3,0 Mkr. 

Effekten av den sänkta diskonteringsräntan (RIPS) uppgår till ca 2,3 Mkr.  
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Nettokostnadsutveckling (tkr) 

Resultatet av verksamhetens nettokostnader exklusive avskrivningar i resultaträkningen visar 

hur stor del av kommunens löpande verksamhet som måste täckas med framförallt 

kommunalskatt. Om nettokostnaderna ökar snabbare än skatteintäkterna försämras 

kommunens ekonomi och så småningom måste mellanskillnaden täckas med höjd 

utdebitering. 

År Netto-
kostnad 

Ökning/ 
minskning % 

Skatteintäkter 
inkl generella 

statsbidrag 

Ökning/ 
minskning % 

1995 290 228 6,8 286 237 3,2 

1996 331 937 14,4 320 531 12,0 

1997 329 719 - 0,6 337 063 5,1 

1998 343 314 4,1 349 389 3,7 

1999 371 397 8,2 368 874 5,5 

2000 381 321 2,7 396 370 7,4 

2001 406 190  6,5  421 065  6,2  

2002 428 675 5,5 439 192 4,3 

2003 456 982 6,6 468 979 6,8 

2004 464 739 1,8 478 408 2,0 

2005 463 727 0,0 499 902 4,5 

2006 501 103 8,1 533 698 6,8 

2007 521 933 4,2  564 967 5,9 

2008 551 976 5,8 592 462 4,9 

2009 564 640 2,2 606 564 2,4 

2010 586 334 3,8 634 399 4,6 

2011 608 247 3,7 659 404 3,9 

2012 612 257 0,7 676 209 2,5 

2013 647 070 5,7 694 664 2,7 

Likviditet och lån 

De likvida medlen uppgår vid årsskiftet till 24 Mkr vilket innebär en ökning med 2,3 jämfört 

med föregående årsskifte. Under 2013 togs ett nytt lån på 40 Mkr. Kommunens långfristiga 

låneskuld uppgår vid årsskiftet till 499 Mkr. Därutöver redovisas 6 Mkr som kortfristig skuld.  

Låneskuldens utveckling (tkr): 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

102 275 187 233 204 427 281 359 333 272 365 214 396 106 430 017 463 922 498 569 
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Förvaltning av pensionsmedel 

Kommunen är delägare i Kalmar Läns Pensionsförvaltning AB (KLP). Övriga delägare utgörs 

av Landstinget i Kalmar län, Kalmarsunds Gymnasieförbund, samt Kalmar, Torsås, Nybro, 

Emmaboda, Mönsterås, Hultsfred, Vimmerby, Borgholm, Oskarshamn och Högsby. Från och 

med år 2003 har förvaltningen av medlen övertagits i egen regi. Placeringar har gjorts i 

svenska räntepapper och i aktier på Stockholms fondbörs samt ett par utländska börser. Sedan 

2001 har Mörbylånga inte gjort några ytterligare avsättningar. Enligt de finansiella 

målsättningarna ska fortsatta avsättningar övervägas under planperioden 2010-2013. Det har 

dock inte skett någon avsättning.. Den ackumulerade avsättningen fr.o.m. 1996 uppgår 

därmed fortfarande till 24,5 Mkr. Det bokförda värdet vid årsskiftet uppgick till 62,9 Mkr och 

marknadsvärdet var 72,4 Mkr. 

Pensionsskulden 

Enligt den kommunala redovisningslagen ska pensionsskulden regleras enligt den så kallade 

blandmodellen. Detta innebär att pensionsförpliktelser intjänade från och med 1998 redovisas 

som en skuld i balansräkningen medan de pensionsförpliktelser som avser före 1998 redovisas 

som ansvarsförbindelse.  

31,2 Mkr är avsatta som pensionsavsättning (inklusive löneskatt) per 2013-12-31. 14,5 Mkr är 

bokfört som en kortfristig skuld för den individuella delen som betalas ut till respektive 

pensionsförvaltare. 

Pensionsförpliktelsen som redovisas inom linjen i balansräkningen och därmed inte påverkar 

kommunens skulder uppgår vid årsskiftet till 281,4 Mkr inkl löneskatt.  

Pensionsförpliktelser (Mkr) 2013 2012 

Avsättning inkl löneskatt 31,2 25,6 

Ansvarsförbindelser inkl löneskatt 282,5 281,4 

Placerade pensionsmedel 62,9 57,2 

Marknadsvärde placerade medel 72,4 63,2 

Återlånade medel (1+2-4) 241,3 243,8 

   

Tillgångsslag placerade pensionsmedel: 

 Ingående värde 
bokfört 

Utgående värde 
bokfört 

Marknadsvärde 
ingående 

Marknadsvärde 
utgående 

Likvida medel 2 591 1 347 2 591 1 347 

Aktier 27 917 31 986 33 233 40 785 

Obligationer 26 713 29 306 27 367 30 307 
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Löpande under året har 15,8 Mkr (inkl löneskatt) betalats ut som pension. Dessa 

utbetalningar, som belastar resultaträkningen, kommer successivt att öka framöver i takt med 

att dagens anställda går i pension. 



Årsredovisning 2013 – Mörbylånga kommun 

 

 

 

17 

 

 

 

 

 

 

Soliditet 

Soliditeten är ett mått på kommunens långsiktiga ekonomiska styrka. Den visar hur stor andel 

av de totala tillgångarna kommunen själv finansierat, d.v.s. det egna kapitalet i förhållande till 

de totala tillgångarna. 

Soliditeten för 2013 uppgår till 33,0 % vilket är en minskning jämfört med föregående år med 

1,5 %. Om man även tar hänsyn till pensionsförpliktelsen inom linjen sjunker soliditeten till 

4,0 %, vilket är minskning med 0,4 % jämfört med 2012. 

Investeringsverksamhet 

Årets investeringsverksamhet uppgår till ca 90 Mkr. De största investeringsprojekten under 

året var färdigställande av det industrireningsverket i Mörbylånga, olika sanerings- och 

utbyggnationer av VA-nät och ombyggnation av reningsverket i Färjestaden. För att minska 

oljeförbrukningen i fjärrvärmeverket i Mörbylånga har en pelletspanna installerats. Det stora 

trycket på förskolor och skolor i kommunen har inneburit att såväl i Gårdby som i Glömminge 

har ny- som ombyggnationer gjorts och projekteringen för Torslunda skolan inklusive ny 

sporthall har påbörjats.  

 

 

Figur: Investeringsvolym (Mkr) 1996-2013  

 
Framtidsbedömning 

Ett fortsatt fokus på verksamheternas balans mellan mål och medel fortgår och inför 2014 har 

man gjort extra satsningar på ex vis väghållning, grönytor och parkområden samt förstärkt 

resurser till M-verksamheten. Förvaltningsavtalet med Mörbylånga Bostads AB har inneburit 

att underhållsinsatser på de kommunala fastigheterna har synliggjorts och åtgärder har 

vidtagits under 2013 men kräver extra resurser även framöver. I enlighet 

kommunfullmäktiges beslut ska energibesparande åtgärder genomföras för att minska såväl 

framtid kostnader som miljöpåverkan genom att fasa ut olja under en tre års period.  
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Kommunens resursfördelningssystem som omfördelar kommunens resurser med 

utgångspunkt från demografiska förändringar kräver en revidering för att bättre möta 

förändringar. Inom förvaltningen arbetas med att få fram specifika resursfördelningsmodeller 

för respektive verksamhet.  

Kommunens tillväxtplaner bygger på en årlig befolkningsökning med 1 %. Detta mål 

uppnåddes inte 2013 men återigen är Mörbylånga en av de kommuner i länet som har tillväxt. 

Enligt den senast befolkningsprognosen som tagits fram så kommer denna ökning att fortsätta 

även framöver om än inte i den takt som krävs för att vi ska nå 16 000 invånare 2025. Det 

kommer att ställas stora krav på framförallt boendemöjligheter för att denna tillväxt ska 

fortsätta. 

Mörbylånga kommun har under 2000-talet gjort mycket stora investeringar i om- och 

nybyggnationer av äldreboenden och Färjestadens skola samt uppbyggnaden av fjärrvärme-

verksamheten i Mörbylånga och Färjestadens tätorter. Det kvarstår dock ett mycket stort 

behov av att bygga ut vatten och avlopp på den östra och södra delen av kommunen. En VA-

plan är framtagande och ska vara ett underlag för kommande budgetarbete. 

En revidering av översiktsplanen har gjorts och är ute på samråd i början av 2014. Denna 

möjliggör, tillsammans med VA-planen, en fortsatt utveckling av kommunen.  

Antalet barn och unga ökar stadigt i framförallt norra kommundelen vilket ställer stora krav 

på tillgång till skolor och förskolor. Under 2014 ska om- och nybyggnationen av Torslunda 

skolan vara klar och en projektering av en ny F-6 skola i Färjestaden pågår för att vara 

färdigställd hösten 2015. 

Planarbetet fortsätter vidare i Mörbylånga hamn och på sockerbruksområdet. Inom den 

närmaste planperioden beräknas förnyelsearbetet ha tagit fart i Mörbylånga tätort.  

Med anledning av de demografiska förändringarna i samhället uppstår ständigt nya behov av 

verksamhet. Till detta kommer de statliga reformerna som innebär större tryck på den 

kommunala servicen, till exempel inom barnomsorg. Den stora kommunala utmaningen 

kommer att bli att internt göra omfördelning av de resurser som finns i form av skatter och 

statsbidrag för att täcka de förändrade demografiska förutsättningarna. Barnantalet i de yngre 

åldrarna ökar samtidigt som de statliga reformerna innebär ökade krav på barnomsorgsplatser 

och flexibla öppettider. Samtidigt minskar antalet gymnasieelever markant under kommande 

år. Andelen "äldre - äldre" är förhållandevis konstant men en ökning kommer att ske inom 

den närmaste tioårsperioden. Detta innebär stora krav på omfördelning. 

Den fortsatt höga investeringsnivån medför att en allt större del av skatter och statsbidrag 

kommer att användas för att betala räntor på lån. Därmed minskar utrymmet för den ordinarie 

verksamheten. Kommunen måste hitta rimlig investeringsvolymen till en nivå som medger 

amortering av befintliga lån. Räntenivån har under året varit låg.  

Befolkningsutvecklingen under 2013 visade på ett överskott. Totalt ökade kommunen med 

112 personer. Under året föddes fler personer än vad som dog vilket innebar att födelsenettot 

blev +14 personer. Även flyttningsnettot blev positivt, +98 personer. För att kunna utveckla 

kommunen framöver krävs det att befolkningskurvan har en fortsatt stigning uppåt, samtidigt 
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som detta naturligtvis ställer ökade krav på den kommunala servicen. Ett problem är att 

befolkningsökningen framförallt sker i den norra delen av kommunen medan det sker en 

minskning i de södra delarna.  

Diskussioner pågår mellan den tekniske verksamheten och länsstyrelsen angående åtgärder 

för återställande av deponin i Kastlösa. Sedan ett antal år har en årlig avsättning på 50 tkr 

skett. Det kommande åtgärderna kommer med stor säkerhet att vara av betydande belopp och 

under 2014 bör diskussionerna leda fram till att kommunen justerar sin avsättning för 

deponin. 
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Känslighetsanalys 

En kommun påverkas givetvis många gånger av händelser som står utanför dess kontroll. Det 

kan till exempel vara en konjunktursvängning eller ändrade lagar och förordningar. Ett sätt att 

göra detta tydligt är att upprätta en känslighetsanalys som visar hur olika förändringar 

påverkar kommunens finansiella situation. I tabellen nedan redovisas hur ett antal faktorer 

påverkar kommunens ekonomi. Där går bland annat att utläsa att varje procents löneökning 

innebär en kostnad för kommunen på ca 4,5 Mkr. Vidare framgår det att en enprocentsökning 

av räntekostnaderna medför en kostnad på 3,9 Mkr. Oplanerade händelser eller beslut kan få 

avgörande betydelse för kommunens ekonomi. Därför är det viktigt att upprätthålla en 

finansiell beredskap på såväl kort som lång sikt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Händelseförändring Kostnad/intäkt (Mkr) 

 Ränteförändring med 1 %  +/- 3,9 

 Löneförändring med 1 % +/-4,5 

 Bruttokostnadsförändring med 1 % +/- 8,0 

 Generell avgiftsförändring med 1 % +/-1,7 

Försörjningsstödsförändring med 10 % +/-0,4 

 Förändrad utdebitering med 1 kr  +/- 23,0 

 Generella statsbidrag med 1 % +/-1,5 
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Personalekonomisk redovisning 

Inledning 

Personalen är kommunens största och viktigaste tillgång. För att kommunen ska uppnå mål 

med sin verksamhet behöver vi som arbetsgivare ta god hand om våra medarbetare. Genom 

olika aktiviteter innebärande bl. a utbildnings- och friskvårdsinsatser för att få en så väl 

fungerande gemensam personalgrupp som möjligt. När våra medarbetare medverkar till 

förändring och utveckling av organisationen bidrar man också till att forma den goda 

arbetsplatsen och att vi upplevs som en attraktiv arbetsgivare vilket bör vara Mörbylånga 

kommuns viktigaste strategiska insatsområde.  

Vi ansvarar för att tillsammans utveckla Mörbylånga kommun på ett kreativt och jämlikt 

sätt. 

Mörbylånga kommuns gemensamma värdegrund och värdeord gör att Vi tillsammans kan 

möta förändringar och möjligheter på ett bättre sätt, öka stoltheten över att vara medarbetare i 

Mörbylånga kommun. 

Ett utvecklat medarbetarskap med engagerade, ansvarstagande och kompetenta medarbetare 

på alla nivåer i organisationen är en förutsättning för att öka kvalitén och nå målen för 

verksamheterna. Detta förutsätter också ett ledarskap som uppmuntrar medskapande inom 

ramarna och den inriktning som organisationen anger. 

 

71%

27%

2%

Personalkostnader 
2013

Bruttolön exkl övertid

Personalomkostnader

Total övertid/fyllnadstid ink PO

 
 

Personalkostnaderna utgör den största delen av kommunens totala kostnader, 2013 var denna 

kostnad 444,4 Mkr, en ökning med 21,8 Mkr jämfört med 2012. 

Tillsvidareanställda och årsarbetare per förvaltning 
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Den 31 december 2013 hade kommunen1001 tillsvidareanställda samt 145 visstidsanställda, 

totalt 1146 anställda. Antalet årsarbetare var 906,68, dvs. tillsvidare- och visstidsanställda 

med sysselsättningsgrad omräknad till heltid.  

0

42,93

45,8

4,09
5,09

2,09

Antalet tillsvidareanställda fördelat 
per verksamhet per 31december

Kommunledning

M verksamheten skola

M verksamheten omsorg

Verksamhetsstöd

Samhällsbyggnads

Kultur och fritid

 

Antalet Tillsvidareanställda medarbetare fördelat per förvaltning per 31 december årligen. 

                                                            2010 2011 2012 2013 

Kommunledningskontor/  

Ledningsstaben 

 85 14 12  

Kultur & fritidsförvaltningen            28    

Kultur och Näringsliv     21 

Miljö & byggnadsförvaltningen  14    

M verksamhet omsorg  427 425 439 459 

Tekniska förvaltningen  32    

M verksamhet skola  401 367 386 430 

Samhällsbyggnadsverksamheten   49 48 51 

Stöd och service 

Verksamhetsstöd 

  140 80 

 

      40        

Totalt  987 995 965 1001 
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Antal Visstidsanställda medarbetare fördelat per förvaltning per 31 december årligen 

 

  2010 2011 2012 2013 

Kommunledningskontoret/Ledningsstaben  10 3 2      

Kultur & fritidsförvaltningen 

Kultur och näringsliv 

 3    

1 

Miljö & byggnadsförvaltningen  2    

M verksamheten omsorg  95 76 68 58 

Tekniska förvaltningen  5    

M verksamheten skola  40 51 71 78 

Samhällsbyggnadsverksamheten   2 4 6 

Stöd och service   11 5  

Verksamhetsstöd     2 

Totalt  145 155 150 145 
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Tillsvidareanställda per åldersgrupp i procent av samtliga tillsvidareanställda 
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Visstidsanställda per åldersgrupp i procent av samtliga visstidsanställda 
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Köns och åldersfördelning 2013-12-31 

82,32 % av kommunens tillsvidareanställda är kvinnor och 17,68 % män. 

77,25 % av de visstidsanställda är kvinnor och 22,75 % är män. 

Den genomsnittliga åldern bland tillsvidareanställda är 47,3 år, för visstidsanställda är 

genomsnittlig ålder 41,54 år. 
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Frånvaro 

Enligt lagen om kommunal redovisning ska upplysning lämnas om de anställdas sjukfrånvaro. 

Den totala sjukfrånvaron ska anges i procent av de anställdas sammanlagda ordinarie 

arbetstid. Frånvaron ska redovisas för män respektive kvinnor samt åldersgrupper. 

Timavlönade är inte medräknade i analysen. 

Total sjukfrånvaro i procent av arbetstid 2010  

Ålder  Kvinnor Män Total 

   - 29 1,98 2,42 2,09 

30-49 3,61 1,08 3,15 

50 - 6,18 2,37 5,46 

Totalt 4,70 1,85 4,16 

 

Total sjukfrånvaro i procent av arbetstid 2011  

Ålder  Kvinnor Män Total 

   - 29 2,08 1,67 1,98 

30-49 3,84 1,69 6,39 

50 - 5,48 1,42 4,70 

Totalt 4,66 1,56 4,06 

 

Total sjukfrånvaro i procent av arbetstid 2012 

Ålder  Kvinnor Män Total 

   – 29 3,08 1,56 2,75 

30-49 5,60 1,44 4,79 

50- 6,24 2,62 5,62 

Totalt 5,64 1,96 4,95 

 

Total sjukfrånvaro i procent av arbetstid 2013  

Ålder  Kvinnor Män Total 

    -29 2,48 1,62 2,28 
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30-49 6,18 2,39 5,39 

50- 5,42 5,21 5,39 

Totalt 5,46 3,40 5,06 

 

Total sjukfrånvaro överstigande 60 dagar, 2010 

Sjukfrånvaron redovisas i procent till den totala sjukfrånvaron  

Ålder  Kvinnor Män Total 

    -29          4,5 5,67 4,84 

30-49 28,93 0,0 27,11 

50- 57,7 26,95 55,2 

Totalt 46,24 17,09 43,74 

Total sjukfrånvaro överstigande 60 dagar, 2011 

 

Sjukfrånvaron redovisas i procent till den totala sjukfrånvaron  

Ålder  Kvinnor Män Total 

    -29          0,0 0,0 0,0 

30-49 27,60 7,01 25,93 

50- 43,94 24,62 42,83 

Totalt 35,63 13,6 34 

 

Total sjukfrånvaro överstigande 60 dagar, 2012 

Sjukfrånvaron redovisas i procent till den totala sjukfrånvaron  

Ålder  Kvinnor Män Total 

    -29        6,54 0,0 5,75 

30-49 39,87 2,97 37,70 

50- 50,82 37,11 49,73 

Totalt 43,73 22,24 42,15 

 

Total sjukfrånvaro överstigande 60 dagar, 2013 
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Sjukfrånvaron redovisas i procent till den totala sjukfrånvaron  

Ålder  Kvinnor Män Total 

    -29          0,50 0,00 0,43 

30-49 42,86 47,32 43,31 

50- 46,44 63,46 49,13 

Totalt 42,98 55,28 44,59 
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Sjukfrånvaron 

Den totala sjukfrånvaron visar på en ökning från 4,95 % 2012 till 5,06 % för 2013  

De långa sjukfallen har minskat från 42,15 % 2012 till 37,71 % 2013.  

Målet är att sjukfrånvaron ska minska. Detta är helt i linje med det Samarbetsavtal som slöts 

under 2009 med Försäkringskassan. En tydlighet i chefens ansvar för rehabilitering har också 

givet en snabbare hantering, som hjälp använder man dataverktyget Adato 

Frånvaron mäts i förhållande till tillgänglig ordinarie arbetstid. Kvinnors sjukfrånvaro är 

betydligt högre än männens. Denna frånvaro ökar i takt med stigande ålder och högst 

sjukfrånvaro finns bland kvinnor som är 50 år och äldre. 

Sjuklönekostnaden exklusive personalomkostnader, dvs. den kostnad arbetsgivaren har för 

sjukfrånvaro i form av sjuklön var 2013 4,4 Mkr. 

Långtidsfriska 

Målet är att andel långtidsfriska ska öka. (Med långtidsfriska avses medarbetare som inte haft 

någon sjukfrånvaro under kalenderåret). Under 2010 hade 42,9% av kommunens anställda 

ingen sjukdag registrerad, 2011 var denna siffra 38,25%, 2012 var siffran 39,16 % och 2013 

var siffran 38,06. 
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Sysselsättningsgrad 

2013 var ca 38,96% av kommunens medarbetare deltidsanställda, samma siffra  2012 var 

39,04 %. Av det totala antalet medarbetare är 4,99 % män och 33,96 % kvinnor 

deltidsanställda. 

Pension 

Under 2013 hade kommunen 35 pensionsavgångar.  

Pensionskostnad 

Under 2013 betalade kommunen ut ca 12,7 Mkr i pensioner, en ökning gentemot 2012 då 10,2 

Mkr utbetalades. Utbetalningen avser ålders och efterlevandepension.  

Åldersfördelning och personalförsörjning 

Fram till och med år 2020 kommer 258 tillsvidareanställda, dvs. 27 % att gå i pension, under 

förutsättning att de arbetar fram till 65 år. 

Åldersfördelningen bland personalen tydliggör i fortsatt hög utsträckning behovet av 

planeringsinsatser vad gäller rekrytering för framtiden. Tillgång och efterfrågan av 

befattningar kommer att styra och påverka oss som arbetsgivare. Mörbylånga kommun är inte 

i en unik situation utan majoriteten av kommunerna i riket är i liknande situation. Därmed 

kommer vi att få en hård konkurrens med övriga arbetsgivare på arbetsmarknaden att 

rekrytera medarbetare med rätt kompetens. Då åttiotalisterna är betydligt färre än tidigare 

generationer kommer det att bli en omvänd rekryteringssituation än idag. De unga kommer att 

ställa krav på arbetsgivaren på ett helt annat sätt än tidigare. 

För att kunna konkurrera om den kompetens som ska ge kommunens invånare en service av 

hög kvalitet bör nya synsätt och idéer lyftas fram. Likaså är det angeläget att de idag icke 

traditionella lösningar ges möjlighet till prövning. Allt detta ska inrymmas i den ekonomiska 

situation som kommunen står inför de kommande åren. 

Pensionsavgångar per verksamhet antal samt procent av alla tillsvidareanställda 

 

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Ledningsstaben  1  3     

Stöd och service  4 2 3 5 4 2 1 

Samhällsbyggnadsverksamheten  1 2  2 1 1 3 

M verksamheten/Social  9 18 14 8 8 14 15 

M verksamheten/Skola  9 15 26 12 16 9 24 

Samtliga tillsvidare  24 37 46 27 29 26 43 
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Ledarskap 

Att vara chef och ledare i Mörbylånga kommun innebär att arbeta i en politiskt styrd 

organisation med kommunala och nationella mål och med givna ramar, dvs. man är 

arbetsgivarens representant. 

Chefer och arbetsledare har ansvar för att utveckla verksamheten och för att ta vara på 

kommunens resurser. Dagens ledarskap handlar till stor del om att styra genom mål och 

visioner, att vara tydlig, kunna föra en dialog med medarbetarna och kunna delegera. De är 

viktiga förutsättningar för bland annat medarbetarnas engagemang, lust att lära, den goda 

arbetsmiljön och kvaliteten i verksamheten. Det ställer stora krav på trygghet i ledarrollen och 

personlig mognad. Ledarskapsutvecklingsprogrammet som samtliga chefer och arbetsledare 

bör genomgå fortgår i samarbete med Regionförbundet Kalmar. 

 

Övertid 

Kostnaden för enkel- och kvalificerad övertid/mertid för tillsvidare- och visstidsanställda med 

månadslön var 6,0 miljoner kronor, beloppet inkluderar personalomkostnader.  

Personalkostnader 

Tabellen visar kommunens lönekostnader för månadsanställda och timavlönad personal. 

Kostnaderna avser inte anställda på anställningsstöd, uppdragstagare och förtroendevalda. 

Personalkostnader 2011 2012  2013 

 

Bruttolön exkl. 

övertid 

297,5 Mkr 301,3 Mkr 316,6 Mkr 

Personalomkostnader 116 Mkr 115,7 Mkr 121,8 Mkr 

Summa 413,5 Mkr 417,2 Mkr 438,4 Mkr 

Total övertid/ 

fyllnadstid inkl PO 

5,2 Mkr 5,4 Mkr 6,0 Mkr 

Summa kostnader 

månads/tim 

avlönadpersonal inkl 

övertid/ fyllnad samt 

PO 

418,7 Mkr 422,6 Mkr 444,4 Mkr 
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Medellön  

2013 var medellönen/heltid för våra tillsvidareanställda samt månadsanställda medarbetare, 

25 443: -, 2012 var medellönen 24 773: -  

Personalpolitik i övrigt 

Att bedriva en medveten och strategisk personalpolitik är av avgörande betydelse för att nå 

goda verksamhetsresultat. I det sammanhanget är det viktigt att anpassa insatserna så att de 

också motsvarar de förväntningar som finns hos dem som ska rekryteras framöver. Ett fortsatt 

gott samarbete med personalorganisationerna är dessutom ett viktigt inslag för en positiv 

utveckling av personalpolitiken. 

Löneöversyn 2013 

Mörbylånga kommun, som arbetsgivare, genomförde lokala löneöversynsförhandlingar med 

14 kollektivavtalsbärande personalorganisationer. Förhandlingar genomfördes genom att 

löneökningen fördelades individuellt och differentierat. Löneöversynen för år 2013 gällde 

enligt de centrala avtalen från och med den 1 april.  
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NYCKELTAL 

Finansiella nyckeltal i ett sammandrag över 10 år  

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Soliditet (%) 56 49 46 42 38 36 36 36 35 33 

Skuldsättnin
gsgrad (%) 

44 50 54 58 62 64 64 64 65 67 

Skulder (tkr) 204 317 278 621 318 722 380 864 449 089 506 450 523 477 541 257 583 072 620 765 

Eget kapital 
(tkr) 

258 595 275 391 283 417 289 911 284 516 296 139 306 544 309 929 321 937 321 914 

Eget kapital 
(kr/inv) 

19 294 20 544 20 963 21 304 20 712 21 406 21 863 21 872 22 583 22 404 

Totala 
tillgångar 
(tkr) 

462 912 561 480 609 607 683 388 748 298 819 621 850 013 874 997 931 805 975 171 

Tillgångar 
(kr/invånare
) 

34 538 41 886 45 089 50 220 54 516 59 247 60 624 61 890 65 362 67 871 

Långfristiga 
lån (kr/inv) 

7 631 13 967 15 120 20 676 24 261 26 400 28 251 30 416 32 542 34 700 

Anläggnings
till-gångar 
(kr/inv) 

25 011 30 197 36 066 42 454 44 443 47 169 48 584 49 552 52 024 54 938 

Antal 
invånare 

13 403 13 405 13 520 13 608 13 737 13 834 14 021 14 138 14 256 14 368 

Rörelsekapit
al (tkr) 

32 180 65 303 7 690 6 163 21 973 25 788 41 446 63 188 71 005 63 635 

Skatteunder
lag (kr/inv) 

120 361 127 662 138 134 140 627 148 886 157 390 159 857 162 665 165 804 171 373 
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 KASSAFLÖDESANALYS (tkr)

 Not 2013 2012 

Den löpande verksamheten    

Resultat efter finansiella poster  575 12 110 

Justering för poster som inte ingår i kassaflöde m.m. 1 47 801 41 254 

Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändringar av rörelsekapital  48 376 53 364 

    

Kassflöde från förändringar i rörelsekapital    

Ökning (-) Minskning (+)av exploateringsverksamhet  1 117 -2 921 

Ökning (-) Minskning (+) av förråd  -241 -438 

Ökning (-) Minskning (+) av kortfristiga fordringar  12 360 -11 582 

Ökning (-) Minskning (+) av kortfristiga placeringar  -6 660 -3 500 

Ökning (+) Minskning (-) av kortfristiga skulder  3 046 7 909 

    

Kassaflöde från den löpande verksamheten  57 998 42 832 

    

Investeringsverksamheten    

Förvärv av materiella anläggningstillgångar  -90 393 -79 451 

Försäljning av materiella anläggningstillgångar   0 

Nettoinvesteringar anläggningstillgångar  -90 393 -79 451 

Försäljning/inköp av finansiella tillgångar    

Kassaflöde från investeringsverksamheten  -90 393 -79 451 

    

Finansieringsverksamheten    

Nyupplåning   40 000 40 000 

Amortering av låneskulder  -5 353 -6 095 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  34 647  33 905 

    

Årets kassaflöde  2 252 -2 714 

Likvida medel vid årets början  21 705 24 419 

Likvida medel vid årets slut  23 957 21 705 
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RESULTATRÄKNING (tkr) 

 

 Not Budget Utfall Utfall 

  2013 2013 2012 

     

Verksamhetens intäkter 2 136 000 143 559 133 057 

Jämförelsestörande intäkt 3 0 10 456 10 816 

Verksamhetens kostnader 4 -770 409 -801 085 -755 995 

Avskrivningar 5 -40 000 -42 105 -44 803         

Nettokostnader  -674 409 -689 175 -656 925 

     

Skatteintäkter 6 538 534 540 504 522 427 

Generella statsbidrag 7 154 425 154 159 153 782 

Finansiella intäkter 8 2 500 8 041 7 569 

Finansiella kostnader 9 -14 000 -12 954 -14 743 

     

     

Resultat före extraordinära poster  7 050 575 12 110 

     

Årets resultat   7 050 575 12 110 
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BALANSRÄKNING (tkr) 

 Not 2013 2012 

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR    

Materiella anläggningstillgångar    

Mark, byggnader o anläggningar 10 770 322 721 854 

Maskiner o inventarier 11 10 934 11 114 

Finansiella anläggningstillgångar    

Värdepapper o andelar 12 5 384 5 384 

Långfristiga fordringar 13 2 700 2 700 

Summa anläggningstillgångar  789 340 741 052 

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR    

Förråd 14 1 557 1 316 

Exploateringsfastigheter 15 19 806 20 923 

Fordringar 16 79 220 91 580 

Kortfristiga placeringar 17 61 291 54 631 

Kassa, bank 18 23 957 21 705 

Summa omsättningstillångar  185 831 190 155 

SUMMA TILLGÅNGAR  975 171 931 207 

    

Eget kapital, avsättningar o skulder    

Eget kapital 19 321 914 321 339 

Varav årets resultat  575 12 110 

Summa eget kapital  321 914 321 339 

    

Avsättningar    

Avsättningar för pension o likn förpliktelser 20 31 226 25 580 

Avsättning för återställande av deponi  1 266 1 216 

Summa avsättningar  32 492 26 796 

Skulder    

Långfristiga skulder 21 498 569 463 922 

Kortfristiga skulder 22 122 196 119 150 

Summa skulder  620 765 583 072 

    

SUMMA SKULDER O EGET KAPITAL  975 171 931 207 

Ställda panter o ansvarsförbindelser 23 783 350 694 117 
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Nothänvisningar (tkr) 

   2013 2012 

Not 1, Justering ej rörelsepåverkande kostnader    

Planenliga avskrivningar  42 105 37 191 

Nedskrivning fastighetsvärde  0 2 474 

Nedskrivning långfristig fordran  0 150 

Avsättning pensionsskuld inkl löneskatt  5 646 2 235 

Avsättning deponi  50 50 

Summa  47 801 41 254 

Not 2 Verksamhetens intäkter    

Verksamhetsintäkter enl driftredovisning  249 629 240 022 

Avgår interna poster  -108 258 -108 262 

Avgår ränteintäkter kundfordringar  -31 -37 

Tillkommer moms vid köp av verksamhet  1 272 1 199 

Tillkommer reavinster exploatering  947 135 

Summa  143 559 133 057 

Not 3 Jämförelsestörande intäkter    

AFA premie   10 456 10 816 

Summa  10 456 10 816 

Not 4 Verksamhetens kostnader    

Verksamhetens kostnader enl driftredovisning  958 497 910 491 

Avgår interna poster  -108 258 -108 262 

Avgår kapitaltjänstkostnader  -60 970 -55 605 

Tillkommer personalkostnader centralt  11 813 9 371 

Tillkommer räntekostn lev fakturor   3  

Summa  801 085 755 995 

Not 5 avskrivningar/nedskrivningar    

Planenliga avskrivningar inventarier  4 077 3 153 
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   2013 2012 

Planenliga avskrivningar fastigheter  38 028 34 038 

Nedskrivning anläggningstillgångar  0 7 612 

Summa  42 105 44 803 

Not 6 Skatteintäkter    

Preliminära skatteintäkter 2012  543 876 516 021 

Prel skatteavräkning   -3 476 98 

Slutlig skatteavräkning  
341 6 384 

Mellankommunal utjämningt  
-237 -76 

Summa  
540 504 522 427 

Not 7 Generella bidrag o utjämning  
  

Inkomstutjämning  
129 249 121 908 

Regleringsavgift  
6 492 6 964 

Kostnadsutjämning  
-30 047 -27 416 

LSS utjämning  
13 675 19 426 

Fastighetsavgift  
34 790 32 900 

Summa  
154 159 153 782 

Not 8 Finansiella intäkter  
  

Räntor på likvida medel  
72 95 

Ränta på kundfordringar  
110 67 

Borgensavgift Mörbylånga Bostad AB  
1 066 1 355 

Kommuninvest  
200 0 

KLP återvunna avskrivningar  
110 23 

KLP ränteintäkter placerade medel  
1 132 1 373 

KLP aktieutdelning  
1 274 1 234 

KLP reavinster aktier, obligationer  
4 077 3 422 

Summa finansiella intäkter  
8 041 7 569 

Not 9 Finansiella kostnader  
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   2013 2012 

Räntor på långfristig upplåning  
11 958 12 713 

KLP förlust värdepapper  
918 1 955 

KLP övriga kostnader  
79 76 

Summa  
12 955 14 743 

Not 10  Fastigheter o anläggningar  
  

Ackumulerade anskaffningsvärden  
1 129 832 1 057 227 

Årets investeringar  
86 496 71 759 

Omklassificering fastigheter  
0 846 

Summa ackumulerade anskaffningsvärden  
1 216 328 1 129 832 

Ackumulerade avskrivningar  
-394 854 -360 815 

Årets avskrivningar  
-38 028 -34 039 

Ackumulerade ned/uppskrivningar  
-13 124 -10 650 

Årets nedskrivningar  
0 -2 474 

Summa ackumulerade ned/avskrivningar  
-446 006 -407 978 

Bokfört restvärde 31 dec  
770 322 721 854 

 

Not 11  Maskiner o inventarier    

Ackumulerade anskaffningsvärde   33 170 25 478 

Årets investeringar  3 897 7 692 

Summa anskaffningsvärde  37 067 33 170 

Ackumulerade avskrivningar  22 056 18 904 

Årets avskrivningar  4 077 3 152 

Summa ackumulerade avskrivningar  26 133 22 056 

Rest värde 31 dec  10 934 11 114 

Not 12 Värdepapper o andelar    

Aktier    

Substinaible Sweden South  15 15 

KLP  10 10 
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   2013 2012 

Mörbylånga Fastighets AB  2 000 2 000 

Mörbylånga Bostads AB  2 700 2 700 

Summa aktier  4 725 4 725 

Andelar    

Södra Skogsägarna  1 1 

Ölands företagsgrupp  1 1 

Kommuninvest  657 657 

Summa andelar  659 659 

Summa värdepapper o andelar  5 384 5 384 

Not 13  Långfristiga fordringar    

Kommuninvest  2 300 2 300 

Capellagården  400 400 

Summa  2 700 2 700 

    

Not 14 Förråd    

Kommunförråd Färjestaden  1 216 995 

Kommunförråd Mörbylånga  341 321 

Summa  1 557 1 316 

Not 15 Exploateringsfastigheter    

Kommunägd mark som är under omsättning    

Ingående värde  20 923 18 001 

Årets nedlagda kostnader  5 040 8 920 

Årets försäljningar  -6 156 -299 

Reavinst exploateringsfastighet   135 

Omfört till anläggningstillångar  0 -846 

Nedskrivning av omsättningstillgång  0 -4 988 

Summa  19 806 20 923 



Årsredovisning 2013 – Mörbylånga kommun 

 

 

 

40 

 

 

 

 

 

   2013 2012 

Not 16 Fordringar     

Fakturafordringar  10 871 16 778 

Interimsfordringar  58 983 64 349 

Moms  8 149 8 998 

Övriga fordringar  1 217 1 455 

Summa  79 220 91 580 

Not 17 Kortfristiga placeringar (KLP)  
  

Aktier anskaffningsvärde  
31 985 27 917 

Obligationer  
29 306 26 714 

Summa  
61 291 54 631 

Marknadsvärde – aktier  
40 785 33 233 

Marknadsvärde – räntebärande värdepapper  
31 654 27 676 

Summa   
72 439 60 809 

Not 18 Kassa, bank  
  

Kassa  
7 5 

Plusgiro  
51 150 

Bank  
23 899 21 550 

Summa  
23 957 21 705 

Not 19 Eget kapital  
  

Ingående värde   
321 339 309 229 

Årets resultat  
575 12 110 

Summa eget kapital  
321 914 321 339 

Not 20 Pensionsförpliktelser o pensionsmedel  
  

Pensioner uppkomna fr o m 1998  
25 130 20 586 

Särskild löneskatt  
6 096 4 994 

Återställning av Kastlösa deponi  
1 266 1 216 

Summa  
32 492 26 796 
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   2013 2012 

Förändring av pensionskuld exkl löneskatt  
  

Ingående avsättning  
20 586 18 787 

Nyintjänad pension  
851 827 

Utbetald pension  
-947  

Ränte- o basbeloppsuppräkning, personalförändr  
2 355 592 

Förändrad diskonteringsränta  
2 285 0 

Utgående avsättning  
25 130 20 586 

Kommunen har under 2013 en person med visspension  
  

Not 21 Långfristiga skulder  
  

Ingående låneskuld  
463 922 436 084 

Nya lån  
40 000 40 000 

Amorteringar  
-5 353 -6 095 

Omf till kortfristig del  
- -6 067 

Utgående låneskuld  
498 569 463 922 

Långivare (Mkr) (inkl kortfr del):  
  

Kommuninvest  
458 418 

Ölandsbanken (swebank)  
45 50 

SBAB  
2 2 

Not 22 Övriga kortfristiga skulder  
  

Leverantörsskulder  
26 927 27 301 

Upplupen pensionskostn individuell del  
14 525 14 600 

Kortfristiga lån  
6 067 6 067 

Upplupen särskild löneskatt  
3 524 3 542 

Semesterlöneskuld  
28 191 26 900 

Löneskatt på utbetalda pensioner  
3 086 2 473 

Interimsskulder  
20 311 18 967 

Preliminärskatt o arbetsgivaravgifter  
14 800 15 476 
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   2013 2012 

Mervärdeskatt  
34 554 

Övriga kortfristiga skulder  
4 731 3 270 

Summa  
122 196 119 150 

Not 23 Borgensåtagande o förpliktelser  
  

Egna hem (40 % av kapitalbelopp)  
501 580 

Mörbylånga Bostads AB  
430 000 360 000 

Mörbylånga Fastighets AB  
50 000 50 000 

Kalmarsunds Renhållare  
20 200 20 200 

Mörbylånga Båt- o sportfiskeklubb  
150 150 

Summa  
500 851 412 750 

Pensionsförpliktelser t o m 1997  
227 345 226 434 

Löneskatt på pensionsförpliktelser  
55 154 54 933 

Summa  
282 499 281 367 

Ingående pensionsförpliktelse  
226 434 225 651 

Pensionsutbetalning  
-11 773 -9 811 

Ränte o basbeloppsuppräkning, personalförändr  
6 495 10 594 

Ändrad diskonteringsränta  
19 179  

Summa  
227 345 226 434 

Aktualiseringsgrad  
95% 68% 

SUMMA Borgensåtagande och förpliktelser  
783 350 694 117 

 

Värdering av pensionsförpliktelser görs med tillämpning av RIPS 14. 

Mörbylånga kommun har månad och år ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för 

Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 278 

kommuner som per 2013-12-31 var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har 

ingått likalydande borgensförbindelser. 

Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal 

som reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemskommunerna vid ett eventuellt 

ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret 

fördelas i dels förhållande till storleken på de medel som respektive medlemskommun har 
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lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på medlems-

kommunernas respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening.  

Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Mörbylånga kommuns ansvar enligt ovan 

nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per 2013-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige 

AB:s totala förpliktelser till 269 401 727 843 kronor och tillgångar till 271 338 145 992 

kronor. Kommunens andel av de totala förpliktelserna uppgick till 1 126 931 141 kronor och 

andelen av de totala tillgångarna uppgick till 1 136 039 714 kronor. 

Mörbylånga kommunen har tillsammans med övriga medlemskommuner ingått borgen för 

Kalmarsundsregionens Renhållare för tillstånd att bedriva miljöfarlig verksamhet vi 

Moskogens återvinningscentral. Mörbylånga kommuns andel uppgår till 20,2 Mkr 

Genomsnittsräntan för de bundna lånen var under året 3,58 %. De bundna lånen utgör 20 % 

av kommunens totala lånebild. Genomsnittsräntan för de rörliga lånen var vid årsskiftet 

1,90 %. 

Mörbylånga Bostads AB betalade en borgensavgift på 1 066 tkr motsvarande 0,25 % av 

nyttjad borgensram.  
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DRIFTREDOVISNING 2013 inklusive interna poster (tkr) 

Skattefinansierad verksamhet 

 Utfall 2012 Budget 2013 Utfall 2013 Avvikelse 2013 

Politisk verksamhet -10 626 -10 968 -10 732 236 

Kulturverksamhet -2 504 -2 916 -2 873 43 

Förvaltningsledning inkl stöd & service -153 849 -150 424 -153 259 -2 835 

Samhällsbyggnadsverksamhet -20 172 -22 769 -26 697 -3 928 

M-verksamhet vård & omsorg -238 102 -250 281 -251 378 -1 097 

M-verksamhet barn & ungdom inkl kost -237 698 -258 932 -253 938 4 994 

SUMMA -662 951 -696 290 -698 877 -2 587 

Finansförvaltning 682 578 708 500 709 444 944 

SUMMA skattefinansierad verksamhet 19 627 12 210 10 567 -1 643 

Avgiftsfinansierad verksamhet  

Verksamhet Utfall 2012 Budget 2013 Utfall 2013 Avvikelse 2013 

Vatten o avlopp -6 586 -5 160 -5 870 -710 

Fjärrvärmeverksamhet -1 768 0 -3 013 -3 013 

Vindkraft 837 0 -1 109 -1 109 

Summa avgiftsfinansierat -7 517 -5 160 -9 992 -4 832 

     

TOTALT skatte- o avgiftsfinansierat 12 110 7 050 575 -6 475 

 

INVESTERINGSREDOVISNING 2013 (tkr) 

Verksamhet Budget Utfall Avvik 

Stöd & Service 29 590 27 108 2 482 

Samhällsbyggnadsverksamhet 109 128 62 908 46 220 

M-verksamheten  1 933 337 1 596 

Kulturverksamhet 40 40 0 

SUMMA 140 691 90 393 50 298 

EXPLOATERINGSREDOVISNING 2013 (tkr) 

Verksamhet Utgifter Inkomster 

Samhällsbyggnad 5 040 6 156 
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Redovisningsprinciper 

Mörbylånga kommun tillämpar Kommunal Redovisningslag, KRL, med några undantag, de 

förslag och rekommendationer som Rådet för kommunal redovisning, RKR, lämnar samt 

övrig redovisningspraxis.  

Allmänt 

Kostnader och intäkter av väsentlig betydelse har hänförts till redovisningsåret. Förråden har 

värderats till inköpspris exklusive mervärdeskatt på värderingsdagen. 

Avskrivningar och kapitalkostnader 

Anläggningstillgångar har i balansräkningen värderats till anskaffningsvärdet med avdrag för 

planmässiga avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Avskrivning av materiella 

anläggningstillgångar görs med linjär avskrivning, d.v.s. lika stora nominella belopp varje år. 

Kapitalkostnaderna består dels av rak avskrivning på anskaffningsvärdet, dels av internränta 

med 4 procent på bokfört värde. Avskrivning på byggnader och anläggningar påbörjas efter 

slutförd investering och beräknas på anskaffningsvärdet. För inventarier och fordon påbörjas 

avskrivningar det år som inköpet är gjort. Avskrivningar av anläggningstillgångar görs efter 

bedömning av tillgångens nyttjandeperiod, viss vägledning finns i RKR:s idéskrift angående 

avskrivning. Internränta har beräknats till 4 %. 

Avskrivningstider som använts är  

Mark o konst  0 år 

Datorer  3 år 

Maskiner o inventarier 5-10 år 

Byggnader  20-33 år 

Tekniska anläggningar 20-50 år 

Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk eller innehav med en nyttjandeperiod om minst 3 

år klassificeras som anläggningstillgång om beloppet överstiger gränsen för mindre värde. 

Värdet har satts till 0,5 basbelopp 

Redovisning av exploateringsverksamhet 

Exploateringsfastigheter som ska avyttras klassificeras som en omsättningstillgång. 

Utgångspunkten för omklassificeringen av en exploateringsfastighet från anläggnings- till 

omsättningstillgång är att detaljplanen för området vunnit laga kraft och att avtal upprättats 

med exploatör för igångsättning av markarbeten. 

Då det kan vara svårt att beräkna resultatet på ett tillförlitligt sätt innan hela projektet avslutats 

är det först vid slutredovisningen av exploateringsprojektet kom kostnader och intäkter 
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redovisas i resultaträkningen. Kommunen avviker i detta fall mot den idéskrift kring 

redovisning av kommunal markexploatering som RKR har gett ut.  

Leasing 

Kommunen följer inte RKR:s rekommendation nr 13. 

Lånekostnad 

Lånekostnader redovisas i enlighet med huvudmetoden och belastar följaktligen resultatet för 

den period de hänför sig till. 

Redovisning av skatter 

Kommunalskatten periodiseras och redovisas det år då den beskattningsbara inkomsten har 

tjänats in av den skattskyldige. Mörbylånga kommun använder sig av SKL:s prognos för 

beräkning av skattens slutavräkning i enlighet med RKR rekommendation.  

Redovisning av semesterlöneskuld och okompenserad övertid 

Semesterlöneskulden, d.v.s. skulden till personalen för semesterdagar och okompenserad 

övertid, redovisas som kortfristig skuld. 

Redovisning av pensionsmedel 

Den del av pensioner till personalen som kan hänföras till det individuella valet har 

särredovisats och klassificerats som kortfristig skuld i balansräkningen. Övriga pensions-

åtaganden som visstids- eller garantipension och intjänad pension, pension på löneandelar 

över 7,5 basbelopp, redovisas under avsättningar i balansräkningen. Pensionsåtaganden före 

1998 redovisas som ansvarsförbindelse. 

Placerade pensionsmedel (via Kalmar Läns Pensionsförvaltning AB) redovisas som 

omsättningstillgång och värderas därmed till lägsta värdets princip.  

Under året har en ny pensionsadministratör upphandlats och pensionsskuldsberäkning (såväl 

avsättning som förpliktelser) har uppvisat en del större avvikelser mellan åren. Jämförelsen 

försvåras därmed. 

Avsättning deponi 

Nya krav på deponeringsanläggningar innebar att all deponi i princip har upphört efter år 

2008. Under åren har diskussioner förts om vilken metod som ska användas för sluttäckning 

av Kastlösatippen. Kostnaderna för sluttäckningen som är planerad till 2016 är beroende av 

vilken metod som godkänns. Någon nuvärdesberäkning av de totala kostnaderna har därför 

inte skett.  

Anslutningsavgifter 

Från och med 2012 har anslutningsavgifter för vatten och avlopp redovisats som en 

kapitalinkomst och därmed minskat anläggningstillgångens värde med motsvarande belopp. 
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Detta innebär att anslutningsavgifterna påverkar avskrivningsunderlaget under 50 år, d.v.s. 

samma tid som den ekonomiska livslängden beräknas på ledningarna. Före 2012 har 

anslutningsavgifterna redovisats som en rörelseintäkt och påverkat årets resultat enligt 

tidigare rekommendationer. 

Intäkter, avgifter och försäljningar 

Intäkter från barn- och äldreomsorg redovisas månatligen, förbrukningsavgifter för VA och 

fjärrvärme debiteras och redovisas kvartalsvis. Övriga avgifter och försäljningar debiteras så 

snart tjänsten är utförd. 

Sammanställd redovisning 

Den sammanställda redovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden med proportionell 

konsolidering. Med förvärvsmetoden menas att det av kommunen vid förvärvstillfället 

förvärvade egna kapitalet i dotterföretaget har eliminerats. Därefter intjänat kapital räknas in i 

koncernens eget kapital. Den proportionella konsolideringen betyder att om dotterföretagen ej 

är helägda tas endast ägda andelar av räkenskaperna in i den sammanställda redovisningen. 

Alla bolag i koncernen har kalenderår som räkenskapsår.  

Obeskattade reserver har till 74 % redovisats som eget kapital och 26 % latent skatt under 

avsättningar. 

I den sammanställda redovisningen ingår fr.o.m. 2012 även kommunens andel i 

Kalmarsundsregionens Renhållare (KSRR). Justering för detta har skett för jämförelseåret 

2012. Redovisningen innehåller resultat- och balansräkning men inte kassaflödesanalys och 

noter, varför RKR:s rekommendation 8:2 inte tillämpas full ut 
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Ord- och begreppsförklaringar 

Balansräkningen visar den ekonomiska ställningen och hur den förändrats under året. 

Tillgångarna visar hur kommunen har använt sitt kapital (i anläggnings- och omsättnings-

tillgångar) respektive hur kapitalet har anskaffats (lång- och kortfristiga skulder samt eget 

kapital). 

Kassflödesrapporten  visar hur årets drift-, investerings- och låneverksamhet med mera 

  har påverkat likvida medel. 

Anläggningskapital Bundet eget kapital i anläggningar. Utgör skillnaden mellan 

  anläggningstillgångar och långfristiga skulder. 

Anläggningstillgångar Fast och lös egendom avsedda för stadigvarande innehav. 

Avskrivningar Planmässig värdenedsättning av anläggningstillgångar. 

Internränta  Kalkylmässig kostnad för det kapital (bundet i anläggnings- 

  och omsättningstillgångar) som utnyttjas inom viss verksamhet. 

Kapitalkostnader Benämning för internränta och avskrivning. 

Kortfristiga skulder Kortfristiga lån och skulder hänförliga till den löpande 

  verksamheten 

Nettoinvesteringar Bruttoinvesteringar efter avdrag för investeringsbidrag m m. 

Nettokostnader Driftkostnader efter avdrag för driftbidrag, avgifter och 

  ersättningar. 

Långfristiga skulder Skulder överstigande ett år. 

Omsättningstillgångar Lös egendom som inte är anläggningstillgång. 

Periodisering  Fördelning av kostnader och intäkter på de redovisnings-

  perioder till vilka de hör. 

Rörelsekapital Skillnaden mellan omsättningstillgångar och kortfristiga skulder. 

  Rörelsekapitalet avspeglar kommunens finansiella styrka. 

Soliditet  Andelen eget kapital av de totala tillgångarna, d.v.s. graden av 

  eget finansierade tillgångar. 
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SAMMANSTÄLLD REDOVISNING 
”KONCERNEN MÖRBYLÅNGA KOMMUN” 

Den sammanställda redovisningen omfattar förutom verksamheten i kommunen även 

verksamhet som kommunen bedriver i företags- eller kommunalförbund.. Syftet är att ge en 

sammanfattande bild av kommunens ekonomiska ställning och åtagande. 

Gemensam förvaltningsberättelse 

Koncernen Mörbylånga kommun omfattar två helägda bolag, Mörbylånga Bostads AB och 

Mörbylånga Fastighets AB, samt tre kommunalförbund, Ölands kommunalförbund (57 %) 

och Kalmarsunds Gymnasieförbund (15 %) samt Kalmarsundsregionens Renhållare(14 %), i 

vilka kommunen har ett bestämmande eller väsentligt inflytande.  

Den sammanställda redovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden med proportionell 

konsolidering. 

Mörbylånga kommun redovisar i sin sammanställda redovisning ett positivt resultat på 5,7 

 Mkr. Jämfört med föregående år är resultatet en försämring med 11,6 Mkr. Under året har det 

egna kapitalet ökat till 378 Mkr. Under året har soliditeten minskat något, till 23,9  %. 

Utförligare redogörelser för bolags och förbunds redovisas i respektive årsredovisning. 

Ekonomisk redovisning  

 
 

 Kommunen Mörbylånga 
Bostads AB 

Mörbylånga 
Fastighets 
AB 

Ölands  
kommunal- 
förbund 

Kalmarsunds 
gymnasierförb 

Kalmarsunds-
regionens  
renhållare 

Resultat 
(Mkr) 

0,6 2,6 0,3 0,3 -0,5 15,4 

Soliditet (%) 33,0 5,1 13,7 32,2 35,6 43,8 
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Mörbylånga Bostads AB 

Bolaget är ett allmännyttigt bostadsföretag som ska förvärva, äga och förvalta fastigheter eller 

tomträtter samt bygga bostäder, affärslägenheter och kollektiva anordningar inom kommunen. 

Ändamålet med verksamheten är att med iakttagande av kommunal självkostnads- och 

likställighetsprincip främja bostadsförsörjningen i kommunen. 

Bolaget är medlem i SABO (Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag). 

Årets resultat: 2 608tkr (1 463 tkr) 

Information om verksamheten  

Byggnationer: investeringar och underhåll 

Under verksamhetsåret har större satsningar skett på att förbättra det yttre underhållet av 

Mörbylånga Bostads AB:s fastigheter. En mängd fasader har tvättats och/eller målats om. Det 

inre underhållet har fokuserats på att förbättra standarden i bolagets lägenheter. 40 lägenheter 

har målats och tapetserats om och 25 kök har fått nya köksluckor. 

Uthyrning 

Under året har omsättningen av lägenheter uppgått till 145 (136), vilket är 18,2% (17,6 %) av 

beståndet. Av bolagets totalt 767 lägenheter var 3 (3) avställda och 0 (4) outhyrda vid 

årsskiftet. 

Fastighetsförvärv 

Under verksamhetsåret har bolaget inte förvärvat några fastigheter. 

Byggnation 

Under verksamhetsåret har en ny hälsocentral, uthyrd till Landstinget i Kalmar färdigställts i 

Färjestaden.  

Nya lokaler för  fastighetsskötare har färdigställts i Färjestaden. I Mörbylånga har om- och 

tillbygganden av Släggan 2 inletts, i fastigheten skapas kontor och lokaler för 

fastighetsskötare. 

Planerad byggnation 

Bolaget planerar att påbörja byggnation av 8 lägenheter i Färjestaden på Onkel Sams väg. 

Räntekostnader  

Snitträntan brutto på samtliga lån uppgick till 2,6 % (3,4 %). Bolaget har det senaste året 

försökt att utnyttja den låga rörliga räntan samtidigt som ränterisken inte får bli för stor. 

Bolaget använder sig av ränteswapar för att minska risknivån i finansieringen. 

Under året har bolaget betalat en borgensavgift uppgående till 0,25% (0,4 %) på utnyttjad 

borgen till Mörbylånga kommun. Kostnaden för 2013 uppgick till 1 066tkr (1 355 tkr). 
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Hyresförhandlingar 

Hyrorna har under året ökat med 1,0 % (1,5 %). 

Fastighetsförvaltning 

Mörbylånga Bostads AB har tecknat ett förvaltningsavtal med Mörbylånga kommun om att 

samordna all fastighetsförvaltning inom kommunen. Detta innebar att Mörbylånga Bostads 

AB fått ansvar för all fastighetsförvaltning. Detta uppdrag omsätter 26 Mkr under 2013. 

Framtida utveckling 

Verksamheten kommer att drivas i ungefärlig samma omfattning under 2014 som tidigare år. 

(Siffror inom parentes avser år 2012) 

Mörbylånga Fastighets AB 

Bolaget ska äga, förvalta, förvärva och försälja fastigheter, uthyra eller utarrendera dylik 

egendom, uppföra och förbättra fastigheter, teckna aktier (minoritetsandelar) i företag inom 

Mörbylånga kommun. 

Årets resultat: 339 kr (189 tkr år 2012) 

Information om verksamheten 

Allmänt och verksamheten  

Under verksamhetsåret har mindre förbättringsarbetet fortsatt på bolagets fasligheter i 

Färjestadens hamn. 

Uthyrning 

Under verksamhetsåret har uthyrningsläget varit i stort sett oförändrat. Lediga lokalytor finns 

främst i Färjestadens Företagarby.  

Fastighetsförvärv/försäljningar 

Under året har bolaget förvärvat en fastighet i Färjestadens hamn.(Färjestaden 5:17) 

Räntekostnader 

Räntekostnaden har stigit något i förhållande till föregående år. 

Ölands Kommunalförbund 

Ölands Kommunalförbund är ett kommunalförbund där Borgholms och Mörbylånga 

kommuner är medlemmar.  

Kommunalförbund är en egen juridisk person. Kommunalförbund har egen budget och 

räkenskaper men ingen beskattningsrätt. Finansieringen av verksamheten sker genom 

kommunbidrag från medlemskommunerna. För 2013 har fördelningen av kommunbidraget 
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varit 57 % från Mörbylånga kommun och 43 % från Borgholms kommun, förutom 

turistverksamhet och särskilda projektmedel, som finansieras med 50 % från vardera 

kommun. 

Årets resultat: 251 tkr (970 tkr år 2012) 

Ändamål och verksamhet 

Förbundet samverkar i frågor om översiktlig planering, utredningar och samarbetsprojekt och 

ska på annat sätt verka för ett samgående beträffande kommunala angelägenheter av 

gemensamt intresse för medlemskommunerna. 

Kommunalförbundet ansvarar för den räddningstjänst som enligt lag åvilar var och en av 

förbundsmedlemmarna. Förbundet svarar även för samordning av turistfrågor. 

Ölands Näringslivskontor ansvarar för delar av kommunernas internationella kontakter och 

åtaganden samt det EU-arbete och de internationella kontakter, främst ö-samarbetet Baltic 

Islands Network (B7), som tidigare hanterats inom ramen för kommunalförbundets allmänna 

del. 

Viktiga händelser och ändrade förutsättningar 

Under året har avvecklingen av näringslivskontoret pågått samt utredningar om den framtida 

turistorganisationen. 

Kalmarsunds gymnasieförbund 

Mörbylånga kommun ingår tillsammans med Kalmar, Borgholm och Torsås kommuner i 

Kalmarsunds gymnasieförbund. Förbundet ansvarar för gymnasie- och vuxenutbildning. 

Årets resultat: 0,5 Mkr (8,3 Mkr år 2012) 

Information om verksamheten 

Mörbylånga kommun bildar tillsammans med Kalmar, Torsås och Borgholm Kalmarsunds 

Gymnasieförbundet. Förhållandet mellan kommunen och förbundet regleras i särskilt avtal. 

Avgiften baserar sig på antalet 16-19-åringar. Kommunens kostnad är beroende dels av hur 

många elever det finns totalt i medlemskommunerna, dels hur stor andel av dessa som tillhör 

kommunen.   

Huvuddelen av kommunens ungdomar bedriver sin gymnasieundervisning inom gymnasie-

förbundet.  

Kalmarsunds gymnasieförbund har tre stora gymnasieskolor i Kalmar; Stagneliusskolan, Lars 

Kaggskolan och Jenny Nyströmskolan samt Ölands gymnasium i Borgholm. 

Kommunens totala kostnad för all gymnasieutbildning ingår i bidraget, d.v.s. även för de 

elever som går i skolor utanför Gymnasieförbundet. 

Kalmarsunds Gymnasieförbund är även huvudman för den gymnasiala särskoleundervis-

ningen samt vuxenutbildning.  
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Kalmarsundsregionens Renhållare 

Mörbylånga kommun ingår tillsammans med Kalmar, Nybro och Torsås kommuner i 

kommunalförbundet Kalmarsundsregionens Renhållare. 

Årets resultat: 15,4 Mkr (12,6 Mkr) 

Viktiga händelser och ändrade förutsättningar 

Arbetet med avfallsbehandlingsanläggningen har fortsatt under året, en upphandling har gjorts 

och enligt tidplanen kommer arbetat att starta kvartal 4 2014. 

En avsiktsförklaring avseende ett medlemskap i KSRR har beslutats av tekniska nämnden i 

Oskarshamns kommun och KSRR:s styrelse. 

Översyn av körrutter pågår för att få till stånd en effektivare insamling med hänsyn till 

körsträckor och insamlingsvolym. Även öppettider och bemanning för återvinningscentralerna 

har genomfört för att få tillstånd en mer kundanpassad verksamhet. 

Den nya avfallsplanen är beslutad och gäller för perioden 2014-2020. 
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Resultaträkning (tkr) 

 2013 2012 

   

Verksamhetens intäkter 252 833 236 009 

Verksamhetens kostnader -866 756 -818 620 

Avskrivningar -60 108 -58 610 

   

Verksamhetens nettokostnader -674 031 -641 221 

   

Skatteintäkter 540 504 522 427 

Generella statsbidrag 156 274 157 832 

Finansiella intäkter 8 542 8 320 

Räntebidrag  8 

Finansiella kostnader -25 550 -30 039 

Resultat före extraordinära poster 5 739 17 327 

   

   

Årets resultat 5 739 17 327 
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Balansräkning (tkr) 

 2013 2012 

Anläggningstillgångar   

Materiella anläggningstillgångar   

Mark, byggnader o anläggningar 1 268 975 1 171 350 

Maskiner o inventarier 28 500 29 232 

Pågående nyanläggningar 14 544 39 463 

Finansiella anläggningstillgångar   

Värdepapper o andelar  205 684 

Långfristiga fordringar 3 399 2 857 

Summa anläggningstillgångar 1 315 623 1 243 586 

Omsättningstillgångar   

Förråd 2 250 1 913 

Exploateringsfastigheter 19 806 20 923 

Kortfristiga fordringar 104 151 107 433 

Placering pensionsmedel via KLP 61 291 54 631 

Kassa, bank 72 590 52 175 

Summa omsättningstillgångar 260 088 237 075 

SUMMA TILLGÅNGAR 1 575 711 1 480 661  

Eget kapital, avsättningar o skulder   

Eget kapital 372 962 367 223 

varav årets resultat 5 739 17 327 

Summa eget kapital 372 962 367 223 

Avsättningar   

Avsättningar för pension o liknande förpliktelser 32 110 26 561 

Övrig avsättning  13 329 7 898 

Summa avsättningar 45 439 34 459 

Skulder   

Långfristiga skulder 976 314 912 801 

Kortfristiga skulder 182 996 166 178 

Summa skulder 1 159 310 1 078 979 

SUMMA SKULDER O EGET KAPITAL 1 577 711 1 480 661 
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Måluppfyllelse 

Kommunens finansiella mål 

Kommunfullmäktige har antagit följande finansiella mål: 

Kommunalskatten ska vara 

oförändrad 

Kommunalskatten är 

21:41 

Målet uppnått 

 

Det årliga resultatet ska uppgå till 

minst 1% av skatter o statsbidrag 

Resultatet 0,1 %. Målet ej uppnått. 

 

Investeringsvolymen avseende 

skattefinansierad verksamhet ska 

täckas med egna medel. 

Investeringsvolymen 

uppgår till ca 90 Mkr 

varav ca 44 Mkr avser 

avgiftsfinansierad 

verksamhet. 40 Mkr 

upptaget i nya lån under 

året. 

Målet uppnått. 

 

Avsättning till 

pensionsförvaltning/amortering 

av långfristiga skulder ska 

övervägas 

Amortering av 

långfristiga lån har skett 

med 5 Mkr. Ett lån är 

slutamorterat. Arbete 

med att vid omsättning 

och nyupplåning upprätta 

amorteringsplaner pågår. 

Målet delvis uppnått 

 

Kommunens medarbetar - mål 

Sjukfrånvaron ska minska Sjukfrånvaro 2013-12-31 

uppgår till 5,06 medan den 

föregående år var 4,95 

Målet ej uppnått 

 

Lönekartläggning ska 

göras vart tredje år. 

Ingen lönekartläggning har 

skett 2013 

Målet uppnås under en 

tre års period. 
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Verksamhetsmässiga mål och dess uppfyllelse utifrån den 
fastställda visionen med strategier. 

Befolkning – ska öka och 

uppgå till 16000 invånare 

2025 

En nettoökning med 112 

personer redovisas per 

2013-12-31. Enligt plan 

ska kommunen öka med 

1% per år. 

Målet uppnås inte fullt 

ut 

 

Utveckla medborgarnas 

möjligheter att delta i det 

demokratiska samtalet 

Beredningarnas timeout 

har påverkat utvecklingen 

av det demokratiska 

samtalet 

Målet uppnås inte  

 

Aktivt arbeta med jämlika 

och jämställda villkor 

Kommunen deltar i SKL:s 

stora jämställhetsprojekt, 

”Jämställd integration” 

Målet delvis uppnått 

.  

Bostäder- aktivt arbeta för 

att erbjuda attraktiva 

boendemiljöer för alla i 

hela kommunen 

Nya boendemiljöer i 

Mörbylånga o Färjestaden 

har färdigställts men de 

områden utanför tätorterna 

som är beroende av att 

vatten och avloppsfrågan 

löses är ännu inte aktuella 

som attraktiva 

boendemiljöer 

VA-planens färdigställande 

möjliggör en utveckling på 

östra sidan. 

Målet delvis uppnått. 

 

 

Utveckla 

näringslivsverksamheten 

genom att värna om de 

etablerade företagen, 

utveckla besöksnäringen, 

stimulera 

kompetensutveckling och 

framväxten av kreativa 

näringar 

Näringslivsverksamheten 

har övergått i 

kommunalregi fr om 2013. 

Det redan tidigare 

befintliga nätverket 

bevaras och utvecklas. 

Turiststrategin antogs i 

juni. Ny 

förvaltningsorganisation 

har genomförts under 

hösten 2013  

Målet uppnås delvis. 
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Mörbylånga ska vara en 

ledande kultur och 

naturkommun 

Ansvarsfrågan angående 

världsarvet har blivit 

tydligt fr o m 2013. Ett 

kulturpolitiskt program är 

under framtagande. 

Målet delvis uppnått 

. 

Kommunikationer ska 

vara välutvecklade i hela 

kommunen 

En genomgång av 

pendlingstrafik och 

stråktänkande har skett i 

samspel med 

Trafikstyrelsen. Fortsatta 

analyser av 

kommunikationsbehov 

ingår i den pågående 

revideringen av 

översiktsplanen 

Målet ej uppnått 

 

 

Ytterligare måluppfyllelse återfinns i verksamhetsberättelserna. 



  

 

 

 

 

 

Verksamhetsberättelser 

2013 
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Politisk verksamhet och förvaltningsledning 

Årets verksamhet 

Inför den kommande mandatperioden har en utvärdering av den nya organisationen skett med 

externa utredare. Målet med den nya organisationen var att det politiska arbetet skulle 

kännetecknas av helhetssyn, samverkan och samordning samt ha fokus på medborgarnas 

behov. Andra ledord för arbetet var ärlighet, lojalitet, integritet och tydlighet.  

Arbetet skulle kännetecknas av: 

 en ständigt pågående dialog med medborgarna  

 god lyhördhet för omvärldsförändringar  

 korta handläggningstider och snabba beslut  

 

Den förändrade organisationen skulle ge effektivitetsvinster på kort och lång sikt och var 

beroende av en stark styrning, ledning och samordning på alla nivåer. 

Ett viktigt steg var att vitalisera den politiska debatten.  

En tillfällig beredning har tillsatts för att bereda ärendet om den framtida politiska 

utredningen. 

Den kommunala förvaltningen som från och med 2011 är gemensam för alla verksamheter har 

arbetet med att finna bra samverkansformer för att nå effektiviseringsvinster och dessutom 

höja nivån på servicen till medborgarna. 

Årets viktiga händelser 

Förvaltningen har under arbetat med att implementera den nya värdegrunden ”Människan i 

focus”. Efter diskussioner har följande ledord fastställts: 

 Ansvar  

 Tillsammans 

 Utveckling 

 Kreativitet 

”Vi ansvarar för att tillsammans utveckla Mörbylånga kommun på ett kreativt och jämlikt 

sätt”. 

Under 2013 har förvaltningen kännetecknats av ett mer övergripande och gränslöst samarbete. 

Under året har organisationen anpassats för att ännu bättre finna sin form. Från och med 2013 

lades det gemensamma näringslivskontoret i Ölandskommunalförbund ner och kommunen 

återtagit näringslivskontoret inom egen organisation. En ny sektion har bildats, kultur- och 

näringsliv där man även knutit informationsverksamheten. I sektionen ingår även 

föreningsstöd, fritidsverksamhet, utsmyckning, bibliotek, vandringsleder, utveckling och 

marknadsföring av världsarvet. Det bedöms att det finns stora möjligheter till synergieffekter 

genom denna sammansättning. Samarbetsytorna var redan från början givna och samarbetet 

mellan den allmän kulturella verksamheten och biblioteken har bland annat inneburit ett 

samarbete kring program och utställningar. Vecka 44 har utvecklats till att inte längre enbart 

vara ett höstlov utan det är nu också Mörbylångas kulturvecka.  

Under året har Mörbylånga kommun delat på en tjänst som destinationsutvecklare med 

Borgholm för att på så sätt uppfylla de krav som den antagna turismstrategin bygger på. 
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Att uppnå målen med organisationsförändringen kommer inte att ske på bara ett år utan det 

kommer vara en kontinuerlig utveckling. 

Det stora Windows7/2010 projekt har avslutats och i detta har ingått mycket mer än bara 

övergången till Windows7. Hela den tekniska plattformen har utvecklats och alla de gamla 

felen som kvarstod från 2007 års migrering är nu tillrättade. Detta har inneburit väsentligt 

kortare inloggningstider, problemen med tappade nätverksmappningar är borta och brister i de 

trådlösanäten är också lösta. Projektet har också inneburit att en större del av klienterna är 

utbytta. Detta kommer att innebära att under detta år finns det inga klienter som är äldre än tre 

år. Kommunens lagringslösning har byggts ut och genom att ha en enhet i egen datahall och 

en extern i en annan byggnad på Skansenskolan, har säkerheten höjts till en helt annan nivå. 

Det har också skapat en särskild lagringslösning på förskolorna, som innebär att de kan arbeta 

med betydligt större data mängder, som då också underlättar det pedagogiska arbetet. Antalet 

programvaror har också minskat både inom administrationen och skolan. Det har införts en 

programvara som innebär att programvaror i våra nätverk ”skjuts ut” detta innebär att IT 

avdelningen nästan aldrig behöver komma ut till de fysiska klienterna för en installation.  

Utveckling och förnyelse av vandrings- och cykelleder pågår kontinuerligt och under 2013 

kunde en ny vandringsled invigas, Gösslundaleden. Detta är ett viktigt steg i att blir den natur- 

och kulturkommun som är målet i kommunens vision. 

Kommunen har sju friluftsbad från Borgmästarviken i norr till Parboäng i söder. Det är har 

gjorts speciella satsningar på Klevabadet där det fanns ett stort behov av en ny badbrygga 

samt röjning av hela markområdet samt vägen. 

Under året har även golvet i sporthallen i Gårdby bytts ut pga halkproblem. 

Det stora trycket på det central kommunkansliet har inneburit att  en genomlysning har 

genomförts för att vara som underlag inför kommande organisationsförändring som ska syfta 

till att tydliggöra kommunkansliets uppdrag. 

Mörbylånga Bostads AB har via förvaltningsavtal med kommunen ansvaret för de 

kommunala fastigheterna från 2012-04-01. En underhållsplan är framtagen och man har 

påtalat behovet av extra underhållssatsningar på de kommunala verksamhetslokalerna. Under 

hösten avsatte kommunen 6,3 Mkr extra för dessa åtgärder som en engångsåtgärd för det 

akuta underhållet.  

Ekonomiskt resultat 

Årets resultat är ett underskott på ca 3,7 Mkr jämfört med budgeten. Det finns några större 

avvikelser inom framförallt verksamhetsfastigheter, där man har gjort extra underhållsinsatser 

på 6,3 Mkr under året. Vindkraft har ett underskott på 1,1 Mkr som har påverkats av det låga 

elpriserna som varit under året. Bidraget till gymnasieförbundet har blivit lägre än budgeterat 

pga lägre antal elever i åldrarna 16-19 år. Inför kommande år har inga extra underhållsinsatser 

beslutats och bidraget till gymnasieförbundet har sänkts. 

Årets verksamhet i ett framtidsperspektiv 

Ett fortsatt arbete med att finna bra arbetsformer för att uppnå målen med tillgänglighet och 

snabba beslutsvägar fortgår på det nya året.  
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Utvecklingsfrågor kommer även fortsättningsvis ha fortsatt fokus. Samarbetet med 

Borgholms kommun i ett gemensamt näringslivskontor avslutas från och med 2013. Den 

framtida näringslivsorganisationen är föremål för utredning. 

Projektet ”Fyr till Fyr” innebär att kommunen tillsammans med bland annat Borgholm, 

Trafikverket och EU satsar medel för att bygga ut cykellederna på Öland för att kunna möta 

den allt större andelen cykelturister som besöker ön. Detta är i enlighet med strategin att 

utveckla Mörbylånga kommun till den kultur- och naturkommun som den ska vara enligt den 

fastställda visionen. Den nya sektionen, kultur- o näringsliv, kommer att arbeta aktivt för att 

bland annat utveckla södra Ölands odlingslandskap och finna synergieffekter gentemot det 

lokala näringslivet. Turismutvecklingen enligt den fastställda turiststrategin fortgår.  

Måluppfyllelse 

Utlån Mål 2013 Utfall 2013 Utfall 2012 Utfall 2011 

Folkbibliotek 130 000 134 042 136 140 134 504 

Skolbibliotek 37 000   38 114   35 638   34 059 

Totalt 167 000 172 156 171 778 168 563 

Kommentar 

Biblioteket i Mörbylånga har tappat nästan 10% av utlånen medan biblioteket i Färjestaden 

fortsätter öka. Skolbiblioteken ökar också.  Lånen fördelade sig på 83 827 barnmedia, 86 240 

vuxenmedia och 2 089  nedladdningar av e-böcker 

Aktiva låntagare Mål 2013  Utfall 2013 Utfall 2012 

Folkbibliotek 6 000 6 166 6 021 

Skolbibliotek 2 000 2 223 2 313 

Totalt 8 000 8 389 8 334 

 

Besök Mål 2013 Utfall 2013 Utfall 2012 Utfall 2011 

Folkbiblioteken 110 000 115 534 113 295 118 068 

Kommentar 

Skolbiblioteken har ingen besöksräknare, därför mäts bara besöken på folkbiblioteken. Som 

synes är det en liten nedgång i fysiska besök, det kan finnas flera anledningar till det, men 

framförallt tror vi det beror på att flera har datorer hemma och därför inte behöver använda 

våra publika datorer i samma grad som tidigare. Dessutom har vi en ökning av bibliotekets 

digitala tjänster, se  nedan. 

Det digitala biblioteket 

Digitala biblioteket Mål 2013 Utfall 2013 Utfall 2012 Utfall 2011 

Nedladdning av e-

böcker 

1 500 2 089  1 293 440 

Reservationer på 

webben 

8 000  7 841  7 943 6 245 

Reservationer över 

disk 

19 000 20 436  18 629 17 908 



Årsredovisning 2013 – Mörbylånga kommun 

 

 

5 

 

 

Många besökare vill fortfarande kontakta personalen när de ska reservera media. Som framgår 

av tabellen har 20 436 reservationer gjorts med personalens hjälp.  

Bibliotekets webbplats http://biblioteket.morbylanga.se är välbesökt. Under 2013 hade den 22 

989 besök, 6 440 unika besökare och 147 514 sidvisningar. Återkommande besökare var 72. 

 Mål 2013 Utfall 2013 

Utveckling av 

badplatser 

1 1  

Anlägga nya 

delsträckor 

vandringsleder 

1 1  

Förbättra rastplatser 2 3  

 

 

http://biblioteket.morbylanga.se/
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Ekonomisk redovisning (Tkr) 

Resultat (tkr) 
Budget 
2013 

Utfall 2013 Avvikelse 
2013 

Utfall 
2012 

Avvikelse 
2012 

 Intäkter 94 112 105 890 11 778 71 846 1 791 

 Kostnader -255 503 -270 990 -15 487 -235 484 -2 306 

 Nettokostnader -161 391 -165 100 -3 709 -163 638 +515 

      

      

 Nettokostnad/verksamhet      

 Politisk verksamhet 10 967 9 883 1 084 10 626 3 447 

 Markexploatering/planering 812 595 217 247 565 

 Arbete o näringsliv 2 450 3 178 -728 2 168 282 

 Ölandskommunalförbund 18 650 18 237 413 18 256 394 

 Bostadspolitiska åtgärder  -34 34 1 909 91 

 Gymnasie- o vuxenutbildning 64 237 61 906 2 331 64 017 148 

 Kollektivtrafk 5 000 5 621 -621 5 655 -655 

 Lokaler o bostäder 11 000 17 161 -6 161 9 807 -3 807 

 Kommungemensamma 
verksamheter 

32 181 31 676 505 35 812 -509 

 Personligt ombud 250 203 47   

 Biblioteksverksamhet 7 622 7 438 184 7 549 -149 

 Föreningsservice 8 222 8 127 95 8 225 75 

 Kostservice* överfört till barn o 
ungdom 

   204 -204 

 Vindkraft 0 1 109  -1 109 -837 837 

 SUMMA 161 391 165 100 -3 709 163 638 515 

Investeringsprojekt  

Investeringsprojekt Budget 2013 Utfall 2013  

Datorer 3 340 2 203 

Digital biograf 1 000 871 

Inventarier  200 0 

Konstnärlig utsmyckning 40 40 

Verksamhetsfastigheter* 23 050 24 034 

Markköp/försäljning 2 000 0 

SUMMA 29 630 27 148 

* Verksamhetsfastigheter framförallt om- och nybyggnation  av  Gårdby förskola och skola, 

samt Glömminge skola inklusive ny matsal. 
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Samhällsbyggnadsverksamheten 

Årets viktiga händelser 

Mark och Exploatering 

Infrastrukturen för etapp 1A, ca 20 villatomter i Norra viken, Mörbylånga, har färdigställts 

och försäljning av mark till etapp 1B har skett (privat exploatör). Försäljning av villatomter i 

området mellan Granitvägen och Färjehallen i Färjestaden, (kommunal exploatering) samt vid 

Storgatan i Färjestaden (privat exploatör), har påbörjats. 

Verksamheten har anställt en GIS-samordnare. En projektanställning som vid sidan av gatu-

/trafiksidan har jobbat med hastighetsöversynen avslutades vid årsskiftet.  

Upphandling av snöröjning för närmaste 2+2 år har gjorts. 

Omstrukturering av ytor, p-platser har gjorts på Södra Hamnplan i Färjestaden i samband med 

utbyggnad av ett större trädäck för uteserveringar. 

Hastighetsplan för alla tättbebyggda områden i kommunen har färdigställts och omskyltning 

enligt denna har gjorts i Färjestaden, Torslunda/Skogsby och Mörbylånga. 

Den efterlängtade ”cykelvägssnutten” längs Åkervägen i Färjestaden har kunnat färdigställas 

och Järnvägsbanken i Skogsby har asfalterats. 

Trafiksäkerhetsåtgärder har utförts runt Grövleplan i Färjestaden.  

Större beläggningsarbeten har under året gjorts vid Nedra Ålebäck/Näsby, Kyrkvägen i 

Gårdby samt Granitvägen.  

Skadeinventering och underhållsutredning har gjorts på ca 20 km av kommunens gatunät i 

Färjestaden. 

Ca 400 kvicksilverarmaturer har bytts ut mot miljövänligare högtrycksnatrium (NaH), till 

största delen i Mörbylånga tätort. 

Plan och Bygg 

Under hela året har ett intensivt arbete pågått med revidering av kommunens översiktsplan. 

Representanter från övriga delar av förvaltningen har deltagit i arbetet med att ta fram 

samrådshandlingar för utskick i början av 2014. Arbetet har samordnats med VA-planen.  

Trots en generellt fortsatt låg nivå på byggmarknaden har antalet bygglov i vår kommun legat 

på relativt bra nivå. Under året har ca 270 ansökningar inkommit. Intresset för detaljplaner är 

fortsatt högt och antalet ligger stadigt på ett 50-tal planuppdrag. Under året har åtta nya 

planansökningar inkommit.  

Planläggningen i Norra viken Mörbylånga fortskrider. I början av 2014 kommer 35 planlagda 

tomter att finnas. Ny plan för Torslunda skola har möjliggjort utbyggnad samt nybyggnad av 

sporthall. 

Rättssäkerheten i handläggning och beslut är hög. Av totalt sju överklagade ärenden har 

endast ett gått kommunen emot (tillbyggnad av Gårdby skola). Det enda överklagade 

planärendet, rörande vägar i Lökenäsområdet, är ännu inte avgjort. Det låga antalet 

överklagande ärenden får delvis ses som ett resultat av medarbetarnas höga ambition att 

konstruktivt och serviceinriktat lösa uppkomna problem.  

Arbetssituationen på enheten bedöms, trots stor arbetsbelastning, som god.  
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Miljö 

 Miljöverksamhetens del i arbete med framtagande av kommunens VA-plan avslutades under 

året. Inom det miljö- och klimatstrategiska området arbetas med ett flertal projekt. I samband 

med klimatkommissionens besök i kommunen i september genomfördes en uppföljning av 

kommunens klimatstrategi.  

Tekniska 

Inom avdelningen för hamnar, park och grönytor har man bl.a. reparerat en brygga i 

Färjestadens hamn, och lekplatser och grönområden har rustats upp. Omgärdande staket till 

förrådet i Mörbylånga har bytts ut. Hamnplanen i Färjestaden, grusplanen på södra delen, fick 

en ansiktslyftning, men är i behov av en mer permanent lösning med asfalt. För att möta upp 

den stora mängden gräsklippningen har även en enhet för detta inhandlats. 

Hamnarna i Mörbylånga och Degerhamn står på tur att behöva åtgärdas. Utredningar 

genomförs och tillståndsansökningar skrivs. Muddring av hamnarna och/eller hamninloppen 

är en del. En annan del är kajerna och speciellt ”Södra kajen” i Mörbylånga, som sedan länge 

är begränsad för tyngre fordon. 

Den kommunala VA-planen är nu färdig. Projektet har pågått fram t.o.m. december 2013 och 

har finansierats delvis av LOVA-medel. Fokus framöver kommer ligga på att få ut den på 

samråd tillsammans med Översiktsplanen. 

Industrireningsverket i Mörbylånga har färdigställts, ett projekt som tyvärr har haft många 

motgångar av diverse orsaker. Men slutresultatet blev som förväntat och det finns nu kapacitet 

att möta upp en stor mängd spillvatten från intilliggande industri.  

Avloppsreningsverket i Färjestaden fick ett föreläggande om att omgående komplettera 

anläggningen med ytterligare åtgärder för kväverening, ett projekt som fortlöper in på år 

2014. Kravet från myndigheten är att verket ska klara av utsläppsvillkoret av kväve. Detta har 

tidigare varit ett problem några dagar om året då trycket från turismen har varit som störst. 

Ett större saneringsprojekt har pågått i Färjestaden och Kastlösa, där avloppsledningar har 

tätats genom ”relining” (en ny ledning träs inuti den gamla). 

Kompletterande fjärrvärmekunder har anslutits till våra nät i Mörbylånga och Färjestaden. 

Mörbylånga värmeverk kompletteras med en pelletspanna för att möta upp de redan anslutna 

kundernas värmebehov, utan att behöva elda med fossil olja. Panna kommer att slut-besiktigas 

i början på år 2014. 

Årets verksamhet i ett framtidsperspektiv 

Mark och Exploatering 

Kommunen är fortsatt attraktiv för inflyttning och nyetableringar, vilket innebär fortsatt högt 

tryck på exploateringsverksamheten. 

Senaste årens exploateringsområden ger fler gator och cykelvägar att underhålla inom samma 

budget. Hastighetsöversyn som ålagts kommunerna av staten innebär nya hastighetsgränser i 

kommunens alla tättbebyggda områden, d.v.s. beslut och registrering av lokala 

trafikföreskrifter och omskyltning i fält. 

Kommunens expansion och demografi med många unga i förskole- och skolåldern innebär 

högre krav med avseende på trafiksäkerhetsarbetet och nya gång- och cykelvägar, både i och 

mellan samhällena. Trafikfrågor engagerar våra kommuninnevånare. Detta samt nya kanaler 

för kommuninvånarna innebär att mer tid går åt till medborgarservice via telefon samt i skrift. 
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Eventuellt övertagande av E.ON:s gatubelysning innebär att kommunen i framtiden kommer 

att överta ägandet av ca 3 400 gatubelysningar inklusive kablar. Kvicksilverarmaturer skall tas 

bort år 2015, vilket innebär att ca 500 armaturer bör bytas ut 2014-2015. 

För att göra skötseln av kommunala och enskilda vägar i kommunen mer kostnadseffektiv och 

rättvis bör man låta utreda frågan om vem som skall sköta drift och underhåll av vissa vägar. 

Exempelvis kan vägföreningar ta över skötseln av vissa vägar från kommunen. 

Sammantaget innebär detta att kostnadsmassan för verksamheten ökar och att en utökning av 

både personal och budget är nödvändig för att upprätthålla likvärdig kvalitet på verksamheten 

som tidigare. Minskat underhåll ger en framtida högre reinvesteringskostnad för 

infrastrukturen.  

Plan och Bygg 

För att kunna nå ännu effektivare ärendehantering utreds möjligheten att byta 

diarie/handläggarsystem. Framtagande av reviderad ÖP samt VA-plan kan innebära ännu 

större intresse för detaljplaner. Detta kan innebära att ytterligare rekrytering av planarkitekter 

kan behövas.  

Trots utredningar och lagändringar med syfte att förenkla byggnationer tenderar plan- och 

byggprocesser att bli allt mer komplicerade och kostsamma vilket påverkar verksamhetens 

handläggning av ärenden. Nya föreslagna regler för byggandet bl. a. i form av bygglovsfria 

åtgärder kommer att innebära minskade intäkter på byggsidan men sannolikt större 

tillsynsinsats. 

Miljö 

 Under andra halvåret 2013 påbörjades ett arbete med utökad planering och uppföljning av 

miljöverksamheten. Under tidigare år har inspektions-frekvensen inom vissa tillsynsområden 

varit lägre än vad som egentligen krävs enligt lagstiftningen. För att komma till rätta med 

detta sker en tydlig prioritering på arbete med tillsyn. Deltagande i projekt av olika slag inom 

miljöområdet kommer därför att få lägre prioritet tillsvidare.  

Inom det miljö- och klimatstrategiska arbetet har ett arbete med ökat fokus på att uppnå 

kommunens klimatstrategi påbörjats. Kommunen behöver dels arbeta mer med att uppnå 

klimatmålen inom den egna verksamheten dels behöver i vissa fall målen kompletteras med 

relevanta åtgärder.  

Tekniska 

Hamnar håller på att förfalla och kostnaderna för dessa är stora samtidigt som intäkten tyvärr 

är förhållandevis liten. Men åtgärder måste genomföras och möjligheten till kompletterande 

kostnadstäckningar ses över.  

Grönytorna och antalet parker ökar, men personalstyrkan består. Detta är något vi aktivt måste 

se över och om möjligt styra upp för att upprätthålla nivån på underhållet. 

VA-planen, som är på väg ut på samråd, innehåller många, delvis akuta och kostnadskrävande 

projekt med förnyelser samt nyetableringar. Planen visar en tydlig och väl förankrad 

prioritering av vad som måste genomföras.  

Fjärrvärmeverksamheten har två fina fjärrvärmenät i Färjestaden och Mörbylånga som 

behöver förtätas, d.v.s. fler anslutningar behövs till befintlig kulvert.  
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Mål och måluppfyllelse för indikatorer 2013 

Kunder 

Indikatorer Enhet Mål Resultat Analys 

Antal antagna 

detaljplaner 

St 10 10 9 planer har vunnit laga 

kraft. En plan är 

överklagad; vägar vid 

Lökenäs. Framtagna planer 

möjliggör ca 100 nya 

bostäder 

Antal bygglovs-ärenden St 400 270 35 bygglov för nybyggnad 

av enbostadshus. 10 

bygglov för nybyggnation 

av fritidshus. Totalt antal 

inkomna ärenden på 

byggsidan är 399 (lov, 

bygganmälan, 

förhandsbesked). Tillsyn 8 

ärenden. 

Antal beviljade 

bostadsanpassnings-

bidrag 

St 100 104 En tendens finns till ökande 

antal ärenden med mera 

omfattande och kostsamma 

åtgärder. 

Antal exploaterings- och 

genomförande-avtal 

St 10 3 Det osäkra ekonomiska 

läget har påverkat avtal och 

planarbete för bl.a Hållbar 

plats i Färjestaden och 

Matrosen i Mörbylånga 

Ny beläggning 

kommunala gator 

Kvm 5 000 3 900 Omfattningen och 

fördelningen av 

beläggningsarbeten beror av 

hur arbetena fördelas 

mellan kommunala 

gator/gång/cykelvägar samt 

enskilda vägar med och 

utan driftbidrag. 

Ny beläggning 

kommunala gång- och 

cykelvägar 

Kvm 2 000 200 Kommentar, se ovan 

Ny beläggning enskilda 

vägar 

Kvm 10 000 15 700 Kommentar, se ovan 

Antal ärenden 

miljöskydd 

St 220 167  

Antal ärenden enskilda 

avlopps-anläggningar 

St 60 31  

Antal ärenden 

hälsoskydd 

St 30 89 Förändringen i antalet 

ärenden rörande hälso-

skydd beror på att 

vattenprover, 

badvattenprover, 

radonärenden och även 

remitterade polis-tillstånd 

räknats in här. Detta ger en 
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mer rättvisande bild men 

försvårar jämförelsen med 

tidigare år. 

 

Antal ärenden lantbruk St 60 45  

Antal ärenden livsmedel St 250 210  

 

Utveckling 

Indikatorer Enhet Mål Resultat Analys 

Grönområden och 

allmänna platser 

Hektar 66 66 Stor osäkerhet 

Anslutna VA-abonnenter St 6 800 6 853  

VA-ledningsnätets längd Rörgrav-

mil 

71,5 71 Stor osäkerhet 

Fjärrvärmeabonnenter 

Villakunder 

St 170 175  

Fjärrvärmeabonnenter 

Storkunder 

St 80 81  

 

Ekonomi 

Indikatorer Enhet Mål Resultat Analys 

Skötselyta grönområden 

och allmän platsmark 

Kr/ha 41 000 43 500 Ett år med mycket gräs 

och klippning 

Försåld 

exploateringsmark 

Hektar 0,5 2,9  

Antal sålda villatomter St 3 9 Avser kommunala tomter 

vid Granitvägen i 

Färjestaden. 

Antal sålda tomter övriga St 4 0 Antalet är beroende av 

det ekonomiska läget 

samt detaljplanernas 

färdigställande. 

Kostnad vinterväg-

hållning 

Tkr 3 500 3 986 Ett långt och snörikt 

första halvår har medfört 

ett stort överskridande av 

budgeten. 

 

Korrigerande åtgärder vid målavvikelser 

Fem detaljplaner har inte kunnat antas trots avslutat planarbete. Anledningen är svårigheter att 

få fram exploateringsavtal samt det osäkra ekonomiska läget och de ökande kostnaderna för 

byggandet.  
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De valda indikatorerna är ett förhållandevis trubbigt instrument för att mäta måluppfyllelsen. 

Exempelvis beror antalet ärenden rörande enskilda avloppsanläggningar under 2013 till stor 

del på hur många ansökningar om tillstånd som kommit in.  

Ekonomiskt resultat 

Bostadsanpassningsärenden kommer troligtvis att öka då de till viss del hänger ihop med den 

demografiska utvecklingen. Det finns även en tendens till att ärenden som innebär omfattande 

åtgärder och blir mera kostsamma ökar. Detta kommer det troligtvis att kräva en ökad budget 

i framtiden för den verksamheten.  

Ekonomisk redovisning (Tkr) 

Samhällsbyggnad 2013 2012 2011 

Intäkter 78 941,8 74 654,6 72 151,1 

Kostnader 114 653,8 103 311,5 104 284,2 

Nettokostnader 35 712,0 28 656,9 32 133,1 

    

Årsbudget 27 929,4 23 096,3 21 703,9 

Redovisning av verksamheterna (tkr)  

Verksamhetsområde Budget 

2013 

Utfall 2013  Avvikelse 

2013 

Utfall 

2012 

Avvikelse 

2012 

Mark o Exploatering 9 603,0 12 893,3 -3 290,3 12 114,7 -3 379,7 

Plan och Bygg 3 251,6 3 496,7 -245,1 2 328,4 -314,6 

Miljö 3 370,4 3 511,3 -140,9 2 790,2 185,0 

Tekniska 11 704,4 15 810,7 -4 106,3 13 266,6 -1 894,5 

 

Kommentar till ekonomiskt utfall och prognos 

Plan och Bygg 

Underskottet för Plan och Bygg beror på att bostadsanpassningsbidragen har överstigit sin 

budget på 2 000 tkr med 452 tkr. Övriga delar av verksamheten har hållit sig inom sin budget. 

Utfallet för verksamheten Plan och Bygg är positivt 262,5 tkr bland annat beroende på att 

intäkterna har blivit högre än vad prognosen visade och att delar av personalen har arbetat 

med översiktsplanen som har en egen budget. 

Tekniska 

Sommarens väder med växande gräs under hela säsongen har gjort att Park- och 

Grönyteverksamheten har gjort ett överskridande med -722 tkr. Även Fjärrvärmen, -3 012,9 

tkr, och Vatten och Avlopp, -704 tkr, gjorde underskott i förhållande till budgeterade medel. 

Hamnar håller sin budget liksom tekniskt kontor och Särskild service. 

Miljö 

Intäkterna är något högre än budgeterat vilket i första hand beror på att man har fått in mer 

bidrag i år än tidigare. Det är en ökad aktivitet i projekten som har lett till att intäkterna 

överstiger budgeten. Personalkostnaderna håller sin budget medan de övriga kostnaderna 
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överstiger budget. Om projekten räknas bort visar resultatet att det främst är intäkterna från 

tillsynsavgifter som är lägre än budgeterat. Kostnaderna har hållit sig inom budget. 

Mark och Exploatering 

En lång och snörik vinter under första halvåret har medfört att 2013 års budget för 

vinterväghållning har överskridits rejält. Verksamheten för Kartor har också överskridits 

under året då det har satsats på att mäta in nya fastigheter, något som varit eftersatt. 

Korrigerande åtgärder för att nå en ekonomi i balans 

Plan och Bygg 

Inför budget 2015 behöver budgeten för bostadsanpassningsärenden sannolikt ses över. 

Tekniska 

Minus på grönytedriften beror på ytterligare ökade ambitioner, nytillkomna ytor och stor 

arbetsinsats under vårvintern i skogar och naturmark samt en mycket grön sommar. Extra 

pengar för att upprätthålla samma standard är sökt och godkända. 

Trots en mycket bra start på året med många kalla månader går inte fjärrvärmen plus. Det är 

fortsatt mycket höga fasta kostnader som måste ner. Ytterligare förtätningar av vårt nät kan 

vara en lösning för att få täckning för de fasta kostnader som vi redan har. Pelletspannan i 

Mörbylånga kommer dessutom minska de rörliga kostnaderna som vi har på bränslet, då fossil 

olja ersätts med pellets. 

På VA-sidan står vi inför många investeringar som i sin tur kommer leda till ökade 

kapitaltjänstkostnader. En plan för taxehöjningar de närmsta åren är nödvändig. 

Mark och Exploatering 

Verksamheten har begärt och erhållit extra medel för vinterväghållning med 750 tkr från och 

med 2014 vilket innebär att budget 2014 ungefär motsvarar snittkostnaden för 

vinterväghållning under de sista tio åren. 

Miljö 

Under 2014 räknar Miljöverksamheten åter med att ha budgeten i balans. Två inspektörer har 

anställts för den särskilda satsningen på tillsyn av enskilda avlopp som kommer att 

genomföras under 2014. Dessa kommer i stort sett enbart att finansieras via avgiftsintäkter. 

För den övriga verksamheten kommer den ökade inspektionsfrekvensen att leda till högre 

avgiftsintäkter.  
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Investeringsredovisning (tkr) 

Investeringsprojekt Budget 2013 Utfall 2013  

Lilla dammen Sockerbruksområdet 500 400,8 

Upprustning Mörbylånga hamn 6 752,5 19,9 

Trädäck södra piren Färjestaden 250 250 

Lekplats, Grönområden 200 199,4 

Förråd Mörbylånga 100 100 

Pelletspanna Mörbylånga 

Fjärrvärme 

10 000 6 241,9 

Fjärrvärme Färjestaden 500 1 212,2 

Fjärrvärme Mörbylånga 500 661,6 

Tryckstegring Tveta 472,6 160 

Ombyggnation Färjestadens 

reningsverk 

0 4 367,8 

Sanering VA 4 624,9 2 762 

Dricksvatten kommunens byar 8 076,1 2 132,7 

Vattendomar och skyddsföre 150 133,4 

Vattenförsörjningsanordningar 1 886,1 25,9 

VA-Kåtorp 0 1 113,6 

Enetri-Grönhögen 497,7 5,6 

Albrunna-Degerhamn 973,9 5,5 

Ombyggn Degerhamns RV 500 37,9 

Provpumpning Bostorp 2 645,8 168,3 

VA Möllstorpsläge 2 152,6 1 017,6 

Industrireningsverket 32 564,9 31 717,0 

Tryckstegring Järnvägsgatan 2 866,4 3 246,9 

Ombyggn Tveta Vattenverk 2 083,6 9,7 

Ombyggn Resmo Vattenverk 369,7 603,3 

Brovägen Dagvatten 5 988,7 4 254,8 

Trafiksäkerhet och tillgänglighet 1 225,6 580,7 

Åkervägen 1 793,5 296,0 

Förbifart Färjestaden 1 541,2 139,9 

Talludden/Södra hamnplan 500,0 583,6 

Ölands Köpstad Hållplatser 0 41,0 
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Exploateringsredovisning (Tkr) 

Projekt Intäkter 2013 Kostnader 2013 Prognos 

Tryffelgatan 

Kommunal exploatering 

0 167,7 0 

Detaljplan klar 

Granitvägen 

Kommunal exploatering 

3 260,4 1 533,8 0 

Detaljplan klar 

Öster Färjehallen 

Privat exploatering på 

kommunal mark 

0 456,5 0 

Planläggning pågår 

Norra Viken 

Privat exploatering på 

kommunal mark 

2 896,0 1 963,7 Negativt resultat 

Planläggning pågår 

av del av området 

Glömminge 1:18 

Kommunal exploatering samt 

privat exploatering på 

kommunal resp. privat mark 

0 14,4 Planläggning pågår 

Algutsrum 20:10 

Privat exploatering på 

kommunal mark 

0 31,7 0 

Planläggning ej 

påbörjad 

Brofästet, Färjestaden 

Kommunal exploatering samt 

privat exploatering på 

kommunal mark 

0 142,0 0 

Planläggning pågår 

av del av området 

    

Algutsrum 3:3 

Kommunal exploatering eller 

privat exploatering på 

kommunal mark 

0 0 0 

Detaljplan klar 

Bo Klok, Färjestaden 

Privat exploatering på 

kommunal mark 

0 0 0 

Planläggning pågår 

 

Privata exploateringar på sin egen mark som pågår och som minimalt påverkar den 

kommunala ekonomin redovisas inte i tabellen ovan. Pågående privata utbyggnadsområden 

som kan nämnas är: Algutsrum; Krusbärs- och Vinbärsvägen, Bymans hage, Björnhovda 1:27 

vid Storgatan i Färjestaden, vissa områden i Stora Frö och Eriksöre, samt området runt Saxnäs 

golf. 

Exploateringar där planläggning pågår är svåra att kostnadsuppskatta, innan detaljplan når 

slutskedet och avtal är påskrivna. Pågående exploateringar under planläggning som kan 

nämnas är: Matrosen i Mörbylånga hamn, Tingsplanen i anslutning till Färjestadens hamn, 

området mellan Åkervägen och Möllstorpsgatan i Färjestaden, Glömminge 1:18/1:66 samt 

norra delen av Snäckstrand. 
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Utbildnings – och fritidsverksamheten  

Årets viktiga händelser 

Planeringen av verksamheten som skedde inför 2013 har visat sig hålla förhållandevis väl. 

Den fria konkurrensen som råder inom förskola och skola medför större svårigheter än 

tidigare att planera och organisera verksamheterna. För 2013 medförde detta ett större 

överskott än beräknat. Det är framförallt större intäkter för interkommunal ersättning som gått 

plus samtidigt som färre elever i vår kommun valt skola som anordnas av annan. 
 

Uppdraget till våra verksamheter är tydligt, vi ska förbättra måluppfyllelsen. Allt arbete som 

sker har sin utgångspunkt i hur det ska bli bättre verksamhet för våra barn/ungdomar. Det är 

inte bara personaltätheten som är avgörande faktor hur vi lyckas med vårt uppdrag. Vad 

händer inne i klassrummet och hur utvecklar vi det didaktiska arbetet är viktiga bitar att 

utveckla. Här är vi stolta att ha learning study projekt igång och ser att det utvecklar våra 

verksamheter och bidrar till en ökad måluppfyllelse.  

I grundskolan har vi under året på systematiskt sätt förbättrat elevernas resultat genom att 

noga analysera kommuntester och nationella prov för att därefter jobba medvetet för att öka 

resultaten på samma test efter en period. Analysarbetet är en viktig del som vi måste fortsätta 

att prioritera. Måluppfyllelsen för de nationella proven i åk 3, 6 och 9 är godkänt i alla ämnen 

och årskurser. 

Under året har vi haft 4 karriärtjänster tillsatta. Uppdraget för dessa är: 

• ansvara för introduktionen av nyanställda lärare 

• coacha andra lärare 

• initiera pedagogiska samtal 

• initiera och leda projekt i syfte att förbättra undervisningen 

• ansvara för att lärarstuderande tas emot på ett bra sätt när de  

                      ska genomföra sin verksamhetsförlagda utbildning (VFU) 

• vara huvudansvarig för ett ämne. Detta ska stödja en ökad  

                      måluppfyllelse i organisationen. 

Vi har under året fortsatt med IT satsning vilket i år inneburit att Ipads finns tillgängligt för 

yngre elever i grundskolan samt på våra förskolor. Parallellt med att förse eleverna med 

utrustning har också en kompetensutvecklings-insats skett för vår personal. I och med tredje 

året med IT satsning har nu samtliga elever från åk 4 och uppåt en egen dator. 

Förskolan ingår i ett nordiskt forskningsprojekt som drivs av forskare på Linnéuniversitet. I 

projektet ingår föreläsningar, seminarier och diskussioner. Det är en kompetensutveckling 

som ger möjligheter för personal att reflektera över sitt eget förhållningssätt, barnsyn och 

agerande. Fokus ligger på förskolans värdegrund och hur pedagogerna kommunicerar normer 

och värden till barnen. 

Vi har under året fortsatt vår utökning av nya lokaler. Inom förskolesidan har vi öppnat upp 

ytterligare 4 avdelningar; Gårdby, Algutsrum, Skogsby samt Färjestaden. 

På skolsidan har året präglats av om- och nybyggnation. Det är nya lokaler som blivit 

verklighet i Gårdby och Glömminge. I Torslunda pågår arbetet för att ha nya lokaler för en 
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komplett skola klar under hösten 2014. Det innebär också en idrottshall på skolområdet. I 

Färjestaden pågår arbetet med att ha en F-6 skola klar hösten 2015. 

Som tidigare år har vi haft förskola och skola för asylsökande barn i vår kommun. Detta har 

fungerat bra. 

 

Fritidsgårdsverksamheten har fortsatt att bedriva öppen verksamhet för ungdomar från åk 6 

och uppåt. Vi kan konstatera att antalet besökare på fritidsgårdarna har minskat i antal jämfört 

med tidigare år. Ett värdegrundsprojekt i regionförbundets regi har bedrivits för samtliga 

fritidsledare i länet. Vi kommer nu att gå vidare med att mer träffa rätt när det gäller 

organisation och innehåll för kommunens fritidsgårdar. 

Kulturskolan har tack vare ny –och ombyggnader återigen kunnat genomföra utbildning i 

kulturskolans regi i skolans lokaler på alla orter. Ett arbete har pågått under året för att erbjuda 

verksamhet efter skoltid i så stor utsträckning som möjligt. Efterfrågan att delta i denna 

fritidsverksamhet är fortsatt stor. 

Kostverksamheten har en nygammal tillhörighet inom vår verksamhet. Det finns en stor 

nöjdhet kring kostorganisationen. Medarbetarna inom kostenheten gör ett mycket bra arbete 

och vi ser resultatet i nöjda barn, elever och brukare med den mat som serveras.  

Kostpersonalen har under året fortbildat sig i livsmedelshygien och specialkoster. Lite som 

grädde på moset serverades julbord till samtliga anställda inom den mjuka verksamheten. 

Detta uppskattades mycket. 

Årets verksamhet i ett framtidsperspektiv 

Varje dag lite bättre är en viktig devis som lever i vardagen. Vi vill arbeta för att samtliga 

medarbetare känner att de gör skillnad och är viktiga för utvecklingen av verksamheten precis 

som för varje enskilt barn/elev.  

Vi ser att kraven på våra verksamheter ökar. Det är dels en ökad efterfrågan men också en 

önskan att vi ska möta de individuella önskemålen som finns hos medborgarna i kommunen. 

För att klara de ökade kraven krävs att vi samarbetar och ser att vi gemensamt kan utföra ett 

bättre arbete tillsammans. 

Vi kommer att behöva satsa mer på ett förebyggande arbete inom alla verksamhetsdelar. Det 

betyder att vi behöver komma in tidigt med stöd till familjer som har det svårt i olika 

avseenden. Här betyder vår förmåga till samarbete och samverkan mellan olika delarna i 

kommunen mycket. Samarbetet med IFO samt utveckling av vår nya familjecentral är centrala 

delar för att lyckas med våra uppdrag. 

Vi vill prioritera läsutvecklingen så att alla elever når en god läsförståelse. Detta är grunden 

för att lyckas i skolan samtidigt som vi jobbar för att bygga en god självkänsla. 

Våra barn ska möta en skola där det är studiero och en intressant undervisning som ger alla 

elever möjligheter att nå kunskapskraven.  

Vi vill prioritera vår möjlighet att öka måluppfyllelse genom att bli bättre på att analysera våra 

resultat samt jobba med didaktiska frågor. Vi kommer att utöka antalet karriärtjänster i 

grundskolan och ta in fritidshem och förskolans verksamhet i detta. 

Uppföljningar har tydliggjort behovet av att arbeta med arbetsmiljön för vår personal. Vi 

behöver hitta bättre administrativa rutiner och försöka skala bort de uppgifter som inte direkt 

berör själva lärandet. Den ökade sjukfrånvaron är en signal att ta på största allvar. 
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Mål och måluppfyllelse för indikatorer 2013 

Under 2013 vill vi fokusera på att 

- vi ökar måluppfyllelsen genom att förbättra samverkan och prioritera det 

förebyggande arbetet 

- vi ökar delaktigheten och inflytandet i våra verksamheter 

- vi ökar upplevelsen av att vara trygg i våra verksamheter 

- Mörbylånga kommun uppfattas som en attraktiv arbetsplats 

- sjukfrånvaron minskar i våra verksamheter. 

Aktiviteter: 

- Vi är medvetna om vikten av ett gott bemötande och uppdraget för mig som 

medarbetare är tydligt 

- Förbättra analysfaserna inom verksamheterna 

- Utföra tillsyn över de enskilda verksamheterna 

- Rutiner för att förbättra samverkan mellan förskoleklass och förskola och förskola och 

vårdnadshavare 

- 1:1 satsningen inom skolan fortsätter. Vi behöver säkerställa att arbetssätt och 

metodutveckling följer med 

- Implementeringsarbetet med nya styrdokument för förskola, fritidshem och skola 

fortsätter 

- Bygga upp rutiner för den nya träffpunkten familjecentral 

- Förbereda oss för att klara kraven på lärarbehörighet 

- Följa upp resultaten av Luppen 2012 

- Arbeta med värdegrund och bemötande på våra fritidsgårdar. Utbildning via 

regionförbundet 

- Alla barn i Mörbylånga kommuns verksamheter ska få minst ett centralt anordnat 

kulturevenemang per år från 3 års ålder, teater eller musikevenemang 

- LSS/IFO/förskola/skola/fritidsgård har ett särskilt uppdrag att samverka för att 

åstadkomma en effektivare verksamhet med människan i fokus 

- Införa barnomsorgswebb som innebär att vårdnadshavare kan skriva in schema och 

ansökningar om barnomsorg dygnet runt via webben 

- Vi följer våra rutiner för klagomåls- och synpunktshantering 

- Vi följer våra rutiner kopplade till vårt uppföljningshjul som ska säkerställa att vi 

jobbar efter beslutade mål och att vi återkopplar resultat 
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- FAS 05 arbetet ska säkerställa ökat inflytande och delaktighet samt utveckling av 

individen, arbetsplatsen och verksamheten. Medarbetarna ska ges goda möjligheter till 

information och samverkan 

- Genom en förbättrad arbetsmiljö både fysiskt och psykiskt så ökar vår frisknärvaro. 

Kunder 

Indikatorer Enhet Mål Resultat Analys 

Förskola     

Inskrivna barn (snitt) antal 700 689 En något mindre ökning av 

antalet inskrivna barn i 

förskolan. Vi har behov av fler 

platser vårarna än höstarna. 

Inskrivna barn/avd antal 16,6 15,5 Något färre barn inskrivna per 

avdelning tack vare fler 

tillgängliga lokaler. 

Inskrivna barn/pers antal  5,4 5,1 Personaltätheten har utökats. 

Pedagogisk omsorg:     

Inskrivna barn antal 60 66 Något fler inskrivna barn 

inom pedagogisk omsorg än 

beräknat. Brist på platser på 

närmaste förskola har medfört 

ökat tryck inom pedagogisk 

omsorg 

Inskrivna barn/dbv antal 5,2 6,0 Antalet inskrivna per personal 

har ökat 

Förskoleklass     

Antal elever (snitt) antal 175 176 Enligt plan 

Lärartäthet antal 5,4 5,0 Något mindre 

Elever/anställd antal 18,5 20        ” 

Fritidshem     

Inskrivna barn 6-9 år antal 550 559 Enligt plan 

Inskrivna barn 10-12 år  

antal 

 

60 

 

80 

Vi har ändrat organisationen 

för fritidshem och kunnat 

intressera äldre barn att vara 

kvar på fritids. 

Inskrivna/personal enbart 

fritidshemstid 

antal 

antal 

19,0 

22,5 

19,1 

22,2 

       ” 

     

     

Grundskola     

Elever antal 1290 1287 Enligt plan 

Lärartäthet antal 9,2 9,23        ” 

Elever/lärare antal 10,9 10,83        ” 
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Kulturskolan      

Inskrivna barn antal 435 418  

Kö antal 60 74  

Fritidsgårdar     

Besök/kväll antal 75 65  

 

Medarbetare 

Indikatorer Enhet Mål Resultat Analys 

Antal personal som  

är långtidsfriska 

 

% 

 

50% 

 

39,8 

I princip som 2012. 

Frisknärvaron har inte nått 

upp till målsättning 

Andel sjukfrånvaro 

jämfört med 2011 

 

dgr/anst 

 

8,7 

 

22,49 

 

En kraftig ökning av antalet 

sjukdagar /anställd. Många 

medarbetare beskriver en 

pressad arbetssituation. Det är 

ökade krav från samhället 

samtidigt som kraven från 

vårdnads-havare också ökar.  

Det är långtidsfrånvaron som 

ökat. Personal inom 

elevhälsan samt förskollärare 

har högst sjukfrånvaro. När 

det gäller korttidsfrånvaro har 

elevassistenter högst frånvaro. 

Vi behöver fokusera på 

tydlighet kring uppdraget och 

förväntningarna på 

medarbetarna och varandra. 

Nöjda medarbetare: 

Arbetsmiljö 

Tydligt ledarskap 

 

% 

% 

 

100 

90 

1-5  6-25 

70,6  64,1 

86,8  70,3 

Personal inom förskolor är 

mer nöjda med ledarskapet än 

i grundskolan. Arbetsmiljön är 

också bättre inom förskolan än 

i grundskolan. En förklaring är 

arbets-belastning och de stora 

kraven på dokumentation 

inom grundskolan. 

Arbetsmiljöns resultat känns 

inte tillfredsställande. Se 

också analys under 

sjukdagar/anställd. 

 

Utveckling 

Indikatorer Enhet Mål Resultat Analys 

Meritvärde betyg poäng 220 214,8 Meritvärdet för eleverna i 

åk 9 har ökat, men 

ambitionerna var högre än 

uppnått resultat 
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Vi ökar 

måluppfyllelsen 

genom att förbättra 

samverkan och 

prioritera det 

förebyggande 

arbetet 

  Måluppfyllelsen har 

ökat inom 

verksamheterna 

Vi har stora möjligheter 

att gemensamt jobba med 

samverkan och prioritera 

det förebyggande arbetet, 

Vi har startat en 

familjecentral under året 

och det unika hos oss är 

att vi ska finnas som stöd 

för familjer och ungdomar 

upp till 16 år. Elevhälsan 

och IFO behöver jobba 

mer tillsammans. Stor 

utvecklingspotential. 

Vi ökar 

delaktigheten och 

inflytandet i våra 

verksamheter 

  Uppföljningar visar 

på god upplevelse 

av delaktighet och 

inflytande både 

bland vårdnads-

havare och barn 

/elever 

 

 

Insatser har genomförts 

för att öka delaktighet och 

inflytande. 

Mörbylånga 

kommun uppfattas 

som en attraktiv 

arbetsgivare 

  Arbetsmiljöenkät 

visar på godkänt 

resultat av nöjdhet 

bland medarbetare 

Positiva faktorer som 

betyder mycket för 

medarbetare är 

kompetensutveckling, 

handledning samt 

administrativt stöd. 

Merparten av anställda 

inom denna del har önskad 

sysselsättningsgrad, med 

undantag av medarbetare 

inom kosten, 

elevassistenter, 

barnskötare samt 

fritidsledare. 
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Yttre kvalitet: 

Verksamhet  Prognos 

2012 

Mål  

2013         

Resultat 

2013 

Analys 

Förskola, pedagogisk omsorg 
Vi arbetar i mindre grupper för  

att alla barn ska bli sedda 

Trygghet Mycket 

god 

Mycket 

god 

Mycket 

god 

 

Vi använder pedagogisk  

dokumentation i förskola 

Inflytande/ 

delaktighet 

God Mycket  

god 

Mycket 

god 

 

Förskoleklass 

 

Trygghet Mycket 

god 

98 % Mycket 

god 

 

 Inflytande/ 

delaktighet 

God 95 % God  

Fritidshem Trygghet Mycket 

god 

98 % Mycket 

god 

 

 Inflytande/ 

delaktighet 

God 95 % God  

Grundskola Trygghet Mycket 

god 

98 % Mycket 

god 

 

 Inflytande/ 

delaktighet 

God 95 % God  

SKL;s gemensamma indikatorer för  

grundskolan år 5  

Resultat 

2012  

Mål  

2013 

Resultat 

2013  
Analys 

Jag känner mig trygg i skolan 

Flickor: 

Pojkar: 

97 % 

100 % 

95 % 

+5% 

 

96 % 

97 % 

95 % 

I princip samma goda 

resultat som från 2012. 

Flickor mer trygga än 

pojkar 

Lärarna i min skola tar hänsyn till 

elevernas åsikt 

Flickor: 

Pojkar: 

90 % 

 

95 % 

88 % 

+10% 90 % 

 

90 % 

90 % 

 

Goda resultat dock når 

vi inte upp till målet 

Lärarna i min skola hjälper mig i 

skolarbetet om jag behöver det 

Flickor: 

Pojkar: 

95 % 

 

96 % 

97 % 

+5% 97 % 

 

100 % 

95 % 

Goda resultat. Pojkar 

uppfattar sämre stöd i 

skolarbetet än flickor. 

Skolarbetet gör mig så nyfiken 

att jag får lust att lära mig mer 

Flickor: 

Pojkar: 

81 % 

 

90 % 

74 % 

+10% 74 % 

 

80 % 

67 % 

Vi lyckas inte med att 

stimulera elevernas 

nyfikenhet för 

skolarbetet. Kommer 

att analyseras 2014 

Jag vet vad jag ska kunna för 

att nå målen i de olika ämnena 

Flickor: 

Pojkar: 

88 % 

 

96 % 

82 % 

+10% 87 % 

 

90 % 

84 % 

Godkänt resultat 
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Jag får veta hur det går för mig i  

skolarbetet 

Flickor: 

Pojkar: 

92 % 

 

96 % 

90 % 

+10% 92 % 

 

95 % 

90 % 

Utvecklingssamtal och 

uppföljningar fungerar 

inom verksamheterna 

 

 

 

Mina lärare förväntar sig att jag 

ska nå målen i alla ämnen 

Flickor: 

Pojkar: 

86 % 

 

90 % 

83 % 

+10% 87 % 

 

84 % 

91 % 

Rolig läsning. Pojkarna 

uppfattar högre 

förväntningar än 

flickorna. 

SKL;s gemensamma indikatorer för  

grundskolan år 8 

Resultat 

2012  

Mål 

2013 

Resultat  

2013  

Analys  

Jag känner mig trygg i skolan 

Flickor: 

Pojkar: 

96 % 

96 % 

98 % 

+4% 100 % 

100 % 

100 % 

Samtliga elever känner 

sig trygga i skolan 

Lärarna i min skola tar hänsyn till 

elevernas åsikt 

Flickor: 

Pojkar: 

82 % 

 

81 % 

86 % 

+5% 65 % 

 

75 % 

58 % 

Försämring mot 

föregående år.  

Lärarna i min skola hjälper mig i 

skolarbetet om jag behöver det 

Flickor: 

Pojkar: 

93 % 

 

92 % 

96 % 

+5% 87 % 

 

92 % 

84 % 

Godkänt resultat  när 

det gäller uppfattning 

om stöd i skolarbetet 

Skolarbetet gör mig så nyfiken 

att jag får lust att lära mig mer 

Flickor: 

Pojkar: 

57 % 

 

63 % 

51 % 

+10% 42 % 

 

42 % 

42 % 

Inte godkänt.  Analys 

ska göras under 2014. 

     

     

Jag vet vad jag ska kunna för 

att nå målen i de olika ämnena 

Flickor: 

Pojkar: 

84 % 

 

85 % 

83 % 

+5% 81 % 

 

67 % 

89 % 

 

Ok.Flickor sämre 

resultat än pojkar. 

Jag får veta hur det går för mig i  

skolarbetet 

Flickor: 

Pojkar: 

92 % 

 

96 % 

90 % 

+10% 81 % 

 

83 % 

79 % 

Uppföljningar, 

kommunikation och 

utvecklingssamtal 

fungerar 

Mina lärare förväntar sig att jag 

ska nå målen i alla ämnen 

Flickor: 

Pojkar: 

88 % 

 

90 % 

88 % 

+10% 90 % 

 

100 % 

84 % 

Ok resultat. Viktigt 

med höga 

förväntningar 
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Ekonomi 

Indikatorer Enhet Mål Resultat Analys 

Nettokostnad/elev      

Förskola kr 100 800 98 280 ok 

Pedagogisk omsorg kr   69 100 60 580 Fler barn inskrivna 

medför lägre kostnader 

per barn 

Förskoleklass kr   27 200 24 150 Antalet barn i de olika 

delarna av kommunen 

har i år blivit så att 

effektiva grupperingar 

har åstadkommits 

Fritidshem kr   24 200 18 000 Ökade resurser är satsade 

på fritids-

hemsverksamheten. Vid 

de större skolorna har 

åldersindelade 

fritidshemsavdelningarge

nomförts.  

Grundskola kr 102 500 101 325 Ok 

Kulturskola kr     9 100 8 960 Ok 
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Korrigerande åtgärder vid målavvikelser 

I stort är vi mycket nöjda med måluppfyllelsen för vår verksamhet. Vi har följt 

måluppfyllnaden regelbundet under året och har sett att vi jobbar åt rätt håll. Både meritvärde, 

behörighet till nationellt program vid gymnasiet samt resultaten vid nationella prov i åk 3, 6 

och 9 är goda. 

Det känns inte tillfredsställande med ökningen av långa sjukfall inom verksamheten. Åtgärder 

pågår för att öka frisknärvaron i verksamheten. 

Ekonomisk redovisning (Tkr) 

 

 2013 2012 2011 

Intäkter -43 102,9 -18 160,2 -18 057,1 

Kostnader 297 040,9 251 988,7 233 743,4  

Nettokostnader 253 938,0 233 828,5 215 686,3 

    

Årsbudget 258 931,8 235 886,8 215 093,0 

 

Redovisning av verksamheterna (tkr)  

 

Verksamhetsområde Budget 

2013 

Utfall 

2013  

Avvikelse 

2013 

Utfall 

2012 

Avvikelse 

2012 

Förskola inkl pedag 

omsorg o bo-adm 

 

85 773 

 

83 743 

 

2 030 

 

73 384 

 

52 

Fritidshem 11 859 11 323 536 9 230 234 

Förskoleklass 4 708 4 069 639 4 088 272 

Grundskola 144 959 143 320 1 639 126 713 -112 

Centr administration 3 900 3 840 60 3 492 316 

Kulturskolan 3 896 3 897 -1 3 724 5 

Fritidsgårdar 3 497 3 148 349 3 217 184 

Aulan 341 323 18 348 -7 

Kosten   -278,0   

 

Kommentar till ekonomiskt utfall och prognos 

Större intäkter vad gäller interkommunal ersättning än budgeterat. Samtidigt som kostnaderna 

för interkommunal ersättning och ersättning till de fristående verksamheterna inte var så höga 

som budgeterat. Vi har alltså haft fler barn/elever som valt vår skola än någon konkurrerande 
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samtidigt som elever från annan kommun har ökat i större omfattning är beräknat. 

Detta är en bidragande orsak till ett överskott inom grundskolan. Förskolan hade budgeterat 

med att alla avdelningar skulle vara i gång hela året. Under hösten var inte så många barn 

inskrivna i förskolan och några avdelningar behövde inte vara bemannade. Den personaltäthet 

som beslutades om i samband med budget 2013 har varit lite högre. 

Korrigerande åtgärder för att nå en ekonomi i balans 

Eftersom personaltäthet har behållits och i de flesta verksamheter varit högre än beräknat har 

inga åtgärder vidtagits för att utöka någon verksamhet och därmed göra av med mer pengar. 
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Vård och Omsorg, IFO, LSS, AME samt integration 

Årets viktiga händelser 

Planeringen av verksamheten som skedde inför 2013 har visat sig hålla förhållandevis väl. Vi 

kan se att verksamheten personlig assistans inom LSS har ökat mer än vi beräknade, däremot 

har hemtjänsten inte ökat i den omfattning som uppskattats inför 2013. 

Inom hemtjänsten har utvecklingsarbetet för att effektivisera verksamheten samtidigt som 

kvaliteten ökar varit central. Vi kan se i olika uppföljningar att vi lyckats bra. Det handlar 

både om att öka kontinuiteten samtidigt som våra brukare inom hemtjänsten känner en 

trygghet och nöjdhet. Vi behöver samtidigt minska våra kostnader för hemtjänsten. Många 

aktiviteter pågår i syfte att nå detta. Inköpen till brukarna har effektiviserats, en bättre 

planering och samordning har minskat både resor och kringtid. 

I samarbete med miljö och hälsa har elcyklar testats i två av våra hemtjänstgrupper. Detta test 

har slagit väl ut och permanenta cyklar kommer att införskaffas under 2014. 

Inom särskilt boende för äldre har vi en balans mellan antalet platser och efterfrågan. Under 

året har vi minskat två platser inom demensenheten Linnea till förmån för ombyggnation för 

äldre LSS personer. 

Det är inte många dygn som vi haft betalningsansvar gentemot landstinget för att vi haft fullt i 

våra verksamheter eller dygn som vi haft tomma boendeplatser inom något av våra SÄBO. 

Inom särskilt boende har vi under 2013 haft 3 Lex Sarah anmälningar och 2 Lex Maria 

anmälningar till IVO. Det är tråkigt, men samtidigt så visar det att vårt sätt att jobba med 

avvikelser fungerar.  

Rent generellt anser jag att mycket positivt är på gång inom våra särskilda boenden. Vi har ett 

fokus på, förutom god omvårdnad, också att det sociala innehållet ska vara centralt. Ett 

samarbete har pågått under året tillsammans med Kalmar kommun och länsmuseet i Kalmar 

som kallas More Living project. Detta projekt har hjälpt oss att utveckla våra 

dagverksamheter. 

Vi är med i ett nationellt projekt som kallas ” Bättre Liv för sjuka äldre”. Det är ett 

förändringsarbete inom vård och omsorg för sjuka äldre män och kvinnor och bygger på en 

överenskommelse som SKL har tecknat med regeringen om en sammanhållen vård och 

omsorg om de mest sjuka äldre. Uppföljningar hur vi lyckas med uppdraget görs varje år och 

utifrån utfallet i respektive kommun fördelas prestationsmedel. I Mörbylånga kommun når vi 

mycket goda resultat och i slutet av 2013 fick vi drygt 2 miljoner i prestationsmedel. Vidare 

uppföljningar som görs från SKLs sida visar att både bemötande och tryggheten inom våra 

särskilda boenden är mycket bra.  

Inom rehabenheten har en kartläggning följt upp hur mycket av arbetstiden som går direkt till 

patienter kontra hur mycket som används till administrativt arbete. Under 2012 visade 

uppföljningar att tiden med patienterna var 18,3% av arbetstiden medan motsvarande siffra 

för 2013 visar på att 31% av arbetstiden är i direkt patientkontakt. En effektivisering av 

rehabs deltagande vid vårdplaneringar på sjukhuset har genomförts. Tidigare deltog ofta både 

sjukgymnast och arbetsterapeut i vårdplaneringarna men detta samordnas nu och endast en 

åker och rapporterar sen till kollega. 

När det gäller den länsgemensamma hjälpmedelsförsörjningen, KHS fungerar den bra och 

kostnaderna för hjälpmedel har minskats. 
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Hemsjukvården får goda resultat när det gäller bemötande och kvalitet. Vi ser att antalet 

ärenden inom hemsjukvården har ökat något men det är framförallt komplexiteten som är 

större. Vi kan konstatera att landstinget anser att svårt sjuka patienter är slutbehandlade och 

skickas hem med stora behov av omfattande insatser från hemsjukvård och hemtjänst. Antalet 

personer som väljer att avsluta sina liv i det egna hemmet med vård från hemsjukvården ökar. 

Detta har medfört att vi fått utöka bemanningen inom hemsjukvården under året. Även antalet 

ärenden där palliativa teamet kopplas in i hemmet har ökat under året. 

Verksamheterna har under året haft ett särskilt uppdrag att arbeta förebyggande med 

anhörigstödet. Vi hade en ny organisation för anhörigstödet inför 2013 och vi är nöjda med 

det resultat som åstadkommits. Under året har vi haft särskild utbildning i anhörigstöd och i 

den utbildningsinsatsen kom över 300 personal. Vår uppfattning är att vi når fler anhöriga 

idag genom vår nya organisation. 

Under 2013 har vi också kommit igång med uppsökande verksamhet för personer över 80 år. 

Vi har fått många positiva reaktioner på detta arbete. 

På samma sätt som personlig assistans har ökat har också efterfrågan på andra LSS insatser 

ökat. Det handlar, förutom att vi möter ökad efterfrågan, också att vi ersätter insatser i annan 

kommun med insatser på hemmaplan. Vi har under året startat två nya boenden inom LSS. 

Det är en bostad med särskild service för barn och ungdom som finns på Torget i Mörbylånga 

samt ett LSS boende riktat till äldre personer som vi har på Kullen på Rönningegården. 

Inom den dagliga verksamheten inom LSS har en effektivisering skett genom att Verkstaden 

har flyttat samman med Släggans verksamhet. Dagverksamheten inom socialpsykiatrin har 

flyttat tillbaka till Eriks Villa i Färjestaden och det har fått två positiva effekter; 

dagverksamheten har förbättrats samt att en ny förskoleavdelning kunnat starta upp i de gamla 

lokalerna. Dagverksamheten Kullen har upphört och möjliggjort det LSS boende som 

beskrivs ovan. 

Inom psykiatrin har en inventering av behoven genomförts och för detta arbete fick vi 

420 000 kr för arbetet inom PRIO. Det var tre kommuner i länet som fick del av dessa medel. 

Under året har bristande administrativa rutiner uppmärksammats inom personlig assistans. 

Detta har medfört mycket extra arbete och tyvärr har en del kostnader sprungit iväg här. Vi 

har arbetet med att förbättra rutinerna och är nu bättre rustade inför framtiden. 

Vår arbetsmarknadsenhet har under året visat på stora framsteg. Det är dels projektet RAMP 

som avslutats samt uppstart av projektet Innergården. Detta är ett projekt inom grön 

arbetslivsinriktad rehabilitering på Kollberggården i Kleva. Syftet med projektet är att 

undersöka om "grön" verksamhet kan användas för flera målgrupper och ge människor 

möjlighet att växa och utvecklas i en miljö på en gård med odling och tillgång till djur.  

För kommunens invånare som av olika skäl befinner sig utanför arbetsmarknaden, ger 

projektet en möjlighet att påbörja en väg tillbaka till arbetslivet genom arbetsträning, 

friskvård, coaching och vägledning. Målet är att nå arbete eller studier efter 

projekttiden.Projektet sker i samverkan mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, 

Landstinget i Kalmar län och Mörbylånga kommun 

AME har också haft uppdraget att samordna arbete till kommunens feriearbetare. Under 2013 

hade vi 120 ungdomar i arbete. Från och med hösten 2013 ingår kommunens 

integrationsansvar under AME, vilket känns bra att vi har fokus på sysselsättning och 

arbetslinjen. 
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AME har tillsammans med arbetslaget som arbetar med ekonomiskt bistånd inlett en positiv 

samverkan. Man har också arbetat fram rutiner för att ta sig an projektet resursarbete, som 

innebär att vi istället för att betala ut ekonomiskt bistånd ska få ut personer i arbete.  

Inom arbetsgruppen barn och familj har en organisationsöversyn påbörjats. Vi behöver arbeta 

för att få till mer insatser och att vi har fokus på det förebyggande arbetet tillsammans. En 

större personalkonflikt har präglat året inom barn- och familjeenheten. 

Vi har inom det förebyggande arbetet startat två nya enheter i samverkan med landstinget. Det 

är dels en familjecentral som finns i Färjestaden från hösten 2013 dels att Mörbylånga 

kommun ingår i Barnahus som innebär en samverkan mellan landsting, polis, barn och 

ungdomspsykiatrin samt kommunerna i länet. Verksamheten startade upp i september 2013. 

En organisationsförändring genomfördes från januari 2014 då en myndighetsavdelning 

bildades. Här ingår socialsekreterare samt biståndshandläggare. Myndighetsavdelningen finns 

i före detta hälsocentralen i Färjestaden. För att möta de nya kraven på biståndshandläggning 

inom särskilda boenden har vi utökat biståndshandläggarsidan med ytterligare en halv tjänst. 

Årets verksamhet i ett framtidsperspektiv 

Vi ser att kraven på våra verksamheter ökar. Det är dels en ökad efterfrågan men också en 

önskan att vi ska möta de individuella önskemålen som finns hos medborgarna i kommunen. 

För att klara de ökade kraven krävs att vi samarbetar och ser att vi gemensamt kan utföra ett 

bättre arbete tillsammans. Vi behöver också bli mer aktiva i arbetet med Ehälsa och hur vi kan 

möta ökade krav och högre kostnader delvis med modern teknik. Detta kräver en 

genomlysning av våra olika verksamheter där man kartlägger vad vi kan sluta att göra och vad 

vi kan utföra mer effektivt genom att hitta nya sätt att utföra uppgifterna. 

Vi kommer att behöva satsa mer på ett förebyggande arbete inom alla verksamhetsdelar. Det 

betyder att vi behöver komma in tidigt med stöd till familjer som har det svårt i olika 

avseenden. Här betyder vår förmåga till samarbete och samverkan mellan olika delar i 

kommunen mycket. Vi ser också önskan att få bo hemma så länge som det är möjligt är stor 

och kommer att öka kraven på oss. Vi ser behovet av att åstadkomma gemensamma 

träffpunkter för äldre som viktig. 

Vi kommer att ställas inför faktum att ta emot fler flyktingar och ensamkommande ungdomar 

till vår kommun. Det kommer att innebära ett ökat krav på bostäder för denna grupp samtidigt 

som vi ser att kraven på bostäder ökar generellt inom kommunen. Inför 2015 planeras ett nytt 

boende för ensamkommande, då en ny överenskommelse finns mellan länsstyrelsen och vår 

kommun. 

 



Årsredovisning 2013 – Mörbylånga kommun 

 

 

30 

 

 

 

Mål och måluppfyllelse för indikatorer 2013 

Kunder 

Indikatorer Enhet Mål Resultat Analys 

Asylsökande St  6 Vi följer den 

överenskommelse som finns 

mellan kommunen och 

integrationsverket 

PUT under 18 år St  12  

PUT över 18 år St  11  

Familjer St  8  

     

     

Debiterade 

hemtjänsttimmar/månad 

St  8002 Vi har samma omfattning på 

hemtjänsttimmar som 

tidigare år, dock är det 

mindre än prognostiserat 

Hemtjänsttimmar hela året   96028 Mindre än prognos 

Platser SÄBO St  119 Efterfrågan och utbud 

balanserar 

Platser Korttid St  18 Antalet platser i balans, 

periodvis brist. 

Trygghetslarm St  320 Alla larm är utbytta till 

digitala larm. 

Deltagare dagvht St  46 Som tidigare år 

Hemsjukvårdspatienter St  207         ” 

Rehabärenden St  1779        ” 

Varav hemrehab St  28        ” 

     

Personer daglig vht St  46           ” 

Servicelägenheter St  24          ” 

Gruppbostäder St  18         ” 

Personlig assistans tim/år St  62 811 Ökning 

Ledsagare tim/år St  972  

Institutionsvård unga dygn St  332 Som tidigare 

Familjehem dygn St  4 404 Placeringar ökar 

Institutionsvård vuxna dygn St  325  

Förs. Stöd hushåll St  53 Som tidigare 

Missbruksvård personer St  44         ” 

Missbruksvård Män St  33         ” 
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Missbruksvård Kvinnor St  11         ” 

LVM-beslut St  1        ” 

LOB-beslut St  46         ” 

LVU-beslut St  4         ” 

 

 

Medarbetare 

Indikatorer Enhet Mål Resultat Analys 

Långtidsfriska % 49,05 35,45% Vi når inte upp till målet men 

får ändå ses som en godkänd 

siffra. 

Sjukfrånvaro dgr/anst dagar  20,4 Har minskat antalet sjukdagar. 

Motsvarande siffra för 2012 

var 24,9. 

Uppföljningar som gjorts under 

året visar att vårt system för 

sjukfrånvaro, Adato inte 

används överallt. 

Nöjda medarbetare 

Arbetsmiljö 

Ledarskap 

%  

100% 

100% 

 

70% 

77,2% 

Vi har inte nått upp till våra 

mål gällande nöjda 

medarbetare. De resultat som 

visas för ledarskapet måste vi 

ändå anse som bra. När det 

gäller arbetsmiljön så är det 

ganska så eftersatt fysisk 

arbetsmiljö tillsammans med 

en stressad vardag där 

uppdraget är i behov av att 

förtydligas. Det viktiga arbetet 

med att förbättra arbetsmiljön 

fortsätter. Chefernas närvaro 

och synlighet påverkar 

verksamheten mycket. Under 

året har vi infört en mötesfri 

vecka. Syftet med denna 

veckan är att cheferna ska vara 

mer delaktiga i medarbetarnas 

vardag tillsammans med 

brukare. Detta har uppskattats 

av både medarbetare och 

chefer. 

 

Utveckling 

Indikatorer Enhet Mål Resultat Analys 

Vi ökar måluppfyllelsen 

genom att förbättra 

samverkan och prioritera 

det förebyggande arbetet 

   Arbete pågår med bemötande 

och detta följs upp på olika 

sätt. Goda resultat i 

bemötandedelen. 

En ny handlingsplan för 

anhörigstöd har börjat gälla 
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2013.  

Uppsökande verksamhet riktat 

mot äldre har påbörjats – goda 

resultat så här långt. 

Vi deltar i projektet Bättre liv 

för sjuka äldre med senior 

alert, BPSD samt uppföljning 

kring palliativ vård. 

Ekonomi 

Indikatorer Enhet Mål Resultat Analys 

Kostnad/dygn SÄBO Kr  1334 Håller sig enligt budget 

Kostnad/dygn korttid Kr  924 Håller sig enligt budget 

Kostnad/hemtjänsttimme Kr  390 Håller sig enligt budget 

Betalningsansvar dygn St  17 Vi hade många 

betalningsansvarsdygn i 

inledningen av året. Varit 

lugnt sedan mars. 

Kostnad/dygn serviceboende Kr 1000 805 Håller sig inom budget 

Kostnad/dygn gruppboende Kr 2400 2748 Håller sig inom budget 

Personlig assistans/tim Kr 275 310 Håller sig inom budget. 

Antalet timmar på totalen för 

personlig assistans ökar rejält 

Korttidsvistelse LSS/brukare Kr  315 800 Håller sig inom budget 

Daglig vht/brukare 

 

Kr  129 120 Håller sig inom budget 

Institutionsvård unga/dygn Kr  4 623 Vi har haft fler placeringar 

än tidigare år 

Familjehem/dygn Kr  445 Vi har haft fler placeringar 

än tidigare 

Institutionsvård vuxna/dygn Kr  1 886 Håller sig inom budget 

Försörjningsstöd snitt Kr  6 183 Vi ser en marginell ökning 

av antalet personer som får 

försörjningsstöd. Arbete för 

att minska pågår. 

 

Korrigerande åtgärder vid målavvikelser 

Året har präglats av förbättringsåtgärder av olika slag. Var dag lite bättre kan vi verkligen 

stämma in i. Åtgärderna som vidtagits har dels handlat om effektiviseringar men också 

samtidigt kvalitetsökningar. Det finns mycket vilja och ett starkt engagemang i 

organisationen.  

Det är framförallt inom tre delar som det ekonomiska utfallet inte håller sig inom budget. Det 

gäller personlig assistans, särskilda boenden och då specifikt Rönningegården samt 

hemsjukvård. 
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Vi kan konstatera att underskottet som visade sig inom verksamheten uppdagades först i slutet 

av januari. Det har inte funnits möjlighet att göra några korrigerande åtgärder. Arbete pågår 

att förbättra den ekonomiska uppföljningen. 

Ekonomisk redovisning (Tkr) 

 2013 2012 2011 

Intäkter -44 425,3 -42 005,1 -44 157,5 

Kostnader 296 197,9 280 106,7 285 317,7 

Nettokostnader 251 772,6 238 101,6 241 160,2 

    

Årsbudget 250 530,8 236 594,5 226 509,3 

 

Redovisning av verksamheterna (tkr)  

Verksamhetsomr-

åde 

Budget 

2013 

Utfall 2013  Avvikelse 

2013 

Utfall 

2012 

Avvikelse 

2012 

Äldreomsorg inkl 

HSV 

143 153,2 143 058,5 94,7 135 927,

5 

+23,4 

LSS, IFO, AME 94 172,7   97 048,9 -2 876,2 87 781,3 -1 395,7 

Integration 0 -65,3 65,3 1 652,3 -1 652,3 

Central 

administration 

13 204,9 11 730,5 1 474,4 14 902,2 +2 180,8 

Kommentar till ekonomiskt utfall och prognos 

Som kan konstateras ovan är det inom LSS sidan som underskottet uppstått. Till allra största 

delen handlar det om insatser kopplat till personlig assistans. 

Investeringsredovisning (tkr) 

Investeringsredovisningen ska innefatta investeringsprojektens utfall jämfört  

med budget. Det finns ett stort behov av förbättringar inom investeringssidan och både inom 

utemiljö och systemutveckling. När det gäller utemiljö har vi inte haft förutsättningar att få 

projekt i gång och slutfört. Arbetsbelastning är en del, samt svårigheter att hitta rätt i rutiner 

runt samarbetet med Mörbylånga Bostad AB. Systemutvecklingen är oerhört viktigt för att 

hänga med i utvecklingsarbetet, men tiden för utvecklingsarbete har inte räckt till. 

Investeringsprojekt Budget 2013 Utfall 2013  

Inventarier 200 000 202 800 

Utemiljö 150 000 29 240 

Systemutveckling 250 000 79 238 
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