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Delårsrapport 1 

Beskrivning av ärendet 

Uppföljning av måluppfyllelsen och kommunens ekonomi ska enligt 

styrmodellen göras tre gånger om året. Uppföljningen efter april är första 

uppföljningen och syftar till att kommunstyrelsen ska kunna vidta åtgärder 

där behov finns.    

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 24 maj 2018. 

Delårsrapport 1.    

Överväganden 

Den ekonomiska uppföljningen per april prognostiserar ett resultat på 

4,6 mnkr vilket är 4,2 mnkr under budget. Kommunens verksamheter 

bedömer att de totalt sett kommer att redovisa ett överskott gentemot budget 

på 4,8 mnkr. Den största delen av överskottet hänförs till barn och ungdoms-

verksamheten med 2,9 mnkr men även verksamhetsstöd prognostiserar ett 

överskott. 

Finansieringsverksamheten prognosticerar ett underskott med 9,0 mnkr. Den 

största delen av underskottet står skatteintäkter och generella statsbidrag för 

med 6 mnkr vilket beror på den senast lämnade skatteunderlagsprognosen. 

Övriga tre miljoner beror på att budgetramen för resursfördelningsmodellen 

har förbrukats och mer därtill. 

Investeringsredovisningen prognostiserar att inte hela budgeten för investe-

ringar kommer att förbrukas för året. Flera projekt har blivit försenade eller 

skjuts på framtiden av andra anledningar så ca 9 mnkr av investerings-

budgeten bedöms inte förbrukas.  

Vid uppföljning av kommunens övergripande mål utifrån de fyra 

perspektiven görs bedömningen att målsättningarna för året i stort sett 

kommer att uppnås med undantag för det ekonomiska målet. Det ansträngda 

ekonomiska läget beror på den lägre skatteunderlagsprognos som lämnades 

under våren. Det finns handlingsplaner framtagna och aktiviteter pågår för 

att nå kommunens övergripande mål uppsatta i budget med verksamhetsplan 

2018. 

§ 2-överväganden 

Inget av perspektiven i kommunstyrelsens § 2 påverkas av beslutet.  
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Förvaltningens förslag till beslut 

1. Delårsrapport 1, godkänns. Utifrån lämnad rapport finns ingen anledning 

att vidta åtgärder med anledning av måluppfyllelse eller ekonomisk 

uppföljning.    
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Uppföljning av kommunens övergripande mål 

Vid uppföljning av kommunens övergripande mål utifrån de fyra perspektiven görs bedömningen att målsättningarna för 
året i stort sett kommer att uppnås med undantag för det ekonomiska målet på lång sikt. Det ansträngda ekonomiska läget 
beror på den lägre skatteunderlagsprognos som lämnades under våren. Det finns handlingsplaner framtagna och aktiviter 
som pågår för att nå kommunens övergripande mål uppsatta i budget med verksamhetsplan 2018. 
 

Medborgare 

 

Invånare i Mörbylånga kommun upplever kommunen som en bra plats att bo och verka i. Medborgare har god insyn och är 
delaktiga i kommunens verksamhet. Medborgare uppfattar Mörbylånga kommun som en trygg kommun. 
 

 

Indikatorer Mål 2018 Prognos 2018 Analys 

Mörbylånga kommun, en bra 
plats att bo  

och leva i (NRI) 

>60 Aktiviteter pågår som ska 
medverka till måluppfyl-
lelse. 

SCB undersökningen ge-
nomförs under perioden 
augusti – september. 

 

God insyn och inflytande över 

kommunens verksamhet (NII) 

>40 Tydligt utfall i 2017 års 
undersökning att vi behö-
ver jobba med förbättringar 
för att nå målet. Handlings-
plan finns. 

SCB undersökningen ge-
nomförs under perioden 
augusti – september. 

Trygga i vår kommun (NRI) >56 Tidigare undersökningar 
pekar på en stor känsla av 
trygghet bland kommunin-
vånare. 

SCB undersökningen ge-
nomförs under perioden 
augusti – september. 

 

 

Undersökningen som genomfördes under 2017 indikerar att prioritering behövs framförallt för att kommunens invånares så 
få en upplevelse av insyn och inflytande. Handlingsplan är klar och fokuserar på en utveckling från myndighet till service-
myndighet. 

Tryggheten upplevs som stor och det är viktigt att hålla i och fortsätta att arbeta med frågan. Avtal är tecknat mellan polis 
och kommun och medborgarlöften och medborgardialog planeras att genomföras under sommaren/hösten 2018. 

Indikatorn en bra plats att bo och leva i är det fritidsmöjligheter, utbildningsmöjligheter och kommersiellt utbud som ligger 
lägre än genomsnittskommunen i landet. Det finns en förklaring med Mörbylånga kommuns närhet till Kalmar. 

 

Utveckling 

 

Mörbylånga kommun har låg arbetslöshet. Företagsklimatet är bra. Medborgarna uppfattar att tillgängligheten till natur, 
fritidsintresse, kultur- och idrottsevenemang är hög. Kommunen erbjuder bra boendealternativ som uppfattas attraktiva. 

 

 

Indikatorer Mål 2018 Prognos 2018 Analys 

Andel arbetsföra 20-64 år 85 % Aktiviteter pågår för 
att nå uppsatt mål. 

Rapport från Rika kommer senare 
i år. 

Servicemätning av kommunernas  

Myndighetsutövning (NKI) 

82 Aktiviteter pågår för 
att nå uppsatt mål. 

SCB undersökningen genomförs 
under perioden augusti – septem-
ber.  

Tillgång till natur, fritidsintresse, kultur och  

idrottsevenemang (NRI) 

>61 Aktiviteter pågår för 
att nå uppsatt mål. 

SCB undersökningen genomförs 
under perioden augusti – septem-
ber. 
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Indikatorer Mål 2018 Prognos 2018 Analys 

Möjligheter att hitta bra boende (NRI) >40 Aktiviteter pågår för 
att nå uppsatt mål 

SCB undersökningen genomförs 
under perioden augusti – septem-
ber. 

Helhetsbedömning av Mörbylånga kommuns 

verksamheter (NMI) 

>54 Tidigare undersök-
ningar har visat behov 
av att förbättra vatten 
och avlopp, kultur, 
idrott och motion, 
gång-och cykelvägar 
samt gator och vägar. 

Aktiviteter pågår för 
att nå uppsatt mål. 

SCB undersökningen genomförs 
under perioden augusti – septem-
ber. 

 

 

Andelen arbetsföra är en av de bättre siffrorna i landet. Tack vare ett energiskt och kreativt arbetslag lyckas kommunen få 
medborgare i högre utsträckning i egen försörjning. God samverkan mellan arbetsmarknadsenheten och individ och famil-
jeomsorgen är en viktig grund att stå på.  

Boendefrågan har varit en prioriterad fråga för kommunen under en längre tid. Stor frustration finns då tidsfrågan är käm-
pig. Många av planer överklagas och omprövas. Under året har hyreslägenheter börjat byggas i Färjestaden. Nytt område vid 
Bo Klok är också på gång att uppföras. 

När det gäller helhetsbedömningen av våra verksamheter får många gott resultat och där äldreomsorgen, förskoleverksam-
heten och skolverksamheten får goda resultat. Tidigare undersökningar har visat behov av att förbättra vatten och avlopp, 
kultur, idrott och motion, samt underhåll av gång-och cykelvägar och gator och vägar. 

 

Medarbetare 

 

Medarbetare i Mörbylånga kommun ser fram emot att gå till sitt arbete. Delaktigheten i arbetet är hög och vi jobbar med 
ständigt förbättringsarbete. Sjukfrånvaron sjunker i hela organisationen. 
 

 

Indikatorer Mål 2018 Prognos 2018 Analys 

Jag ser fram emot att gå till 
arbetet,  

(HME enkät*) 

80 % Åtgärder för att förbättra 
medarbetarnas trivsel på 
arbetet pågår. Ny mätning 
i december. 

I mätning som genomfördes 
februari 2018 men avser 2017 
visade utfallet på 73 %.  

Min arbetsplats mål följs upp 
och utvärderas på ett bra sätt, 
(HME enkät) 

75 % Åtgärder pågår för att 
förbättra målarbetet pågår. 

Ny mätning i december. 

I mätning som genomfördes 
februari 2018 men avser 2017 
visade utfallet på 66 %.  

 

HME enkät total 80 % Åtgärder för att förbättra 
medarbetarnas trivsel på 
arbetet pågår. Ny mätning 
i december. 

I mätning som genomfördes 
februari 2018 men avser 2017 
visade utfallet på 76 %.  

Sjukfrånvaro i % av arbetsti-
den 

6,5 % Sjukfrånvaron har minskat 
i organisationen. Första 
tre månaderna 2018 visar 
på en lägre sjukfrånvaro 
än första månaderna för 
2017.  

Januari – mars är månader med 
hög sjukfrånvaro. 

Medarbetarundersökning som genomfördes 2016 visade en stor variation mellan våra olika utskotts verksamheter. Under-
sökningen som genomfördes i början av 2017 visade att de verksamheter som hade uppvisat ett dåligt resultat hade förbätt-
rat sig rejält medan både skolan och vård-och omsorg hade ett något lägre resultat än tidigare (dock bra resultat) 

Framförallt måluppföljning och tydlighet i förväntan av arbetet behöver förbättras. 

 



Delårsrapport 1 2018-04-30 
Verksamhetens måluppföljning 

3 

Ekonomi  

 

Kommunens ekonomiska resultat ska över budgetperioden 2018-2020 genomsnittligt uppgå till minst 1,5 % av skattein-
täkterna. I slutet av perioden ska resultatet nå 2 %. 
 

 

Indikatorer Mål 2018 Prognos 2018 Analys 

Verksamhetskostnadernas 
nettokostnader, förändring 
med föregående år 

3,5 % 1,8 % Utifrån verksamheterna pro-
gnostiserade nettokostnader 
kommer ökningen att bli 1,8 % 
jämfört med 2017 vilket inne-
bär att målet uppnås. 

Skatter, generella bidrag och 
utjämning, förändring jämfört 
med föregående år 

4,5 % 3,8 % Utifrån SKL:s senaste skatte-
underlagsprognos kommer 
skatter, generella bidrag och 
utjämning att öka med 3,8 % 
vilket innebär att målet inte 
uppnås. 

Årets resultat i procent av 
skatteintäkter, generella bidrag 
och utjämning 

1,0 % 0,5 % Årets prognostiserade resultat 
uppgår till 4,6 mnkr vilket 
motsvarar 0,5 % av skatteintäk-
ter, generella bidrag och utjäm-
ning. Målet bedöms därmed 
inte uppnås. 

Kommunens soliditet inklu-
sive pensionsförbindelse inom 
linjen 

8,5 % Bedöms uppnås Nyckeltalet räknas fram i sam-
band med delårsrapport 2. 

Självfinansieringsgrad av skat-
tefinansierade investeringar. 
(Siffran inom parentes visar 
inklusive taxefinansierade 
investeringar). 

114 % 

(27 %) 

124% 

(25%) 

Målet bedöms uppnås avseende 
de skattefinansierade investe-
ringarna men inte tillsammans 
med de taxefinansierade inve-
steringarna. 

 

Flera av de indikatorer som ska göra att målet uppnås på lång sikt prognostiseras uppnås för verksamhetsåret 2018. Årets 
resultat bedöms, utifrån lämnad prognos per april, uppgå till 0,5 % av skatteintäkter och generella statsbidrag. Detta ställer 
krav på att verksamheterna lämnar ett utfall i balans med budget och helst ett överskott för att täcka upp underskottet i 
den lämnade skatteunderlagsprognosen. Aktiviteter är vidtagna för att begränsa kommunens kostnader för verksamhetså-
ret. 

 

Ekonomisk ram 

  Budget 2018 Plan 2019 Plan 2020 

Verksamheternas kostnader -859 371 -869 380 -893 486 

Finansverksamheten 868 169 878 321 888 069 

Kommunens resultat 8 798 8 941 -5 417 
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Driftsredovisning  

Budget 

2018

Prognos 

2018

Avvikelse 

prognos 

mot budget

Utfall 2017

Avvikelse 

mot budget 

2017

Skattefinansierad verksamhet

Kommunledning -17 341 -17 141 200 -15 467 31

Verksamhetsstöd -83 861 -82 661 1 200 -137 531 -5 229

Vård och omsorg -313 880 -313 880 0 -308 877 -10 748

Barn och ungdom -365 895 -362 995 2 900 -303 452 4 717

Kultur och näringsliv -30 679 -30 179 500 -28 451 296

Miljö- och byggnadsförvaltning -11 313 -11 313 0 -8 404 683

Teknisk affärsverksamhet -29 792 -30 092 -300 -25 841 -1 925

Summa skattefinansierad verksamhet -852 761 -848 261 4 500 -828 023 -12 175

Avgiftsfinansierad verksamhet

Vatten och avlopp -4 846 -4 546 300 -7 234 -1 081

Fjärrvärmeverksamhet -1 764 -1 764 0 -4 152 -4 123

Summa avgiftsfinansierad verksamhet -6 610 -6 310 300 -11 386 -5 204

Finansieringsverksamhet

Finansförvaltning 43 900 36 560 -7 340 10 911 8 849

Avskrivningar -53 551 -49 281 4 270

Skatteintäkter 667 224 668 052 828 649 841 3 163

Generella statsbidrag 205 011 198 246 -6 765 184 772 4 089

Finansiella poster 5 585 5 585 0 11 457 5 357

Summa finansieringsverksamhet 868 169 859 162 -9 007 856 981 21 458

Resultat 8 798 4 591 -4 207 17 572 4 079
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Budgetavvikelse för verksamheterna 

Här redovisas hur prognosen för 2018 förhåller sig till den 
budget som fastställts för den löpande verksamheten. Drifts-
redovisningen ovan redovisar budget för helåret samt avvi-
kelse mellan budget och prognos.  

Kommunledning 

Verksamheten bedöms redovisa en positiv budgetavvikelse 
med 0,2 mnkr vid årets slut. Till budget 2018 fick överför-
myndarverksamheten en utökad budgetram, efter tidigare års 
underskott. Under 2018 har mottagandet av ensamkom-
mande barn i kommunen minskat markant. Därmed blir 
arvodeskostnaderna till gode män inte lika höga som budge-
terat och prognosen är ett överskott med 0,6 mnkr. Vid 
budgetarbetet 2018 togs inte höjd för kommunledningens 
ökade lönekostnader samt övriga kostnader. Kommunled-
ningen beräknas därför göra ett resultat på 0,4 mnkr sämre 
än tilldelad budget.  

Verksamhetsstöd 

Verksamhetsstöd prognostiserar totalt sett ett överskott mot 
budget på 1,2 mnkr.  

Kostnaderna för HR-/löneavdelningen ökar under april-
augusti pga. dubbelbemanning för att kunna fokusera på 
förebyggande rehabilitering och på lön under upplärningspe-
rioden. Företagshälsovård, facklig verksamhet, personal-
föreningen och kommunkansli prognostiseras att få ett utfall 
enligt budget. Servicecenter har ett prognostiserat positivt 
resultat pga. ändrad redovisning av telefonikostnader. 

Ekonomiverksamheten bedöms hålla budget. För 2018 utö-
kades budgetramen för att sätta i drift ett e-handelssystem. 
Under mars månad blev avtalet med leverantören klart men 
driftsättningen beräknas dra ut en del på tiden på grund av 
problem från leverantörens sida. Ekonomiverksamheten 
bekostar kommunens poolbilsverksamhet samt kommunens 
centrala försäkringar. Dessa verksamheter förväntas generera 
ett litet överskott mot budget bland annat på grund av nya 
försäkringsavtal. 

Mark och exploatering prognostiserar ett resultat enligt bud-
get. Osäkerhet finns alltid under årets början då antalet ele-
ver som åker skolskjuts kan ändras och skapa över- eller 
underskott för kollektivtrafiken. Dessutom kan taxor för 
VA, fjärrvärme och el variera över året. 

Vård och omsorg 

Prognosen visar på en budget i balans även om det finns viss 
osäkerhet i flera av verksamheterna. 2018 är första året med 
resursfördelning inom hemtjänst och särskilt boende och 
utvärdering pågår.  

För särskilt boende samt hemtjänsten har det nya resursför-
delningssystemet gett verksamheten utmaningar kring anta-
gandet om kostnaden per timme för nattpatrullen där kost-
naden är betydligt högre än tilldelad ersättning via resursför-
delningen. Timmarna i hemtjänsten är i genomsnitt på 9 700 
timmar för perioden. Någon effekt av minskade timmar 
inom hemtjänsten i och med att Äppelvägen öppnat 16 nya 
platser syns inte ännu. Prognosen för hemtjänsten för 2018 
är ca 4,0 mnkr lägre än utfallet för 2017, vilket visar att verk-
samheten är på rätt väg med sina åtgärder. 

Inom LSS-verksamheten prognostiseras ett par av enheterna 
uppvisa negativa budgetavvikelser detta pga. för låg budget 
för vikarier, men totalt prognostiseras verksamheten att hålla 
sig inom tilldelad budgetram. Sjuksköterskorna, Rehabilite-
ring samt integration för barn och ungdom har enligt pro-
gnosen en budget i balans. 

Myndighetsavdelningen bedöms redovisa ett plus på ca 1,5 
mnkr, vilket till stor del härrör till vakanta tjänster. Kostna-
der för försörjningsstöd har dock ökat.  

Arbetsmarknadsenheten och Integration för vuxna progno-
stiserar ett överskott på ca 0,6 mnkr. 

Barn och ungdom 

Barn och ungdomsverksamheten prognostiserar ett över-
skott med 2,9 mnkr jämfört mot budget. Förskola och peda-
gogisk omsorg har färre barn i enskild verksamhet än budge-
terat. Enheterna har varit återhållsamma med övriga kostna-
der i början av året och personalkostnaderna är lägre då det 
varit svårt att få tag på vikarier. Även förskoleklasserna har 
färre barn i enskild verksamhet än budgeterat. Grundskolan 
har lägre intäkter från andra kommuner än budgeterat medan 
skolskjutsar bedöms ha högre kostnader. Vuxenutbildningen 
och SFI har färre elever än budgeterat och därmed också 
lägre kostnader.  

Kultur och näringsliv 

Kultur och näringslivsverksamheten prognostiserar ett över-
skott på grund av delvis vakanta tjänster med ca 0,5 mnkr.   

Kostnaden för driften av badplatser och vandringsleder 
kommer att öka liksom kostnaderna för förbrukningsinven-
tarier på Ladan. Bedömningen är att detta kommer att hante-
ras inom tilldelad budgetram. 

Verksamheten har fått särskilda politiska uppdrag där en 
långsiktig ekonomisk plan kommer att tas fram för att kunna 
hantera dessa uppdrag på bästa sätt. Det handlar om fram-
förallt konstgräsplanen i Gårdby och tillgänglighetsanpass-
ning av Kalvhagen, där kostnaden kommer att bli betydligt 
högre än vad som finns avsatt i budget under 2018. 

Teknisk Affärsverksamhet 

På grund av vintervädret i början av året överstiger det ack-
umulerade utfallet för vinterväghållning årets hela budget 
med 1,3 mnkr. Därför är prognosen att årets vinterväghåll-
ning kommer att överstiga helårsbudgeten med 1,8 mnkr. 
Detta kompenseras till viss del genom sänkta elpriser, i och 
med ett nytt elavtal. Prognosticerat utfall för gator och vägar 
hamnar därför 1,2 mnkr över budget 

Vindkraftverket såldes 2017 och i och med detta gjordes en 
förlust på 4,7 mnkr då det bokförda värdet översteg försälj-
ningspriset. Försålda elcertifikat uppgick till ett högre värde 
än budgeterat, vilket ger ett netto på 0,8 mnkr bättre än 
budgeterat. 

Bedömningen är att de taxefinansierade verksamheterna 
följer budget med en lite avvikelse på vatten och avlopp.  

I maj inkom en stämning från två fastighetsägare i Strand-
skogen. De yrkar på ersättning för ekonomiska förluster i 
samband med att restriktionerna för vattenskyddsområdet i 
Strandskogen-Röhälla som reviderades 2016. Målet kommer 
avgöras i Mark- och miljödomstolen och käranden yrkar på 
totalt 9,3 mnkr i ersättning. Mörbylånga kommun har inget 
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försäkringsskydd som täcker kostnader för denna typ av 
ärende. 

Miljö- och byggnadsförvaltning 

Bedömningen är att verksamheterna totalt sett följer budget. 
Förvaltningen har utökad kostnad för projektet ”Dokumen-
tera för resultat” på ca 0,1 mnkr för 2018. Bostadsanpass-
ningsbidragen ligger hittills lägre än den budgeterade rikt-
punkten och trots bidragens oförutsägbarhet är bedömning-
en att budgeten kommer att hållas. 

Finansieringsverksamheten samt avskrivningar  

Prognosen för finansieringsverksamheten uppgår till 36,6 
mnkr, vilket ger en negativ budgetavvikelse på ca 7,3 mnkr. 
Avvikelsen beror på att medel för resursfördelningen ej har 
räckt för att kompensera verksamheterna, då det antogs att 
timmarna för hemtjänsten skulle minska när det nya särskilda 
boendet öppnar och i prognoserna har vi inte kunnat se 
någon sådan effekt.  

Prognosen för avskrivningar pekar på en positiv budgetavvi-
kelse med 4,3 mnkr, vilket beror på en återläggning av den 
nedskrivning som gjordes av vindkraftverket vid bokslutet 
2017. Förlusten för försäljning har belastat teknisk affärs-
verksamhet.  

Prognosen för skatteintäkter ligger något högre än budgete-
rat, medan generella statsbidrag ligger 6,8 mnkr lägre än 
budgeterat. Minskningen beror till stor del på att befolk-
ningsökningen under 2017 blev lägre än budgeterat vilket då 
minskar skatteintäkterna. 

Kommunens finansiella poster prognostiseras hålla sig inom 
tilldelad budgetram. 

Finansiell analys 

Analys av prognostiserat utfall  

Under 2017 genomfördes besparingsåtgärder på ca 15 mnkr 
för att säkerställa att kommunens resultat skulle redovisa en 
ekonomi i balans. Utfallet blev 17,5 mnkr vilket motsvarar 
2,1 % av skatteintäkter och generella statsbidrag vilket är ett 
mycket hållbart resultat. 

Med detta som utgångsläge för budget 2018 budgeterades 
med knappt 20,0 mnkr i nettokostnadsökning vilket i princip 
motsvarar löneökningarna. Budgeterat resultat på 8,8 mnkr 
motsvarar 1 % av skatteintäkter och generella statsbidrag. 

Enligt prognos efter april kommer kommunens resultat 
landa på ett positivt resultat på 4,6 mnkr vilket är 4,4 mnkr 
lägre än budget. Kommunens verksamheter redovisar till-
sammans en nettokostnad 4,8 mnkr sämre än budget. Det är 
vikande generella statsbidrag och utjämning som är den 
största anledningen till att kommunen prognostiserar en 
negativ budgetavvikelse på totalen.  

Det är viktigt att kommunens arbete med att uppvisa bra 
resultat fortssätter liksom tidigare år för att kunna omhän-
derta det framtida investeringsbehovet som finns i kommu-
nen. 

Åtgärder med anledning av prognostiserat utfall 

Utmaningen med att få en budget i balans för året bedöms 
inte behöva innebära så drastiska besparingsåtgärder som 
skedde under 2017. Däremot kommer en restriktivitet med 
inköp och återbesättning av vakanta tjänster att behövas. 
Därtill genomförs en rad effektiviseringsåtgärder såsom 
digitalisering, dokumentera för resultat, samordnad planering 
inom hemtjänsten och andra åtgärder som bedöms minska 
kommunens kostnader.  
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Investeringsredovisning 

Investeringsprojekt
Budget            

2018

Prognos    

2018

Avvikelse prognos 

mot budget

Skattefinansierad verksamhet

Verksamhetsstöd 4 065 3 565 500

IT-investeringar 2 365 1 865 500

Cykelprojektet 1 700 1 700                                  -      

Mark och exploatering och Fastigheter 32 062 29 562 2 500

Projekt vidareutv Zokker 300 300                                  -      

Torslunda skola - Kök 4 900 4 900                                  -      

Markreserv 1 500 1 500                                  -      

Äppelvägen 16 platser 13 512 13 512                                  -      

Energibesparande åtgärder 1 000 1 000                                  -      

Fastighetsrenoveringar 1 550 1 300 250

Gårdby sporthall golv 500 750 -250

Trygghetsboende Södra Möckleby 4 000 1 000 3 000

Fiber 1 750                 1 750                                     -      

Infrastruktur Åkervägen 1 500                 2 000    -500

Färjestaden centrum 300                    300                                     -      

Väg förbi kyrkbyn Mörbylånga 500                    500                                     -      

Gång och cykelväg längs Trafikverkets vägar 410                    410                                     -      

Övertagande TRVs vägar Storgatan m.fl 90                      90                                     -      

Färjestadens industriområde 250                    250                                     -      

Vård och omsorg 3 309 2 815 494

Inventarier Äppelvägen 1 000 710 290

Nya boendeformer 1 000 860 140

Systemutveckling, e-hälsa 964 700 264

Inventarier liftar - 400 -400

Arbetsmiljöförbättringar/utemiljö 345 145 200

Barn och ungdom 1 900 3 900 -2 000

Skolgårdar 1 500 1 500 0

Inventarier - 500 -500

Åtgärder lokalbrist Gårdbyskolan - 1 200 -1 200

Åtgärder lokalbrist Alunskolan - 300 -300

Investeringar Barn och ungdom 400 400                                  -      

Kultur och näringsliv 5 396 1 029 4 367

Konstnärlig utsmyckning äppelvägen - 133 -133

Fritid, investeringsplan inkl. badplatser, 

tillgänglighetsanpassning Kalvhagen 396                    396                                     -      

Konstgräsplan Gårdby 5 000 500 4 500

Miljö och byggnadsförvaltningen 714 314 400

Ärendehanteringssystem 214 214                                  -      

Kommunalt finanierade laddstolpar 500                    100    400  
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Investeringsprojekt
Budget            

2018
Prognos 2018

Avvikelse prognos 

mot budget

Teknisk affärsverksamhet 6 083 3 417 2 666

Trädäck södra piren Färjestaden 992 992                                  -      

Förråd mörbylånga 143 143                                  -      

Oljeavskiljare 40 40                                  -      

Gps till fordon (digital inloggning) 100 100                                  -      

Fordon 250 192 58

Grönhögens hamn 3 221 350 2 871

Gatubelysning 337 600 -263

Gång och cykelvägar/gator 500 500                                  -      

Trafiksäkerhet 500 500                                  -      

Summa skattefinansierad verksamhet 53 529 44 602 8 927

Taxefinansierad verksamhet

Fjärrvärmeverksamheten 1 700 1 700                                  -      

Fjärrvärme Färjestaden 1 200 1 200                                  -      

Fjärrvärme Mörbylånga 500 500                                  -      

Vatten och avloppsverksamheten 166 743 166 743                                  -      

Fordon 250 250                                  -      

Mörbylånga vattenverk 70 004 70 004                                  -      

Segerstads reningsverk 4 000 1 000 3 000

VA-stam Gårdby Norra Möckleby 338 338                                  -      

Årsvik 664 664                                  -      

Servisledningar 641 641                                  -      

Södra Möckleby vattenverk 27 583 27 583                                  -      

Nya boror i Triberga 781 781                                  -      

VA-stam N Möckleby-Gårdby 18 839 18 839                                  -      

Degerhamns arv -ombyggnad 500 3 500 -3 000

VA-anslutningar 4 000 2 000 2 000

VA-utbyggnad Strandskogen - 8 000 -8 000

Anslutning Saxnäs, Porkärr m.fl 4 000 3 000 1 000

Snäckstrand 1 800 1 800                                  -      

Etapp 4 Dörby - 1 000 -1 000

Sanering VA 7 000 7 000                                  -      

Kommunens byar 6 280 280 6 000

Vattenförsörjningsanordning 4 160 4 160                                  -      

VA-stam Degerhamn Grönhögen 12 407 12 407                                  -      

Gårdby pumpstation 856 856                                  -      

Överföringsledning Stora Rör - 0                                  -      

Reservkraft avloppspumpstation 1 581 1 581                                  -      

Ombyggnad Tveta vattenverk 1 059 1 059                                  -      

Mark och Exploatering

Exploatering 4 000                 4 000                                     -      

Summa taxefinansierad verksamhet 172 443 172 443 0

Summa investeringsredovisning 225 972 217 045 8 927  
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Kommentarer till investeringsredovisningen 

Vård och omsorg 

Inventarier Äppelvägen kommer, förutom inventarier, även 
tillse att uppkopplingen av telefonin på de nya avdelningarna 
fungerar genom att installera de förstärkare och annat som 
krävs. Hela budgeten bedöms inte behövas för detta. 

Nya boendeformer innefattar nedervåningen på Fabriksgatan 
8 som byggs om för att bli 4 lägenheter samt dagverksam-
hetslokal med kontor och övernattningsmöjligheter för per-
sonal. Hela budgeten bedöms inte förbrukas. Överskotten 
från dessa två projekt kommer istället att behövas för att 
investera i nya liftar på särskilda boenden. 

Systemutveckling/e-hälsa kommer att användas till införan-
det av timecare samt konfiguration av procapita för att 
kunna möta LoV i hemtjänst samt införandet av Lifecare. 

Miljö- och byggnadsförvaltning 

Medlen är avsedda för kommunens egen del i finansieringen 
av laddstolpar som fått stöd via klimatklivet. Kommunen har 
kunnat finansiera i stort sett hela utbyggnaden utan egna 
budgetmedel och prognosen är att högst 0,1 mnkr av inve-
steringsmedlen kommer att gå åt för att avsluta det nuva-
rande projektet.  

Förvaltningen slutför implementeringen av ärendehante-
ringssystemet under året. 

Verksamhetsstöd  

Inom kommunens fastighetsverksamhet beräknas Äppelvä-
gen vara klar till sommaren 2018. Slutkostnad redovisas i 
delårsbokslut 2. 

Golv till Gårdby sporthall kommer att överskrida budget. 
Därför senareläggs Skansenskolans aula/vägg och fastighets-
renoveringar lämnar därmed ett överskott i prognosen. 

Barn och ungdom 

Inom barn och ungdom bedöms de tilldelade investerings-
medlen för skolgårdar och inventarier förbrukas. Därtill 
kommer åtgärder behövas i lokalerna i Gårdby och Alun för 
att verksamheten ska kunna bedrivas på ett effektivt sätt. 

Genom att andra projekt inom kommunens investerings-
budget inte kommer att förbruka hela sin ram eller senare-
läggas önskas en omflyttning till dessa projekt göras. 

Kultur och näringsliv 

Inom kultur och näringslivsverksamheten har investering 
skett i konstnärlig utsmyckning på Äppelvägens nya särskilda 
boende. Bedömningen är att hela budgeten för fritidsverk-
samhet kommer att förbrukas. Vad gäller konstgräsplanen i 
Gårdby kommer kostnaden troligen att överstiga tilldelad 
budget och projektet har blivit dragit ut på tiden varmed en 
förskjutning av medlen behöver göras.  

Teknisk affärsverksamhet 

Muddringsprojektet i Grönhögens hamn kommer troligen i 
år bara bli projektering, för att påbörja genomförande först 
2019. Prognos för projekteringen år 2018, 0,4 mnkr, den 
kvarvarande och stora delen av budgeten behöver därför 
flyttas över till 2019.  

Projektet ”Gatubelysning mätare” ser ut att under året bli 
något mer kostsamt än budget. Det beror på att projektet 
samförlägger med EOns markledningsprojekt. Ändringar i 
tidplanen gör att några kostnader tidigareläggs. 

Taxefinansierad verksamhet 

Inom vatten och avloppsverksamheten konstateras en för-
skjutning i tidsplanen på vissa projekt varmed den befintliga 
budgetramen för 2018 behöver omfördelas mellan olika 
projekt.  

I kommunens exploateringsbudget har 4 mnkr avsatts till ett 
flertal exploateringsprojekt. Under året pågår utbyggnad av 
exploateringsområdet Snäckstrand samtidigt som tomtför-
säljning pågår. Vid Hållbar plats, öster om färjehallen, pågår 
nu försäljning av villatomter. Delar av exploateringsområdet 
Bromsen 1 har sålts till extern part för byggande av bostads-
rätter. För projekt Öster brofästet handelsområde har detalj-
plan upprättats. 

Inom exploateringsverksamheten så kommer utbyggnad av 
infrastruktur runt CIS nya skola blir dyrare än beräknat.

 

 

 

 



Uppfö ljning 2018-04-30 

Förskoleklass, grundskola, grundsärskola, fritidshem och 

vuxenutbildning 
Ansvarig chef: David Idermark 

Servicegarantier 

 Personalen har höga förväntningar på alla att prestera utifrån sina förutsättningar. 

 Alla skolor har ett aktivt trygghetsteam. 

 Fritidshemmet erbjuder lärandeaktiviteter med utgångspunkt i läroplanen.  

 Utbildningen inom SFI kan kombineras med förvärvsarbete eller andra aktiviteter t.ex. 
arbetslivsorientering, validering, praktik eller annan utbildning. 

Uppföljning av verksamhetens mål 

Medborgare 

Invånare i Mörbylånga kommun upplever kommunen som en bra plats att bo och verka i. Medborgare 

har god insyn och är delaktiga i kommunens verksamhet. Medborgare uppfattar Mörbylånga kommun 

som en trygg kommun. 

Indikatorer Mål  
2018 

Utfall 
2018-04 

Prognos 
2018 

Analys 

Andelen barn/elever som är trygga i verksamheten ökar.  
Åk 5. 
(Mäts årligen under mars månad via elevenkät) 

>8,8 9,0 
Enkät 
genomförd. 

9,0  

Andelen barn/elever som är trygga i verksamheten ökar.  
Åk 9. 
(Mäts årligen under mars månad via elevenkät) 

>8,5 8,25 
Enkät 
genomförd 

8,25  

Utveckling 

Mörbylånga kommun har en låg arbetslöshet. Näringslivsklimatet är gott. Medborgarna uppfattar att 

det är en hög tillgänglighet till natur, fritidsintresse, kultur och idrottsevenemang. Vi erbjuder bra 

boendealternativ som uppfattas attraktiva. 

Indikatorer Mål  
2018 

Utfall 
2018-04 

Prognos 
2018 

Analys 

Andelen godkända elever på nationella prov i matematik 
och svenska i åk 3 ökar. (snitt) 

≥90,0% Mätvärde 
saknas. 

  

Andelen godkända elever på nationella prov i matematik, 
svenska och engelska i år 6 ökar. 

≥93,0 % Mätvärde 
saknas 

  

Elevernas meritvärde i årskurs 9 ökar.  ≥215 Mätvärde 
saknas 

  

Andel SFI elever med godkänt betyg i kurs D ökar. ≥95,0% Mätvärde 
saknas 

  

 



 

 

Medarbetare 

Medarbetare i Mörbylånga kommun ser fram emot att gå till sitt arbete. Delaktigheten i arbetet är hög 

och vi jobbar med ständigt förbättringsarbete. Sjukfrånvaron sjunker i hela organisationen. 

Indikatorer Mål  
2018 

Utfall 
2018-04 

Prognos 
2018 

Analys 

Jag ser fram emot att gå till arbetet, % 
(HME-enkät*) 

>86,0 74 % 74 %  

Min arbetsplats mål följs upp och utvärderas på ett bra 
sätt, % (HME-enkät) 

>88,0 72 % 72 %  

HME-enkät total, % >89,0 78 % 78 %  

Sjukfrånvaro i % av arbetstiden <4,6    
*HME – Hållbart medarbetarengagemang. SKL - Sveriges kommuner och landsting håller i undersökningen Tre frågeområden – 

motivation, ledarskap och styrning. Sammanlagt nio frågor. 

Ekonomi 

Kommunens ekonomiska resultat ska över budgetperioden 2018-2020 genomsnittligt uppgå till minst 

1,5 % av skatteintäkterna. I slutet av perioden ska resultatet nå 2 %. 

Indikatorer Mål  
2018 

Utfall 
2018-04 

Prognos 
2018 

Analys 

Budget i balans     

Ekonomisk ram 

 2018 2019 2020 

 193 091 207 291 220 353 

Gymnasieförbundet 61 203 62 159 65 644 

Särskilda uppdrag 

 Ökad fysisk daglig aktivitet införs i alla grundskolor. Genomfört genom rastaktiviteter och användandet av 
pulsband. 

 Förvaltningen får i uppdrag att utreda och ge förslag på hur demokratiarbetet kan förstärkas bland våra 
barn och ungdomar. Ej påbörjat 

 Digitalisering i samhället går framåt i mycket snabb takt. En strategi behövs för att i vardagen dra nytta av 
digitaliseringens möjligheter. Arbetet pågår. 

 Kompetensutveckling är en viktig komponent för att vara en attraktiv arbetsgivare. Vi vill att 
kompetensutvecklingsplaner med tydliggörande av budget ska finnas inom alla delar av verksamheten. Ett 

förslag på kompetensutvecklingsplan är framtagen, ej beslutad. 

            

            

            

            

            

             



Fritidsgård och Kulturskola 
Ansvarig chef: David Idermark, Eleonor Rosenqvist och Michael Jildestad 

Ansvarigt utskott: Barn- och ungdomsutskottet 

Servicegarantier 

 Under skollov erbjuder fritidsgårdarna minst två arrangemang. 

 Under läsårstider genomförs minst en mobil aktivitet/vecka. 

 Plats erbjuds inom kulturskolan inom fyra månader. 

Uppföljning av verksamhetens mål 

Medborgare 

Invånare i Mörbylånga kommun upplever kommunen som en bra plats att bo och verka i. Medborgare 

har god insyn och är delaktiga i kommunens verksamhet. Medborgare uppfattar Mörbylånga kommun 

som en trygg kommun. 

Indikatorer Mål  
2018 

Utfall 
2018-04 

Prognos 
2018 

Analys 

Antal gårdsråd/månad/fritidsgård  
Ungdomarnas delaktighet och inflytande ökar (Fritidsgård) 

2 2   

Andelen barn som är nöjda i verksamheten ökar 
(Kulturskolan) 

100 Mätvärde 
saknas 

 Mätning 
sker 
senare 

Utveckling 

Mörbylånga kommun har låg arbetslöshet. Företagsklimatet är bra. Medborgarna uppfattar att 

tillgängligheten till natur, fritidsintresse, kultur- och idrottsevenemang är hög. Kommunen erbjuder bra 

boendealternativ som uppfattas attraktiva. 

Indikatorer Mål  
2018 

Utfall 
2018-04 

Prognos 
2018 

Analys 

Antal ungdomar som besöker fritidsgårdverksamheter ökar 
(snitt per månad) 

>512 413   

Antalet aktiviteter riktat mot gymnasieungdomar ökar 10 10   

Antalet aktiviteter riktat mot barn och ungdomar med 
funktionsnedsättning ökar 

10 2   

Antalet intagningar på orkesterinstrument ökar (blås och 
stråk)  

20    

 

 

 

 

 



Medarbetare 

Medarbetare i Mörbylånga kommun ser fram emot att gå till sitt arbete. Delaktigheten i arbetet är hög 

och vi jobbar med ständigt förbättringsarbete. Sjukfrånvaron sjunker i hela organisationen. 

Indikatorer Mål  
2018 

Utfall 
2018-04 

Prognos 
2018 

Analys 

Jag ser fram emot att gå till arbetet, %  >91,0 86   

Min arbetsplats mål följs upp och utvärderas på ett bra 
sätt, %  

>91,0 83   

HME-enkät total, %  >86,0 91   

Sjukfrånvaro i % av arbetstiden <7,5    
*HME – Hållbart medarbetarengagemang. SKL - Sveriges kommuner och landsting håller i undersökningen Tre frågeområden – motivation, 

ledarskap och styrning. Sammanlagt nio frågor. 

Ekonomi 

Kommunens ekonomiska resultat ska över budgetperioden 2018-2020 genomsnittligt uppgå till minst 

1,5 % av skatteintäkterna. I slutet av perioden ska resultatet nå 2 %. 

Indikatorer Mål  
2018 

Utfall 
2018-04 

Prognos 
2018 

Analys 

Budget i balans     

Ekonomisk ram 

 2018 2019 2020 

 8 620 8 620 8 620 

    

Särskilt uppdrag 

 Digitalisering i samhället går framåt i mycket snabb takt. En strategi behövs för att i vardagen dra nytta 
av digitaliseringens möjligheter. 

 Kompetensutveckling är en viktig komponent för att vara en attraktiv arbetsgivare. Vi vill att 
kompetensutvecklingsplaner med tydliggörande av budget ska finnas inom alla delar av 
verksamheten. 

 Förvaltningen får i uppdrag att utreda och ge förslag på hur demokratiarbetet kan förstärkas bland 
våra barn och ungdomar. 

 

  



Förskola och pedagogisk omsorg 
Ansvarig chef: David Idermark 

Ansvarigt utskott: Barn- och ungdomsutskottet  

Servicegarantier 

 Förskoleplats erbjuds inom fyra månader. 

 Barnen i förskola och pedagogisk omsorg har utomhusverksamhet varje dag. 

Uppföljning av verksamhetens mål 

Medborgare 

Invånare i Mörbylånga kommun upplever kommunen som en bra plats att bo och verka i. Medborgare 

har god insyn och är delaktiga i kommunens verksamhet. Medborgare uppfattar Mörbylånga kommun 

som en trygg kommun. 

Indikatorer Mål  
2018 

Utfall 
2018-04 

Prognos 
2018 

Analys 

Vårdnadshavarna upplever att de har god insyn i 
förskolans verksamhet, detta mäts via en enkät under april 
månad. 

>90,0 % Enkät ute, 
mätvärde 
saknas 

  

Vårdnadshavarna upplever barnets inskolning som positiv 
och trygg, detta mäts senast en månad efter barnet skolats 
in via en enkät. 

>95,0 % Enkät 
genomförd, 
95 % nöjda 

  

Utveckling 

Mörbylånga kommun har låg arbetslöshet. Företagsklimatet är bra. Medborgarna uppfattar att 

tillgängligheten till natur, fritidsintresse, kultur- och idrottsevenemang är hög. Kommunen erbjuder bra 

boendealternativ som uppfattas attraktiva. 

Indikatorer Mål  
2018 

Utfall 
2018-04 

Prognos 
2018 

Analys 

Andelen godkända elever på nationella prov i matematik 
och svenska i åk 3 ökar. (snitt) 

≥90,0 % Mätvärde 
saknas 

  

Andelen godkända elever på nationella prov i matematik, 
svenska och engelska i år 6 ökar. 
 

≥93,0 % Mätvärde 
saknas 

  

Elevernas meritvärde i årskurs 9 ökar.  ≥215 Mätvärde 
saknas 

  

 

 

 

 

 



Medarbetare 

Medarbetare i Mörbylånga kommun ser fram emot att gå till sitt arbete. Delaktigheten i arbetet är hög 

och vi jobbar med ständigt förbättringsarbete. Sjukfrånvaron sjunker i hela organisationen. 

Indikatorer Mål  
2018 

Utfall 
2018-04 

Prognos 
2018 

Analys 

Jag ser fram emot att gå till arbetet, % 
(HME-enkät*) 

>74,0 74 %   

Min arbetsplats mål följs upp och utvärderas på ett bra 
sätt, % (HME-enkät) 

>82,0 72 %   

HME-enkät total, % >81,0 78 %   
Sjukfrånvaro i % av arbetstiden <5,2    

*HME – Hållbart medarbetarengagemang. SKL - Sveriges kommuner och landsting håller i undersökningen Tre frågeområden – 

motivation, ledarskap och styrning. Sammanlagt nio frågor. 

Ekonomi 

Kommunens ekonomiska resultat ska över budgetperioden 2018-2020 genomsnittligt uppgå till minst 

1,5 % av skatteintäkterna. I slutet av perioden ska resultatet nå 2 %. 

Indikatorer Mål  
2018 

Utfall 
2018-04 

Prognos 
2018 

Analys 

Budget i balans     

Ekonomisk ram 

 2018 2019 2020 

 98 572 101 311 109 241 

    

Särskilt uppdrag 

 Införa fria arbetskläder till förskolepersonal.- Utprovning på gång, leverans i augutsti 

 Digitalisering i samhället går framåt i mycket snabb takt. En strategi behövs för att i vardagen dra nytta 
av digitaliseringens möjligheter. Arbete pågår. 

 Kompetensutveckling är en viktig komponent för att vara en attraktiv arbetsgivare. Vi vill att 
kompetensutvecklingsplaner med tydliggörande av budget ska finnas inom alla delar av 
verksamheten. Förslag till kompetensutvecklingsplan framtagen, ej beslutad.. 

 

 

 

  



Kost 
Ansvarig chef: David Idermark och Johan Miedl 

Ansvarigt utskott: Barn- och ungdomsutskottet 

Servicegarantier 

 Kostverksamheten ska använda minst 30 % närodlade och/eller ekologiska råvaror. 

 Varierande och näringsberäknad matsedel (NNR) för förskola, skola och omsorg som tar tillvara på 
både svensk och andra matkulturer.  

Uppföljning av verksamhetens mål 

Medborgare 

Invånare i Mörbylånga kommun upplever kommunen som en bra plats att bo och verka i. Medborgare 

har god insyn och är delaktiga i kommunens verksamhet. Medborgare uppfattar Mörbylånga kommun 

som en trygg kommun. 

Indikator Mål  
2018 

Utfall 
2018-04 

Prognos 
2018 

Analys 

Nöjda kunder 
(Mätning kommer ske inom både skola och omsorg. 
Mätning påbörjas under september 2017 och mätning 
kommer ske på en skola och ett ÄO-boende per månad 
och sedan gå vidare till nästa ställe.) 

ÄO ≥80 % 
 
 
SK 75 % 

Mätdata 
saknas 
 
genomsnitt 
66 % på 
de skolor 
där vi gjort 
mätning. 

 Mäts 
oktober 
 
Elever 
trycker på 
alla 
knappar. 
Inte helt 
tillförlitligt 
 

Utveckling 

Mörbylånga kommun har låg arbetslöshet. Företagsklimatet är bra. Medborgarna uppfattar att 

tillgängligheten till natur, fritidsintresse, kultur- och idrottsevenemang är hög. Kommunen erbjuder bra 

boendealternativ som uppfattas attraktiva. 

Indikatorer Mål  
2018 

Utfall  
2018-04 

Prognos 
2018 

Analys 

Matsvinnet minskar i verksamheterna. Vi mäter 
matsvinnet i vår verksamhet, mätning ska ske på 
någon skola, förskola och ÄO-avdelning varje månad. 

ÄO 
150gr/port 
 
SK 
40g/port 

Mätdata 
saknas 
 
Skolans 
utfall är 
23,72 g/port 

 Mäts i höst 
 
 
mkt svinn 
vid 
vegetarisk 
mat och vid 
kroppkakor 

 

 

 



Medarbetare 

Medarbetare i Mörbylånga kommun ser fram emot att gå till sitt arbete. Delaktigheten i arbetet är hög 

och vi jobbar med ständigt förbättringsarbete. Sjukfrånvaron sjunker i hela organisationen. 

Indikatorer Mål  
2018 

Utfall 
2018-04 

Prognos 
2018 

Analys 

Jag ser fram emot att gå till arbetet, % 
(HME-enkät*) 

>79,0    

Min arbetsplats mål följs upp och utvärderas på ett bra 
sätt, % (HME-enkät) 

>69,0    

HME-enkät total, % >78,0    

Sjukfrånvaro i % av arbetstiden <3,5    
*HME – Hållbart medarbetarengagemang. SKL - Sveriges kommuner och landsting håller i undersökningen Tre frågeområden – motivation, 

ledarskap och styrning. Sammanlagt nio frågor. 

Ekonomi 

Kommunens ekonomiska resultat ska över budgetperioden 2018-2020 genomsnittligt uppgå till minst 

1,5 % av skatteintäkterna. I slutet av perioden ska resultatet nå 2 %. 

Indikatorer Mål  
2018 

Utfall 
2018-04 

Prognos 
2018 

Analys 

Budget i balans     

Ekonomisk ram 

 2018 2019 2020 

 0 0 0 

    

  



Barn- och ungdomsverksamheten 

Ekonomisk uppföljning 

Nettokostnad Barn och ungdom 
Budget     

2018 

Prognos          

2018 

Avvikelse 

prognos mot 

budget 2018 

Utfall        

2017 

Avvikelse 

mot budget 

2017 

      Central administration -4 000 -4 200 -200 -4 206 179 

Aulan -400 -400 0 -377 23 

Gymnasieutbildning -52 725 -52 500 225 - - 

Fritidsgård och kulturskola -8 629 -8 400 230 -8 382 124 

Kulturskola -4 000 -4 000 0 -4 033 -126 

Fritidsgårdar -4 629 -4 399 230 -4 349 250 

Förskola och pedagogisk omsorg -98 573 -96 800 1 773 -97 529 3 583 

Förskola -96 057 -94 600 1 457 -94 202 2 999 

Pedagogisk omsorg -2 516 -2 200 316 -3 327 584 

Förskoleklass, grundskola, 

grundsärskola, fritidshem och 

vuxenutbildning 

-201 569 -200 500 1 072 -192 155 1 611 

Förskoleklass -5 375 -4 800 575 -5 434 419 

Grundskola -167 296 -168 216 -920 

-172 292 367 

Grundsärskola -5 921 -5 581 340 

Fritidshem -14 499 -14 500 -1 -14 429 300 

Vuxenutbildning -8 478 -7 400 1 078 0 525 

Kost 0 -200 -200 -803 -803 

Summa Nettokostnad -365 896 -363 000 2 900 -303 451 4 717 

Kommentarer till ekonomiskt utfall 

Förskola och pedagogisk omsorg: Färre barn i enskild verksamhet än budgeterat. Enheterna har varit 

återhållsamma i början av året på övriga kostnader. Förskoleklass: Färre barn i enskild verksamhet än 

budgeterat. Grundskola: Mindre intäkter från andra kommuner än budgeterat, skolskjuts ökade 

kostnader. Vuxenutbildning: Färre elever på Komvux i Kalmar än budgeterat. 

Korrigerande åtgärder vid större avvikelser mot budget 

 

 



Investeringsuppföljning 

Investeringsprojekt 
Budget                

2018 

    Utfall                    

2018-04-30 

Prognos            

2018-12-31 

Avvikelse 

prognos mot 

budget 

     Skolmöbler, arbetsmiljöåtgärder, kosten -400 -77 -400 0 

Skolgårdar -1 500 0 -1 500 0 

Summa -1 500 0 -1 500 0 

Kommentarer till årets investeringar 

Investeringsprojekten bara påbörjade men beräknas klara under hösten. 

 Digitalisering i samhället går framåt i mycket snabb takt. En strategi behövs för att i vardagen dra nytta av 
digitaliseringens möjligheter. Arbetet pågår. 

 Kompetensutveckling är en viktig komponent för att vara en attraktiv arbetsgivare. Vi vill att 
kompetensutvecklingsplaner med tydliggörande av budget ska finnas inom alla delar av verksamheten.  

 

  



Ekonomi 

Ansvarig chef: Åsa Bejvall 

Ansvarigt utskott: Kommunledningsutskottet 

Servicegarantier 

 Förse våra externa kunder med relevant och riktig information i rätt tid. 

 Vara tillgängliga för frågor under kommunens kontorstider. 

Uppföljning av verksamhetens mål 

Medborgare 

Invånare i Mörbylånga kommun upplever kommunen som en bra plats att bo och verka i. Medborgare 

har god insyn och är delaktiga i kommunens verksamhet. Medborgare uppfattar Mörbylånga kommun 

som en trygg kommun. 

Indikatorer Mål  
2018 

Utfall 
2018-04 

Prognos 
2018 

Analys 

Förse våra kunder, såväl interna som externa, 
med relevant och riktig ekonomisk information i 
rätt tid 

100 % Pågående 

Målet 
kommer 
att 
uppnås 

I de fall externa 
kunder har hört 
av sig har de 
fått relevant och 
riktigit 
information. 
Internt var den 
ekonomiska 
informationen 
bristfällig 
avseende jan. 
och feb. p g a 
hög 
arbetsbelastning 
men prognosen 
är att månadsvis 
ekonomisk 
information ska 
kunna levereras 
för resten av 
året.  

 

 

 

 

 



Utveckling 

Mörbylånga kommun har låg arbetslöshet. Företagsklimatet är bra. Medborgarna uppfattar att 

tillgängligheten till natur, fritidsintresse, kultur- och idrottsevenemang är hög. Kommunen erbjuder bra 

boendealternativ som uppfattas attraktiva. 

Indikatorer Mål  
2018 

Utfall 
2018-04 

Prognos 
2018 

Analys 

Upprättande av finanspolicy Slutfört Pågående Målet 
kommer 

att 
uppnås 

Ett förslag 
har tagits 
fram som 
ska arbetas 
vidare med. 

Införande av en E-handelsportal Slutfört Pågående Målet 
kommer 
inte att 
uppnås 

Arbetet har 
påbörjats 
men pg a 
leverantören 
kommer 
införandet 
att försenas. 
Prognosen 
är att 
införandet 
kommer ske 
Q1 2019.  

Medarbetare 

Medarbetare i Mörbylånga kommun ser fram emot att gå till sitt arbete. Delaktigheten i arbetet är hög 

och vi jobbar med ständigt förbättringsarbete. Sjukfrånvaron sjunker i hela organisationen. 

Indikatorer 
Mål  
2018 

Utfall 
2018-
04 

Prognos 
2018 

Analys 

Jag ser fram emot att gå till arbetet, % 80,0  88,9% 

Målet 
kommer 
att 
uppnås 

Arbetsmiljöenkäten 
från 2017 visar att 
målet är uppnått. 

Min arbetsplats mål följs upp och utvärderas på 
ett bra sätt, %  

90,0  77,8% 

Målet 
kommer 
inte att 
uppnås 

Arbetsmiljöenkäten 
från 2017 visar att 
målet inte är 
uppnått. Vi 
kommer att arbeta 
vidare med detta 
på våra APT. 

HME-enkät total, %  80,0  84,0% 

Målet 
kommer 
att 
uppnås 

Arbetsmiljöenkäten 
från 2017 visar att 
målet är uppnått. 

Sjukfrånvaro i % av arbetstiden 

<6,5 4,8% Målet 
kommer 
att 
uppnås 

Målet är uppnått 
per april och 
bedömningen är 
att det kommer 
vara så vid 
årsskiftet också. 

*HME – Hållbart medarbetarengagemang. Sveriges kommuner och landsting (SKL) håller i undersökningen Tre frågeområden – 

motivation, ledarskap och styrning. Sammanlagt nio frågor. 



Ekonomi 

Kommunens ekonomiska resultat ska över budgetperioden 2018-2020 genomsnittligt uppgå till minst 

1,5 % av skatteintäkterna. I slutet av perioden ska resultatet nå 2 %. 

Indikatorer 
Mål  
2018 

Utfall 
2018-04 

Prognos 
2018 

Analys 

Budget i balans 100 % 32,6% 

Målet 
kommer 
att 
uppnås 

Riktvärdet 
efter april 
är 33,3% 
så utfallet 
är i nivå 
med 
budget. 
Det finns i 
dagsläget 
inget som 
tyder på 
att 
budgeten 
inte 
kommer 
att hållas. 

Ekonomisk ram 

 2018 2019 2020 

 29 376 29 654 29 654 

    

Särskilt uppdrag 

 Resultatmålet ska ligga på minst 1 % men bör under planperioden uppgå till 2 %. 
 Införa en inköpsportal för att få ner kostnaderna genom att säkerställa att vi använder nuvarande 

avtal. 
 Införa ett webbaserat IT-system för verksamhetsutveckling. 
 Digitalisering i samhället går framåt i mycket snabb takt. En strategi behövs för att i vardagen dra 

nytta av digitaliseringens möjligheter. 
 Kompetensutveckling är en viktig komponent för att vara en attraktiv arbetsgivare. Vi vill att 

kompetensutvecklingsplaner med tydliggörande av budget ska finnas inom alla delar av 
verksamheten. 

 Utreda möjliga utfall och konsekvenser av avyttring av i första hand delar av MBAB:s och MFAB:s 
fastighetsinnehav. 

 

 

  



Ekonomiverksamheten 

Ekonomisk uppföljning 

Nettokostnad 

Ekonomiverksamheten 

Budget  

2018 

Prognos          

2018 

Avvikelse 

prognos mot 

budget 

Utfall     

2017 

Avvikelse 

mot budget 

2017 

      Ekonomiverksamhet -7 974 -7 774 200 -7 149 -787 

Ölands kommunalförbund -21 402 -21 402 0 -20 812 1 560 

Gymnasieförbundet - - - -59 643 305 

Summa Nettokostnad -29 376 -29 176 200 -87 603 1 078 

Kommentarer till ekonomiskt utfall 

Ekonomiverksamheten bedöms hålla budget. För 2018 utökades budgetramen för att sätta i drift ett 

e-handelssystem. Under mars månad blev avtalet med leverantören klart men driftsättningen 

beräknas dra ut en del på tiden på grund av problem från leverantörens sida. Ekonomiverksamheten 

bekostar kommunens poolbilsverksamhet samt kommunens centrala försäkringar. Dessa 

verksamheter förväntas generera ett litet överskott bland annat på grund av ny försäkringsavtal. 

Investeringsuppföljning 

Investeringsprojekt 
Budget                

2018 

Utfall                  

2018-04-30 

Prognos            

2018-12-31 

Avvikelse 

prognos mot 

budget 

     Cykelprojektet -1 700 -1 700 -1 700 0 

Summa         

Kommentarer till årets investeringar 

Investeringen till cykelprojektet ”Fyr-till-Fyr” som bedrivs i Ölands kommunalförbund. I takt med att 

etapperna blir klara lämnas driften över till kommunen. 

 

  



Kultur och fritid 

Ansvarig chef: Eleonor Rosenqvist 

Ansvarigt utskott: Kommunledningsutskottet 

Servicegarantier 

 De som söker ungt kulturbidrag, förlusttäckning och arrangemangsstöd får besked inom  
tre veckor. 

 Det erbjuds fyra kulturella temaveckor utspritt över året. 

 Personer som vill hyra lokaler hos oss får bokningsbesked inom tre arbetsdagar. 

Uppföljning av verksamhetens mål 

Medborgare 

Invånare i Mörbylånga kommun upplever kommunen som en bra plats att bo och verka i. Medborgare 

har god insyn och är delaktiga i kommunens verksamhet. Medborgare uppfattar Mörbylånga kommun 

som en trygg kommun. 

Indikatorer Mål  
2018 

Utfall 
2018-04 

Prognos 
2018 

Analys 

Genom tydliga utvärderingar av Kommunens fyra 
temaveckor, som är riktade mot besökare och 
arrangörer, ska medborgarnas inflytande öka. 

4 1 4 Sammanställt 
enligt 
planering 

Upplevelsen av möjligheterna att kunna utöva 
fritidsintresse 

>7,3    

Genomlysning av föreningsråd, föreningsbidrag 
och föreningsting 

Slutfört Pågår   

*HME – Hållbart medarbetarengagemang. SKL - Sveriges kommuner och landsting håller i undersökningen Tre frågeområden – 

motivation, ledarskap och styrning. Sammanlagt nio frågor. 

Utveckling 

Mörbylånga kommun har låg arbetslöshet. Företagsklimatet är bra. Medborgarna uppfattar att 

tillgängligheten till natur, fritidsintresse, kultur- och idrottsevenemang är hög. Kommunen erbjuder bra 

boendealternativ som uppfattas attraktiva. 

Indikatorer Mål  
2018 

Utfall 
2018-04 

Prognos 
2018 

Analys 

Tillgången till kulturarrangemang enligt SCB enkät. 
(NRI) 

6,8    

Tillgången till parker, grönområden och natur enligt 
SCB enkät. (NRI) 

>7,9    

 

 

 

 



Medarbetare 

Medarbetare i Mörbylånga kommun ser fram emot att gå till sitt arbete. Delaktigheten i arbetet är hög 

och vi jobbar med ständigt förbättringsarbete. Sjukfrånvaron sjunker i hela organisationen. 

Indikatorer Mål  
2018 

Utfall 
2018-04 

Prognos 
2018 

Analys 

Jag ser fram emot att gå till arbetet (HME enkät*) >54,0 71   

Min arbetsplats mål följs upp och utvärderas på ett 
bra sätt (HME enkät) 

>16,0 65   

HME enkät total >45,0 75   

Sjukfrånvaro i % av arbetstiden <2,0    
*HME – Hållbart medarbetarengagemang. SKL - Sveriges kommuner och landsting håller i undersökningen Tre frågeområden – 

motivation, ledarskap och styrning. Sammanlagt nio frågor. 

Ekonomi 

Kommunens ekonomiska resultat ska över budgetperioden 2018-2020 genomsnittligt uppgå till minst 

1,5 % av skatteintäkterna. I slutet av perioden ska resultatet nå 2 %. 

Indikatorer Mål  
2018 

Utfall 
2018-04 

Prognos 
2018 

Analys 

Budget i balans  Enligt 
planering 

Budget i 
balans 

 

Genomlysning av riktlinjer för kultur- och 
föreningsbidrag 

Slutfört Påbörjat   

Ekonomisk ram 

 2018 2019 2020 

 15 484 15 316 15 316 

    

Särskilt uppdrag 

 I samarbete med hästnäringen inventera möjligheten att skapa ridleder, så kallade  
Bed & Box.  

 Utreda om det är möjligt att Kalkbrottet i Grönhögen blir en kommunal badplats. 
 I enlighet med kulturstrategin ska området kring Kamerala villan och Zokker kunna bli ett 

kulturcentrum. Uppdraget består i att presentera till budgetberedningen vilka kostnader detta skulle 
innebära. 

 Fortsatt utredning om konstgräs i Gårdby alternativt ett aktivitetsområde/multiarena i samma 
område. 

 På nationell nivå finns en cykelstrategi som syftar till att främja en ökad och säker cykling. Utifrån 
denna ska en kommunal cykelstrategi tas fram. 

 

 

  



Bibliotek 

Ansvarig chef: Eleonor Rosenqvist och June Söderström 

Ansvarigt utskott: Kommunledningsutskottet 

Servicegarantier 

 Lån av bibliotekets samtliga medier är gratis. 

 Det fungerar att boka böcker och annan media via bibliotekets hemsida. 

 Samtliga bibliotek är tillgängliga för alla genom flexibla öppettider. 

Uppföljning av verksamhetens mål 

Medborgare 

Invånare i Mörbylånga kommun upplever kommunen som en bra plats att bo och verka i. Medborgare 

har en god insyn och är delaktiga i kommunens verksamhet. Medborgare uppfattar Mörbylånga 

kommun som en trygg kommun. 

Indikatorer Mål  
2018 

Utfall 
2018-04 

Prognos 
2018 

Analys 

Vad tycker du om biblioteksverksamheten, enligt  
SEB-enkäten 

>6,4    

Antal biblioteksbesökare >150000 38500   

Utveckling 

Mörbylånga kommun har låg arbetslöshet. Företagsklimatet är bra. Medborgarna uppfattar att 

tillgängligheten till natur, fritidsintresse, kultur- och idrottsevenemang är hög. Kommunen erbjuder bra 

boendealternativ som uppfattas attraktiva. 

Indikatorer Mål  
2018 

Utfall 
2018-04 

Prognos 
2018 

Analys 

Vad tycker du om bibliotekets författarkvällar, 
utställningar, bokcaféer, sagostunder med mera 

>4,2    

Medarbetare 

Medarbetare i Mörbylånga kommun ser fram emot att gå till sitt arbete. Delaktigheten i arbetet är hög 

och vi jobbar ständigt med förbättringsarbete. Sjukfrånvaron sjunker i hela organisationen. 

Indikatorer Mål  
2018 

Utfall 
2018-04 

Prognos 
2018 

Analys 

Jag ser fram emot att gå till arbetet, % (HME enkät*)  >73,0 75   

Min arbetsplats mål följs upp och utvärderas på ett 
bra sätt, % (HME enkät)  

>28,0 71   

HME enkät, % >75,0 80   

Sjukfrånvaro i % av arbetstiden <8,7    
*HME – Hållbart medarbetarengagemang. SKL - Sveriges kommuner och landsting håller i undersökningen Tre frågeområden – 

motivation, ledarskap och styrning. Sammanlagt nio frågor. 

 



Ekonomi 

Kommunens ekonomiska resultat ska över budgetperioden 2018-2020 genomsnittligt uppgå till minst 

1,5 % av skatteintäkterna. I slutet av perioden ska resultatet nå 2 %. 

Indikatorer Mål  
2018 

Utfall 
2018-04 

Prognos 
2018 

Analys 

Budget i balans 3979,4 3264,7   

Ekonomisk ram 

Tkr 2018 2019 2020 

 11 616 11 766 11 766 

    

Särskilt uppdrag 

 Digitalisering i samhället går framåt i mycket snabb takt. En strategi behövs för att i vardagen dra 
nytta av digitaliseringens möjligheter. 

 Kompetensutveckling är en viktig komponent för att vara en attraktiv arbetsgivare. Vi vill att 
kompetensutvecklingsplaner med tydliggörande av budget ska finnas inom alla delar av 
verksamheten. 

 

  



Näringsliv 

Ansvarig chef: Ann Willsund  

Ansvarigt utskott: Kommunledningsutskottet 

Servicegarantier  

 Företagslotsning äger rum inom två arbetsdagar från förfrågan. 

 Företagsbesök genomförs då det passar företagaren.  

Uppföljning av verksamhetens mål 

Medborgare 

Invånare i Mörbylånga kommun upplever kommunen som en bra plats att bo och verka i. Medborgare 

har god insyn och är delaktiga i kommunens verksamhet. Medborgare uppfattar Mörbylånga kommun 

som en trygg kommun. 

Indikatorer Mål  
2018 

Utfall  
2018-04 

Prognos 
2018 

Analys 

Genomföra inflyttarkampanjer på olika strategiska 
platser och vid olika tider på året. 

6 0  Vi 
prioriterar 
detta 
under 
hösten 

Antalet nya arbetstillfällen     

Utveckling 

Mörbylånga kommun har låg arbetslöshet. Företagsklimatet är bra. Medborgarna uppfattar att 

tillgängligheten till natur, fritidsintresse, kultur- och idrottsevenemang är hög. Kommunen erbjuder bra 

boendealternativ som uppfattas attraktiva. 

Indikatorer Mål  
2018 

Utfall  
2018-04 

Prognos 
2018 

Analys 

Genomföra dialogmöten1, frukostmöten och 
företagsbesök  

50 Enligt plan  Handlingsplan 
finns för att 
förbättra 
företagsklimatet 

Antal deltagare på dialogmöten, frukostmöten och 
företagsbesök 

~500    

Förbättra resultatet av Insikt     
1 Dialogmöten kan äga rum i annan regi är näringslivsavdelningens, men är ändå att anse som en möjlighet för företagare att 

föra fram åsikter och lyfta sina frågor till kommunala representanter. 

 

 

 

 



 

Medarbetare 

Medarbetare i Mörbylånga kommun ser fram emot att gå till sitt arbete. Delaktigheten i arbetet är hög 

och vi jobbar med ständigt förbättringsarbete. Sjukfrånvaron sjunker i hela organisationen. 

Indikatorer Mål  
2018 

Utfall  
2018-04 

Prognos 
2018 

Analys 

Jag ser fram emot att gå till arbetet, % (HME enkät*, 
ingår i Kultur och näringsliv 2015) 

>54,0 71  Ny mätning 
i december 

Min arbetsplats mål följs upp och utvärderas på ett 
bra sätt, % (HME enkät ingår i Kultur och näringsliv 
2015) 

>16,0 65  Ny mätning 
i december 

HME enkät total, % (ingår i Kultur och näringsliv 
2015) 

>45,0 75  Ny mätning 
i december 

Sjukfrånvaro i % av arbetstiden (ingår i Kultur och 
näringsliv) 

<2,0    

*HME – Hållbart medarbetarengagemang. SKL - Sveriges kommuner och landsting håller i undersökningen Tre frågeområden – 

motivation, ledarskap och styrning. Sammanlagt nio frågor. 

Ekonomi 

Kommunens ekonomiska resultat ska över budgetperioden 2018-2020 genomsnittligt uppgå till minst 

1,5 % av skatteintäkterna. I slutet av perioden ska resultatet nå 2 %. 

Indikatorer Mål  
2018 

Utfall  
2018-04 

Prognos 
2018 

Analys 

Budget i balans  Budget i 
balans 

+ 500 000 Vakanta 
tjänster 
återbesätts 
inte fullt ut 

Ekonomisk ram 

 2018 2019 2020 

 1 772 2 684 2 684 

    

Särskilt uppdrag 

 Digitalisering i samhället går framåt i mycket snabb takt. En strategi behövs för att i vardagen dra 
nytta av digitaliseringens möjligheter. 

 Kompetensutveckling är en viktig komponent för att vara en attraktiv arbetsgivare. Vi vill att 
kompetensutvecklingsplaner med tydliggörande av budget ska finnas inom alla delar av 
verksamheten. 

 Arbetet med att följa den presenterade aktivitetsplanen för att förverkliga Södra Ölandberedningens 
slutsatser. 

 Tidigare riktlinjer kring intraprenad/entreprenad verkställs. 
 Stimulera bildandet av sociala företag. 

  



Världsarv 

Ansvarig chef: Ann Willsund  

Servicegarantier 

 Samtliga klasser i årskurs nio inom kommunen erbjuds världsarvsinformation (kopplat till den 
kommunala skolkulturplanen). 

 Det kommunala informationsmaterialet om världsarvet ses över årligen och uppdateras vid behov. 

Uppföljning av verksamhetens mål 

Medborgare 

Invånare i Mörbylånga kommun upplever kommunen som en bra plats att bo och verka i. Medborgare 

har god insyn och är delaktiga i kommunens verksamhet. Medborgare uppfattar Mörbylånga kommun 

som en trygg kommun. 

Indikatorer Mål  
2018 

Utfall  
2018-04 

Prognos 
2018 

Analys 

Synliggöra verksamheten inom 
världsarvsarbetet  
genom ett aktivt nyhetsflöde på 
sodraoland.com  

> 20 
publicerade 
svenska 
nyheter 
> två  
tyska och 
engelska 
nyheter 

6 svenska 
nyheter 
 
0 tyska 
0 engelska 
 
Världsarvets 
nystartade 
instagramkonto 
har kopplats till 
hemsidan och 
visar 
dagsaktuella 
bilder flera 
gånger i 
veckan. 
Bilderna syns 
även i den 
tyska och 
engelska 
versionen. 

20 publicerade 
svenska och 
två 
tyska/engelska 

Störst 
nyhetsflöde 
på hemsidan 
är maj – 
augusti på 
svenska. 
Ambitionen är 
att projektet 
Dunc ska 
börja ge 
internationella 
nyheter under 
hösten. 
 

Öka antalet evenemang och 
projekt som utvärderas 

100 % Bland annat 
har 
genomförda 
skolarbesök 
utvärderats 
med berörd 
personal. 

100 % Det som 
utvärderas är 
egna evene-
mang. Ex. 
konferensen 
som SGU 
genomförde i 
världsarvet 
utvärderas 
inte av 
kommunen. 

 



Utveckling 

Mörbylånga kommun har låg arbetslöshet. Företagsklimatet är bra. Medborgarna uppfattar att 

tillgängligheten till natur, fritidsintresse, kultur- och idrottsevenemang är hög. Kommunen erbjuder bra 

boendealternativ som uppfattas attraktiva. 

Indikatorer Mål  
2018 

Utfall  
2018-04 

Prognos 
2018 

Analys 

Uppdatera information vid bibliotek och 
turistbyråer 

Varje 
månad 

40 000 nya 
broschyrer har 
tryckts och  
Ölandsmagazinet 
har fått i uppdrag 
att under vår och 
sommar köra ut 
dem till bibliotek, 
turistbyråer och 
många andra 
ställen. 

Informationen 
uppdateras 
planenligt. 

Vi når 
ut 
bättre 
när en 
extern 
aktör 
kör ut. 
Bland 
annat 
syns vi 
på fler 
ställen. 

Medarbetare 

Medarbetare i Mörbylånga kommun ser fram emot att gå till sitt arbete. Delaktigheten i arbetet är hög 

och vi jobbar med ständigt förbättringsarbete. Sjukfrånvaron sjunker i hela organisationen. 

Indikatorer Mål  
2018 

Utfall  
2018-04 

Prognos 
2018 

Analys 

Jag ser fram emot att gå till arbetet, % (HME-enkät*, 
ingår i Kultur och näringsliv 2015) 

>54,0 71  Ny mätning 
i december 

Min arbetsplats mål följs upp och utvärderas på ett 
bra sätt, % (HME-enkät, ingår i Kultur och näringsliv 
2015) 

>16,0 65  Ny mätning 
i december 

HME-enkät total, % (Ingår i Kultur och näringsliv 
2015) 

>45,0 75  Ny mätning 
i december 

Sjukfrånvaro i % av arbetstiden (Kultur och 
näringsliv) 

<2,0    

*HME – Hållbart medarbetarengagemang. Sveriges kommuner och landsting (SKL) håller i undersökningen Tre frågeområden – 

motivation, ledarskap och styrning. Sammanlagt nio frågor. 

Ekonomi 

Kommunens ekonomiska resultat ska över budgetperioden 2018-2020 genomsnittligt uppgå till minst 

1,5 % av skatteintäkterna. I slutet av perioden ska resultatet nå 2 %. 

Indikatorer Mål  
2018 

Utfall  
2018-04 

Prognos 
2018 

Analys 

Budget i balans     

Ekonomisk ram 

 2018 2019 2020 

 1 020 1 020 1 020 

    



Särskilt uppdrag 

 Digitalisering i samhället går framåt i mycket snabb takt. En strategi behövs för att i vardagen dra 
nytta av digitaliseringens möjligheter. 

 Kompetensutveckling är en viktig komponent för att vara en attraktiv arbetsgivare. Vi vill att 
kompetensutvecklingsplaner med tydliggörande av budget ska finnas inom alla delar av 
verksamheten. 

  



Kultur och Näringslivsverksamheten 

Ekonomisk uppföljning 

Nettokostnad Kultur och Näringsliv 
Budget       

2018 

Prognos       

2018 

Avvikelse 

prognos mot 

budget 

Utfall     

2017 

Avvikelse 

mot budget 

2017 

      Näringsliv -2 259 -2 051 208 -2 175 317 

Kultur och fritid -15 546 -15 546 292 -13 753 865 

Vandrings-, cykelleder o badplatser -1 465 -1 465 0 -908 357 

Idrotts- och föreningsservice -10 489 -10 489 0 -9 437 114 

Kulturverksamhet -3 592 -3 300 292 -3 408 394 

Världsarv -1 044 -1 044 0 -1 007 29 

Bibliotek -11 831 -11 831 0 -11 516 -914 

Summa nettokostnad -30 680 -30 472 500 -11 516 -914 

 

Kommentarer till ekonomiskt utfall 

Vakanta tjänster tillsätts inte fullt ut. 

Korrigerande åtgärder vid större avvikelser mot budget 

Investeringsuppföljning 

Investeringsprojekt 
Budget  

2018 

Utfall  

2018-04-30 

Prognos 

2018-12-31 

Avvikelse 

prognos mot 

budget 

     Konstnärlig utsmyckning Äppelvägen 0 -133 

 

133 

Konstgräsplan 5000 

  

0 

Fritid, investeringsplan inkl badplats 396 

  

0 

Summa 5 396 -133 0 133 

 

Kommentarer till årets investeringar 

 

  



Mark och exploatering 

Ansvarig chef: Bengt Johansson 

Servicegarantier 

 Det finns information på kommunens hemsida om tillgänglig mark för olika ändamål; kommunala 
villatomter, mark för industri/handel/verksamheter och mark för lägenheter. 

 Det finns information om KLT på kommunens hemsida. 

Uppföljning av verksamhetens mål 

Medborgare 

Invånare i Mörbylånga kommun upplever kommunen som en bra plats att bo och verka i. Medborgare 

har god insyn och är delaktiga i kommunens verksamhet. Medborgare uppfattar Mörbylånga kommun 

som en trygg kommun. 

Indikatorer Mål  
2018 

Utfall 
2018-04 

Prognos 
2018 

Analys 

Antalet besökare på extern karta (hemsidan) Avser 
antalet unika besökare 

8 000 1 800 6 000  

Fiber: Hushåll som har möjlighet att ansluta sig till 
bredband med hög överföringshastighet (%) 

>80 %  Ca 70 %   

Möjlighet att använda kollektivtrafik för resor (Mäts i 
enkät NRI) 

<4,5   Ingen 
uppgift 

* Siffran är en uppskattning då PTS statistik har lång eftersläper blir tillgänglig först långt efter att operatören har byggt ut 

fibernätet. 

Utveckling 

Mörbylånga kommun har låg arbetslöshet. Företagsklimatet är bra. Medborgarna uppfattar att 

tillgängligheten till natur, fritidsintresse, kultur- och idrottsevenemang är hög. Kommunen erbjuder bra 

boendealternativ som uppfattas attraktiva. 

Indikatorer Mål  
2018 

Utfall 
2018-04 

Prognos 
2018 

Analys 

Strategiskt markinnehav. Inköpt mark (m2) 15 000 0   

Antal interna inloggningar på vårt GIS-system  15 000 2 000 8 000  

Försäljning av planlagd mark * 
Villatomter (st) 
Kvartersmark för boendeenheter (m2) 
Övrig mark (m2) 
 

 
6 
19 000 
5 000 

 
4 
7 500 
0 

  

* Avser då köpeskilling erlagts till kommunen. 

  



Medarbetare 

Medarbetare i Mörbylånga kommun ser fram emot att gå till sitt arbete. Delaktigheten i arbetet är hög 

och vi jobbar med ständigt förbättringsarbete. Sjukfrånvaron sjunker i hela organisationen. 

Indikatorer Mål  
2018 

Utfall 
2018-04 

Prognos 
2018 

Analys 

ser fram emot att gå till arbetet, % (HME-enkät*, 
ingår i verksamhetsstöd 2015) 

>62,0    

Min arbetsplats mål följs upp och utvärderas på ett 
bra sätt, % (HME-enkät ingår i verksamhetsstöd 
2015) 

>31,0    

HME-enkät total, % (Ingår i verksamhetsstöd 2015) >61,0    

Sjukfrånvaro i % av arbetstiden 0 0,0   
*HME – Hållbart medarbetarengagemang. Sveriges kommuner och landsting (SKL) håller i undersökningen Tre frågeområden – 

motivation, ledarskap och styrning. Sammanlagt nio frågor. 

Ekonomi 

Kommunens ekonomiska resultat ska över budgetperioden 2018-2020 genomsnittligt uppgå till minst 

1,5 % av skatteintäkterna. I slutet av perioden ska resultatet nå 2 %. 

Indikatorer Mål  
2018 

Utfall 
2018-04 

Prognos 
2018 

Analys 

Budget i balans 32956 7426 32956  

Ekonomisk ram 

 2018 2019 2020 

 32 956 32 884 33 934 

     

Särskilt uppdrag 

 Verka för ett trygghetsboende i Mörbylånga. 
 Utifrån inventering av fibertillgången synliggöra vita fläckar och föreslå möjligheter för utbyggnation i 

dessa områden. 
 Verka för att möjligheter till nyttjanderätt för fastighetsägare som har grönområden utanför sin 

fastighet som de gärna ser nyttjanderätt till. Avtal tecknas av kommunal mark mot underhåll och 
skötsel. 

 Markinnehav som är avsett för bostadsändamål ska erbjudas för köp till fastighetsutvecklare som i 
närtid är villiga att bygga bostäder. Där så är möjligt ska vi nyttja dubbel markanvisning. 

 Utreda och belysa till kommunstyrelsen hur en cykelväg inom Gårdby samhälle skulle kunna byggas 
och finansieras.   Tekniska?   

 Inför budgetberedningen 2019 redovisa hur utbyggnaden av belysningen på gång/cykelvägen 
Sleipnergatan – Järnvägsgatan kan ske.  Tekniska?  

 Digitalisering i samhället går framåt i mycket snabb takt. En strategi behövs för att i vardagen dra 
nytta av digitaliseringens möjligheter. 

 Kompetensutveckling är en viktig komponent för att vara en attraktiv arbetsgivare. Vi vill att 
kompetensutvecklingsplaner med tydliggörande av budget ska finnas inom alla delar av 
verksamheten. 

 

  



Fastigheter samt Mark och exploatering  

Ekonomisk uppföljning 

Nettokostnad Fastigheter, Mark och 

Exploatering 

Budget  

2018 

Prognos          

2018 

Avvikelse 

prognos mot 

budget 

Utfall     

2017 

Avvikelse 

mot budget 

2017 

      Mark och Exploatering -4 916 -4 916 0 -11 591 -8 287 

Fastigheter -10 115 -10 115 0 -7 503 -264 

Kollektivtrafik -17 925 -17 925 0 -14 186 -1 286 

Summa Nettokostnad -32 956 -32 956 0 -33 280 -9 837 

      
Kommentarer till ekonomiskt utfall 

Prognos enligt budget. Dock finns osäkerhet under årets början. Antalet elever som åker skolskjuts 

kan ändras och skapa över- eller underskott för Kollektivtrafiken. Planerad projektanställning på 

fastighetssidan är ännu inte verkställd. Dessutom kan taxor för VA, fjärrvärme och el variera över 

året. 

Korrigerande åtgärder vid större avvikelser mot budget 

Investeringsuppföljning 

Investeringsprojekt 
Budget                

2018 

Utfall                 

2018-04-30 

Prognos            

2018-12-31 

Avvikelse 

prognos mot 

budget 

     Fastigheter 

    

Kamerala villan tak/fasad -1 300 0 -1 300 0 

Projekt vidareutveckling Zokker -300 0 -300 0 

Förskola Färjestaden 0 0 0 0 

Trygghetsboende Södra Möckleby -4 000 0 -1 000 3 000 

Skansenskolan, aula/vägg -250 0 0 250 

Gårdby sporthall golv -500 0 -750 -250 

Torslundaskolan kök -4 900 0 -4 900 0 

Energibesparande åtgärder -1 000 -797 -1 000 0 

Äppelvägen 16 platser -13 512 -4 177 -13 512 0 

Summa -25 762 -4 974 -22 762 3 000 

     Mark och exploatering 

    

Stora Vickleby 6:9 0 -18 0 0 



Investeringsprojekt 
Budget                

2018 

Utfall                 

2018-04-30 

Prognos            

2018-12-31 

Avvikelse 

prognos mot 

budget 

Björnhovda 7:9 Joels udde 0 -70 0 0 

Runsbäck 5:2 / 7:9 0 -4 0 0 

Markförvärv/försäljning -1 500 180 -1 500 0 

Fiberutbyggnad kommunen -1 750 0 -1750 0 

Infrastruktur CIS -1 500 0 -2000 -500 

Färjestadens industriområde -250 0 -250 0 

Väg förbi kyrkbyn Mörbylånga -500 -83 -500 0 

Cykelvägar längs Trafikverkets väg -410 -42 -410 0 

Övertagande storgatan m.fl. -90 0 -90 0 

Färjestadens centrum -300 0 -300 0 

Bromsen 1 0 935 0 0 

Exploatering -4 000 

 

-4 000 0 

Joelsudde/snäckstrand 0 -285 0 0 

Exploatering Granitvägen 0 -1 0 0 

Hållbar plats 0 1 746 0 0 

Mörbylånga hamn 0 -4 0 0 

Öster brofästet 0 -72 0 0 

Summa -10 300 2 283 -10 800 -500 

 
    Summa -36 062 -2 692 -33 562 2 500 

Kommentarer till årets investeringar 

Fastigheter 

Äppelvägen beräknas vara klar till sommaren 2018. Slutkostnad redovisas i delårsbokslut 2. 

Golv till Gårdby sporthall överskrider budget. Därför senareläggs Skansenskolan, aula/vägg. 

Mark- och exploatering 

Utbyggnad av infrastruktur runt CIS nya skola blir dyrare än beräknat. 

Exploateringsprojekt 

Kommentarer till årets exploateringar 

Utbyggnad av exploateringsområde Joelsudde/Snäckstrand pågår. Tomtförsäljning pågår.  

Försäljning av villatomter pågår i Hållbar plats. 



Miljö och bygg 

Ansvarig chef: Staffan Åsén, Marie-Christine Svensson 

Ansvarig nämnd: Miljö- och byggnadsnämnden 

Verksamhetsmål 

 Möjliggöra byggande av flerbostadshus och verksamheter genom att planlägga för dessa ändamål. 
Effektiv bygglovshandläggning. 

 Effektiv tillsyn och prövning enligt lagstiftning. 

 Implementera nya klimatstrategin. 

 Skyndsam handläggning av bostadsanpassningsärenden 

Servicegarantier 

 Bygglov inom 9 veckor. 

 Tillstånd enskilt avlopp med vattentoalett avloppsanordning för bad-, disk- och tvättvatten (BDT-
vatten) inom 4 veckor. 

 Inrättande av värmepumpsanläggning för utvinning av värme ur mark, ytvatten eller grundvatten 
inom vattenskyddsområde inom 4 veckor. 

 Spridning av bekämpningsmedel inom vattenskyddsområde inom 4 veckor. 

 Beslut avseende anmälan om lokal för drift av förskola, skola och fritidshem inom  
4 veckor. 

Uppföljning av verksamhetens mål 

Medborgare 

Invånare i Mörbylånga kommun upplever kommunen som en bra plats att bo och verka i. Medborgare 

har god insyn och är delaktiga i kommunens verksamhet. Medborgare uppfattar Mörbylånga kommun 

som en trygg kommun. 

Indikatorer Mål  
2018 

Utfall  
2018-04 

Prognos 
2018 

Analys 

Skapa hög tillgänglighet och 
god service genom hemsida, 
Facebook, e-tjänster, telefon, 
e-post, personliga möten och 
begripliga beslut 
 
Samtliga detaljplaner återfinns 
på hemsidan kopplade till 
kartan 
 
Beakta klimataspekterna i all 
samhällsplanering såväl som i 
vår egen verksamhet  

Utveckla rutiner för 
snabb återkoppling 
 
Tydlig information 
om 
handläggningstider 
för olika 
ärendegrupper 
 
Aktiviter i 
klimatstrategin 
genomförs. 

Pågår/Uppfylls 
delvis.  
 
Pågår/Uppfylls 
 
 
Uppfylls 
 
 
Uppfylls delvis 

Uppnås 
delvis 
 
Uppfylls 
 
 
Uppfylls 
 
 
Uppfylls 

Fler e-tjänster 
planeras. 
Telefontider 
införda på 
bygg.  
 
Alla 
detaljplaner 
finns i kartan 
 
 
Projektpengar 
sökta för 
Dagvattenplan. 
(LOVA) Ännu 
ej beslut. 
 

Fortsätta att utveckla former 
för medborgardialog i 
planprocesserna 

Utveckla metoder 
för att nå bredare 
och fler 
befolkningsgrupper 

Pågår 
kontinuerligt  

Uppnås T ex riktade 
inbjudningar till 
olika 
intressegrupper 
 



Fullgöra tillsyn enligt årsplaner 
till skydd för människors hälsa 
och miljön 

Fulltalig 
personalstyrka 

Uppfylls inte  Rekrytering 
pågår 

Utveckling 

Mörbylånga kommun har låg arbetslöshet. Företagsklimatet är bra. Medborgarna uppfattar att 

tillgängligheten till natur, fritidsintresse, kultur- och idrottsevenemang är hög. Kommunen erbjuder bra 

boendealternativ som uppfattas attraktiva. 

Indikatorer Mål  
2018 

Utfall  
2018-04 

Prognos 
2018 

Analys 

Optimera 
verksamhetssystemet för 
att öka effektiviteten i 
handläggning 

Att 
servicegarantierna 
innehålls 

Uppfylls 
delvis 

Uppnås 
delvis 

Användningen av 
verksamhetssystemet 
används och utvecklas 
för allt större effektivitet  

Effektiv samverkan 
internt och externt. T.ex. 
Servicecenter, 
kommunens 
verksamheter, regionalt 
MSO, nationellt ex. 
SMHI, internationellt ex. 
Smart Island 

Samverkan ska ha 
skett enligt 
detaljerade 
verksamhetsplaner 
 

Uppfylls 
delvis 

Uppfylls T ex genom 
gemensamma 
utbildningar och 
ärendeflödeskartläggning 

Antal lägenheter i 
antagna detaljplaner 
Totalt antal nya bostäder 
i antagna detaljplaner 

100 
 

28 95 28 lgh i plan vid 
Gullvivegatan  

Antal kvm planlagd mark 
för verksamheter 

2 ha 0 9 ha  Algutsrum 20:10. Redan 
planlagt område där 
planen görs om. 

Avstånd till kollektivtrafik 
vid bostäder inom nya 
detaljplaner < 1 km till 
kollektivtrafik 

100 % Uppfylls  Uppfylls Planering görs i 
kommunens tätorter 

 

 

 

 

 

 

 

 



Medarbetare 

Medarbetare i Mörbylånga kommun ser fram emot att gå till sitt arbete. Delaktigheten i arbetet är hög 

och vi jobbar med ständigt förbättringsarbete. Sjukfrånvaron sjunker i hela organisationen. 

Indikatorer Mål  
2018 

Utfall  
2018-04 

Prognos 
2018 

Analys 

Jag ser fram emot att gå till arbetet, 
%  
(HME enkät*) 

>80,0 71 % >80 Orsaken till att 
målet inte nåtts 
2017 kan vara 
underbemanning 
och ökad stress. 
Rekrytering på 
vakanta tjänster 
2018 kan förbättra. 

Min arbetsplats mål följs upp och 
utvärderas på ett bra sätt, % (HME 
enkät) 

>75,0 52 % >75 Tydliga rutiner för 
månadsuppföljning 
som underlag för 
tertialboksluten. 
Enligt HP 2017 
ska måldiskussion 
ske och kvalitativa 
mål sättas. 

HME enkät total, % >80,0 72 % >80 Se ovan. 

Sjukfrånvaro i % av arbetstiden <1,6 1,5 % <1,6  
 
 

Upprättad handlingsplan för 
arbetsmiljöenkäten genomförs 

Samtliga 
aktiviteter 
ska ha 
genomförts. 

Pågår/Uppfylls 
delvis 

Uppfylls  Arbete pågår 

Resultatet av workshopen ”Ett 
hållbart arbetsliv” nyttjas i den 
dagliga verksamheten. 

Samtliga 
aktiviteter 
ska ha 
genomförts. 

Uppfylls inte  1 av 3 seminarier 
har genomförts 

*HME – Hållbart medarbetarengagemang. SKL - Sveriges kommuner och landsting håller i undersökningen Tre frågeområden – 

motivation, ledarskap och styrning. Sammanlagt nio frågor. 

Ekonomi 

Kommunens ekonomiska resultat ska över budgetperioden 2018-2020 genomsnittligt uppgå till minst 

1,5 % av skatteintäkterna. I slutet av perioden ska resultatet nå 2 %. 

Indikatorer Mål  
2018 

Utfall  
2018-04 

Prognos 
2018 

Analys 

Budget i balans  Uppfylls Uppfylls Ökat anslag 
för BAP. 

Riskfaktor: 
Bostadanpassningsbidraget 

    

Att taxorna ligger på rätt nivå Reviderade 
taxor i KF 

Uppfylls Uppfylls 
 

Aktuella taxor 
tagna i KF 
2017 

Antal genomförda tillsynsbesök Enligt 
tillsynsplan 

Uppfylls 
delvis 

Enligt 
tillsynsplan 

Anställning 
beräknas ske i 
september 



Ekonomisk ram 

 2018 2019 2020 

 11 313 11 032 11 032 

    

Särskilt uppdrag 

Särskilt uppdrag 

 Två stora projekt som kommer att få stor betydelse för kommunen är utvecklingen av 
Färjestadens centrum och hamnområdet i Mörbylånga.  
 

 Anpassningen till framtida klimatförändringar är en av de viktigare framtidsfrågorna i 
samhällsplaneringen liksom de sociala frågorna. Behovet av ett varierat utbud av bostäder är 
fortfarande stort liksom tillgången på planlagd mark för verksamheter. Det kommer att vara 
viktigt för kommunen att ha en bra planberedskap för dessa ändamål varför sådant planarbete 
bör prioriteras. Handlingsplan tillhörande bostadsförsörjningsprogrammet skall tas fram. 
Kommunalt strategiskt markinnehav är av betydelse. 

 Prioriterade verksamhetsområden är bl.a. att minska mängden närsalter till Östersjön genom 
effektiv tillsyn och deltagande i projekt t.ex. LONA- och LOVA-projekt, inventera och riskbedöma 
gamla deponier samt kartlägga föroreningssituationen i områden som planläggs för bebyggelse. 
- Ansökningar för LONA och LOVA ligger inne hos länsstyrelsen. Beslut väntas vecka 21. 
- Kartläggning av föroreningssituationen pågår. 

 Genom länssamverkan ta fram riktlinjer för dagvattenutsläpp och bedriva tillsyn inom 
vattenskyddsområden. -  

 Dagvattenpolicy skall tas fram i samarbete med Teknisk affärsverksamhet. 

 Implementering av den reviderade klimatstrategin inom ramen för budget. – Pågår. 

 Uppföljning av ”Projekt – Giftfri förskola”. Samverkan mellan Kommunstyrelsen och Miljö- och 
byggnämnden. Projektet genomförs delvis inom ramen för tillsyn av hälsoskyddet och fokuserar 
på giftfri miljö. Miljöverksamheten kommer att vara delaktig i framtagandet av en handlingsplan 
för giftfri förskola.  – Handlingsplan är framtagen. Projektet fortsätter i skolans regi. 
Miljöverksamheten stödjer. 

 Vid större krishändelser inom kommunen är det av stor vikt att kunna bemanna kommunens 
krisorganisation med personal. Förvaltningen ska utreda möjligheter att förstärka 
krisorganisationen. Utbildningsinsatser för att arbeta i krisstab förutsätts. – Delvis uppfyllt genom 
KKÖ 2017.  

 Blå/Grönstrukturplan för Färjestaden tas fram som ett tematiskt tillägg till ÖP. 

 Kulturmiljöinventering för Mörbylånga. 

 

  



Miljö- och byggnadsförvaltningen 

Ekonomisk uppföljning 

Nettokostnad Miljö- och 

byggnadsförvaltningen 

Budget  

2018 

Prognos          

2018 

Avvikelse 

prognos mot 

budget 

Utfall         

2017 

Avvikelse 

mot budget 

2017 

      Plan och Bygg -2 055 -2 055 0 -750 807 

Miljö -5 258 -5 258 0 -4 280 500 

Bostadsanpassning -4 000 -4 000 0 -3 374 -624 

Summa nettokostnad -11 313 -11 313 0 -8 404 683 

 

Kommentarer till ekonomiskt utfall 

Bedömningen är att verksamheterna följer budget. Förvaltningen har utökad kostnad för projektet 

”Dokumentera för resultat” på ca 100 tkr för 2018. Bostadsanpassningsbidragen ligger hittills lägre 

än den budgeterade riktpunkten och trots bidragens oförutsägbarhet är bedömningen att budgeten 

kommer att hållas. 

Investeringsuppföljning 

Investeringsprojekt 
Budget                

2018 

Utfall                    

2018-04-30 

Prognos            

2018-12-31 

Avvikelse 

prognos mot 

budget 

     Kommunalt finansierade laddstolpar -500 0 -100 400 

Ärendehanteringssystem -214 0 -214 0 

Summa -714 -20 -734 400 

 

Kommentarer till årets investeringar 

Medlen är avsedda för kommunens egen del i finansieringen av laddstolpar som fått stöd via 

klimatklivet. Kommunen har kunnat finansiera i stort sett hela utbyggnaden utan egna budgetmedel 

och prognosen är att högst 100 000 kr av investeringsmedlen kommer att gå åt för att avsluta det 

nuvarande projektet. Återstoden kan användas som kommunens finansiering för fortsatt utbyggnad 

av publika stolpar och avsikten är dessutom att söka nya statsbidrag från 

Klimatklivet/Naturvårdsverket.  

Förvaltningen slutför implementeringen av ärendehanteringssystemet under året. 

 

  



Teknisk affärsverksamhet 

Ansvarig chef: Daniel Jonsson, Jens Olsén, Peter Ericsson och Roland Nanberg 

Ansvarigt utskott: Kommunledningsutskottet  

Servicegarantier 

 Tillgång till dricksvatten och fjärrvärme. Vid registrerat fel/avbrott ska felavhjälpning påbörjas inom en 
timme. 

 Snöröjningen startar när det under pågående snöfall kommit 5 cm blötsnö eller 10 cm vid torr snö 
eller drivbildning. 

Uppföljning av verksamhetens mål 

Medborgare 

Invånare i Mörbylånga kommun upplever kommunen som en bra plats att bo och verka i. Medborgare 

har god insyn och är delaktiga i kommunens verksamhet. Medborgare uppfattar Mörbylånga kommun 

som en trygg kommun. 

Indikatorer Mål  
2018 

Utfall  
2018-04 

Prognos 
2018 

Analys 

Gemensam service – Antal felanmälningar till 
servicecentrat 

<50 8 30  

VA-planen – Antal nya VA-anslutningar 70 20 70  

Utveckling 

Mörbylånga kommun har låg arbetslöshet. Företagsklimatet är bra. Medborgarna uppfattar att 

tillgängligheten till natur, fritidsintresse, kultur- och idrottsevenemang är hög. Kommunen erbjuder bra 

boendealternativ som uppfattas attraktiva. 

Indikatorer Mål  
2018 

Utfall  
2018-04 

Prognos 
2018 

Analys 

Underhåll och skötsel av gång- och cykelvägar i 
kommunen (NMI enkät*) 

>5,9 - >5,9 Ej gjord 
för 2018 
ännu. 

Drift/underhåll av hamnar, med antalet fasta platser 
som indikator 

>354 307 >354  

*NMI-SCB nöjd medborgare index. 

 

 

 

 

 



Medarbetare 

Medarbetare i Mörbylånga kommun ser fram emot att gå till sitt arbete. Delaktigheten i arbetet är hög 

och vi jobbar med ständigt förbättringsarbete. Sjukfrånvaron sjunker i hela organisationen. 

Indikatorer Mål  
2018 

Utfall  
2018-04 

Prognos 
2018 

Analys 

Jag ser fram emot att gå till arbetet, % (HME 
enkät*) 

>80,0 61 61  

Min arbetsplats mål följs upp och utvärderas på ett 
bra sätt, % (HME enkät) 

>60,0 42 42  

HME enkät total, % >83,0 62 62 Resultat från 
enkät februari 
2018. 
Handlingsplaner 
håller på och 
tas fram. 

Sjukfrånvaro i % av arbetstiden <3,6 4,8%   
*HME – Hållbart medarbetarengagemang. SKL - Sveriges kommuner och landsting håller i undersökningen Tre frågeområden – 

motivation, ledarskap och styrning. Sammanlagt nio frågor. 

Ekonomi 

Kommunens ekonomiska resultat ska över budgetperioden 2018-2020 genomsnittligt uppgå till minst 

1,5 % av skatteintäkterna. I slutet av perioden ska resultatet nå 2 %. 

Indikatorer Mål  
2018 

Utfall  
2018-04 

Prognos 
2018 

Analys 

Budget i balans     

Fjärrvärme – Antalet nya anslutningar av 
enfamiljshus 

>18 6 >18  

Ekonomisk ram 

 2018 2019 2020 

 35 754 31 468 27 468 

    

Särskilt uppdrag 

 Vattenförsörjningen och VA-utbyggnaden är fortsatt viktig för Mörbylånga kommun. VA ska därför 
fortsättas att bygga ut till Gårdby i enlighet med VA-planen samt påbörja byggnationen av 
vattenverket i Mörbylånga. I samband med utbyggnationen av VA ska planarbetet följa hand i hand. 

 Digitalisering i samhället går framåt i mycket snabb takt. En strategi behövs för att i vardagen dra 
nytta av digitaliseringens möjligheter. 

 Kompetensutveckling är en viktig komponent för att vara en attraktiv arbetsgivare. Vi vill att 
kompetensutvecklingsplaner med tydliggörande av budget ska finnas inom alla delar av 
verksamheten. 

 

  



Teknisk affärsverksamhet – skattefinansierad del 

Ekonomisk uppföljning 

Nettokostnad Teknisk 

affärsverksamhet - skatte 

Budget  

2018 

Prognos  

2018 

Avvikelse 

prognos mot 

budget 

Utfall 

2017 

Avvikelse 

mot budget 

2017 

      Central administration -1 844 -1 744 100 -1 697 -127 

Park, skog och grönytor -5 342 -5 342 0 -4 957 -151 

Hamnar -2 578 -2 578 0 -2 624 -178 

Gator och vägar -15 232 -16 432 -1 200 -13 192 798 

Avfallshantering -200 -200 0 -150 51 

Gemensam service -595 -595 0 -618 285 

Vindkraft -4 000 -3 200 800 -2 602 -2 602 

Summa nettokostnad -29 791 -30 091 -300 -25 840 -1 924 

 

Kommentarer till ekonomiskt utfall 

På grund av vintervädret i början av året överstiger det ackumulerade utfallet för vinterväghållning 

årets hela budget med 1 300 tkr. Prognosen för årets vinterväghållning kommer att överstiga 

helårsbudgeten med 1 800 tkr. Detta kompenseras till viss del genom sänkta elpriser, i och med ett 

nytt elavtal. Prognosticerat utfall för gator och vägar hamnar därför 1 200 tkr över budget 

Vindkraftverket såldes 2017 och en förlust på 4 700 tkr har bokförts. Inkluderat 

arrende/konsultkostnader uppgår kostnaderna därmed till 4 900 tkr. Försålda elcertifikat uppgår till 

1 700 tkr, vilket ger ett netto för vindkraftsverksamheten på 3 200 tkr. Detta genererar ett överskott 

för året på 800 tkr.  

Korrigerande åtgärder vid större avvikelser mot budget 

Vakanta tjänster tillsätts inte under året. 

 

 

 

 

 

 

 



Investeringsuppföljning 

Investeringsprojekt 
Budget  

2018 

  Utfall  

2018-04-30 

Prognos  

2018-12-31 

Avvikelse 

prognos mot 

budget 

     
Gps till fordon (digital) -100 0 -100 0 

Oljeavskiljare -40 0 -40 0 

Fordon -250 -192 -192 58 

Hamnen Grönhögen -3 221 -73 -350 2 871 

Trädäck södra piren Färjestaden -992 0 -992 0 

Upprustning allmänning 0 -21 0 0 

Lekplats grönområde o gång/cykelväg 0 -12 0 0 

Trafiksäkerhet o tillgänglighet -500 -102 -500 0 

Gång/cykelväg/gator mindre objekt -500 0 -500 0 

Gatubelysning mätare -337 -37 -600 -263 

Förråd Mörbylånga -143 0 -143 0 

Summa -6 083 -437 -3 417 2 666 

 

Kommentarer till årets investeringar 

Muddringsprojektet i Grönhögens hamn kommer troligen i år bara bli projektering, för att påbörja 

genomförande först 2019. Prognos för projekteringen år 2018, 350 tkr, den kvarvarande och stora 

delen av budgeten behöver därför flyttas över till 2019.  

Projektet ”Gatubelysning mätare” ser ut att under året bli något mer kostsamt än budget. Det beror 

på att projektet samförlägger med EOns markledningsprojekt. Ändringar i tidplanen gör att några 

kostnader tidigareläggs. 

 

  



Teknisk affärsverksamhet – taxefinansierad del 

Ekonomisk uppföljning 

Nettokostnad Teknisk 

affärsverksamhet taxefinansierad 

Budget 

2018 

Prognos  

2018 

Avvikelse 

prognos mot 

budget 

Utfall  

2017 

Avvikelse 

mot budget 

2017 

      Vatten och avlopp -4 846 -4 546 300 -7 234 -1 081 

Fjärrvärme -1 764 -1 764 0 -4 152 -4 122 

Summa nettokostnad -6 610 -6 310 300 -11 386 -5 203 

 

Kommentarer till ekonomiskt utfall 

Bedömningen är att de taxefinansierade verksamheterna följer budget. I maj inkom en stämning från 

två fastighetsägare i Strandskogen. De yrkar på ersättning för ekonomiska förluster i samband med 

att restriktionerna för vattenskyddsområdet i Strandskogen-Röhälla reviderades 2016. Målet 

kommer avgöras i Mark- och miljödomstolen och käranden yrkar på totalt 9,3 miljoner i ersättning. 

Mörbylånga kommun har ingen försäkring som täcker denna typ av ärende. 

Korrigerande åtgärder vid större avvikelser mot budget 

Överskottet genereras av att vakanta tjänster inte tillsätts under året. 

Investeringsuppföljning 

Investeringsprojekt taxefinansierad 

verksamhet 

Budget  

2018 

  Utfall  

2018-04-30 

Prognos 

2018-12-31 

Avvikelse 

prognos mot 

budget 

     Fordon -250 0 -250 0 

Fjärrvärme Färjestaden -1 200 -11 -1 200 0 

Fjärrvärme Mörbylånga -500 -21 -500 0 

Vatten- och avloppsreningsverk 0 -16 0 0 

Mörbylånga vattenverk -70 004 -7 575 -70 004 0 

Segerstads reningsverk -4 000 0 -1 000 3 000 

VA-stam Gårdby Norra Möckleby -338 -91 -338 0 

Årsvik -664 -77 -664 0 

Servisledningar -641 -172 -641 0 

Södra Möckleby vattenverk -27 583 -12 529 -27 583 0 

Nya borror i Triberga -781 -3 -781 0 

VA-stam N Möckleby-Gårdby -18 839 -12 139 -18 839 0 

Degerhamns arv -ombyggnad -500 -125 -3 500 -3 000 



Investeringsprojekt taxefinansierad 

verksamhet 

Budget  

2018 

  Utfall  

2018-04-30 

Prognos 

2018-12-31 

Avvikelse 

prognos mot 

budget 

VA-anslutningar -4 000 0 -2 000 2 000 

VA-utbyggnad Strandskogen  0 -7 188 -8 000 -8 000 

Anslutning Saxnäs, Porkärr m.fl -4 000 0 -3 000 1 000 

Snäckstrand -1 800 0 -1 800 0 

Etapp 4 Dörby 0 -11 -1 000 -1 000 

Grönhögen etapp 1 0 -7 0 0 

Sanering VA -7 000 -91 -7 000 0 

Kommunens byar -6 280 -79 -280 6 000 

Vattenförsörjningsanordning -4 160 -56 -4 160 0 

VA-stam Degerhamn Grönhögen -12 407 -10 803 -12 407 0 

Gårdby pumpstation -856 -10 -856 0 

Överföringsledning Stora Rör 0 427 0 0 

Reservkraft avloppspumpstation -1 581 0 -1 581 0 

Ombyggnad Tveta vattenverk -1 059 0 -1 059 0 

Ombyggnad Triberga vattenverk 0 -39 0 0 

Anslutningsavgifter 0 1 034 0 0 

Summa -168 443 -49 582 -168 443 0 

 

Kommentarer till årets investeringar 

Inom den befintliga budgetramen för 2018 behöver omfördelningar göras enligt följande: 

 

Från Till Belopp 

VA-anslutningar och kommunens byar VA-utbyggnad Strandskogen 8 000 tkr 

Segerstads reningsverk Degerhamns arv -ombyggnad 3 000 tkr 

Anslutning Saxnäs, Porkärr m.fl Etapp 4 Dörby 1 000 tkr 

 

 

  



Verksamhetsstöd 

Ansvarig chef: Charlotta Rasmusson 

Ansvarigt utskott: Kommunledningsutskottet 

Servicegarantier 

 Allt informationsmaterial följer den grafiska profilen. 

 Webbplatsen är tillgänglighetsanpassad för att kunna användas av alla människor vid t.ex. 
funktionsnedsättning, läsovana och ålder. 

 Den som ringer och söker kommunens personal får svar inom max 75 sekunder. 

 Varje dag diarieförs och arkiveras all post. 

 Kommunen har en säker krisorganisation. 

Uppföljning av verksamhetens mål 

Medborgare 

Invånare i Mörbylånga kommun upplever kommunen som en bra plats att bo och verka i. Medborgare 

har god insyn och är delaktiga i kommunens verksamhet. Medborgare uppfattar Mörbylånga kommun 

som en trygg kommun. 

Indikatorer Mål  
2018 

Utfall  
2018-04 

Prognos 
2018 

Analys 

Väl fungerande ärendehantering God God God  

Externa förfrågningar besvaras inom rätt tid 100 % 100% 100%  

Utveckling 

Mörbylånga kommun har låg arbetslöshet. Företagsklimatet är bra. Medborgarna uppfattar att 

tillgängligheten till natur, fritidsintresse, kultur- och idrottsevenemang är hög. Kommunen erbjuder bra 

boendealternativ som uppfattas attraktiva. 

Indikatorer Mål  
2018 

Utfall  
2018-04 

Prognos 
2018 

Analys 

Utbildning i BAM Bättre Arbetsmiljö till chefer 90 %    

Utbildning i ny chefshandbok 90 %    

 

  



Medarbetare 

Medarbetare i Mörbylånga kommun ser fram emot att gå till sitt arbete. Delaktigheten i arbetet är hög 

och vi jobbar med ständigt förbättringsarbete. Sjukfrånvaron sjunker i hela organisationen. 

Indikatorer Mål  
2018 

Utfall  
2018-04 

Prognos 
2018 

Analys 

Jag ser fram emot att gå till arbetet, % (HME 
enkät*) 

80,0 80,0 80,0  

Min arbetsplats mål följs upp och utvärderas på ett 
bra sätt, % (HME enkät) 

75,0 62,0 65,0 Fortsatt 
arbete med 
att följa upp 
målen 

Jag är insatt i min arbetsplats mål, % 90,0 74,0 80,0  

Möjlighet att lära nytt och utvecklas i det dagliga 
arbetet, % 

90,0 84,0 88,0  

HME enkät total, % 90,0 77,0 85,0  

Sjukfrånvaro i % av arbetstiden 4,5 2,7 3,0 Sjukfrånvaron 
sjunker 

*HME – Hållbart medarbetarengagemang. SKL - Sveriges kommuner och landsting håller i undersökningen Tre frågeområden – 

motivation, ledarskap och styrning. Sammanlagt nio frågor. 

Ekonomi 

Kommunens ekonomiska resultat ska över budgetperioden 2018-2020 genomsnittligt uppgå till minst 

1,5 % av skatteintäkterna. I slutet av perioden ska resultatet nå 2 %. 

Indikatorer Mål  
2018 

Utfall  
2018-04 

Prognos 
2018 

Analys 

Budget i balans Ja Ja Nej Ökade kostnader för personal på HR/lön 
och kansliet 

Ekonomisk ram 

 2018 2019 2020 

 20 480 21 903 21 903 

    

Särskilt uppdrag 

 En handlingsplan tas fram för att se en fortsatt minskning av sjukfrånvaron. 
 En strategi för att medverka till att fler av våra medarbetare använder friskvårdsbidraget och andra 

hälsofrämjande åtgärder bättre. 
 Omsätta planen för ökad sysselsättningsgrad med heltid som norm i verksamheterna. 
 Gemensamt med KLT genomföra en informationskampanj om närtrafiken. 
 Digitalisering i samhället går framåt i mycket snabb takt. En strategi behövs för att i vardagen dra 

nytta av digitaliseringens möjligheter. 
 Kompetensutveckling är en viktig komponent för att vara en attraktiv arbetsgivare. Vi vill att 

kompetensutvecklingsplaner med tydliggörande av budget ska finnas inom alla delar av 
verksamheten. 

 Utreda hur digital justering av protokoll kan införas i kommunen. 
 

 

  



Verksamhetsstöd inkl. IT 

Ekonomisk uppföljning 

 

Kommentarer till ekonomiskt utfall 

Centrala kostnader enligt budget. 

Kostnader för HR-/löneavdelningen ökar under april-augusti pga dubbelbemanning på rehab för att 

kunna fokusera på förebyggande rehab och på lön under upplärningsperioden.  

Företagshälsovård, facklig verksamhet, personalföreningen och kommunkansli prognostiseras att få 

ett utfall enligt budget.   

Servicecenter har ett prognostiserat positivt resultat pga ändrad redovisning av telefonikostnader. 

Kontorsförråd och kommunikation enligt budget. 

 

Korrigerande åtgärder vid större avvikelser mot budget 

Totalt sett prognostiserar verksamheten ett överskott och inga åtgärder behöver därmed vidtas.  

   

 

  

Nettokostnad HR / Admin och IT
Budget    

2018

Prognos     

2018

Avvikelse 

utfall mot 

budget

Utfall      

2017

Avvikelse 

mot budget 

2017

Centrala kostnader -1 050 -1 050 0 -1 191 1 521

HR avdelningen -6 833 -7 483 -650

Företagshälsovård -116 -116 0

Facklig verksamhet -1 306 -1 306 0

Personalföreningen -100 -100 0

Kommunkansli -6 476 -6 476 0 -10 916 -285

Servicecenter -1 798 -148 1 650

Kontorsförråd -455 -455 0

Kommuninformation -1 845 -1 845 0 -1 308 451

Juridik och upphandling -500 -500 0 0 0

IT verksamhet -1 050 -1 050 0 -57 1 612

Summa Nettokostnad -21 530 -20 529 1 000 -16 647 3 530

-1 513 -198

-1 662 429



Politisk verksamhet 

Ekonomisk uppföljning 

Nettokostnad politisk verksamhet, 

kommunledning 

Budget 

2018 

Prognos     

2018 

Avvikelse 

prognos mot 

budget 

Utfall 

2017 

Avvikelse 

mot budget 

2017 

     Politisk verksamhet -13 821 -13 211 610 -13 356 585 

KS oförutsedda (kvar att fördela) -1 830 -1 830 0 -5 -1 094 

Kommunledning -1 690 -2 100 -410 -2 106 478 

Summa Nettokostnad -17 341 -17 141 200 -15 467 31 

 

Kommentarer till ekonomiskt utfall 

Den politiska verksamheten prognostiseras göra ett resultat på 600 tkr. Till budget 2018 fick 

Överförmyndarverksamheten ett stort budgetpåslag, efter tidigare års underskott, samtidigt som 

mottagandet av ensamkommande barn i kommunen under året har minskat drastiskt. Därmed blir 

arvodeskostnaderna till gode män inte lika höga som beräknat. 

Vid budgetarbetet 2018 togs inte höjd för kommunledningens lönekostnader. Därtill har 

rekryteringskostnader tillkommit. Kommunledningen beräknas därför göra ett resultat på – 400 tkr.  

Korrigerande åtgärder vid större avvikelser mot budget 

Totalt sett är budgetavvikelsen inte stor och verksamheten beräknas enligt prognos göra ett positivt 

resultat vid årets slut.  

 

 

  



Arbetsmarknadsenheten och Integration vuxna 

Ansvarig chef: Ann-Katrin Ståhl och Ola Svensson 

Ansvarigt utskott: Vård- och omsorgsutskottet 

Servicegarantier 

 Alla nyanlända erbjuds ett inskrivningssamtal. 

 Alla som söker feriearbete och uppfyller de krav som finns för dessa får tre veckors sommararbete. 

Uppföljning av verksamhetens mål 

Medborgare 

Invånare i Mörbylånga kommun upplever kommunen som en bra plats att bo och verka i. Medborgare 

har god insyn och är delaktiga i kommunens verksamhet. Medborgare uppfattar Mörbylånga kommun 

som en trygg kommun. 

Indikatorer Mål  
2018 

Utfall 
2018-04 

Prognos 
2018 

Analys 

Arbetslösheten minskar, % (Statistik från AF)  4,2 4,8   

Arbetsföra personer med försörjningsstöd 
minskar 

>50   Efterlyser siffror 
från IFO. Fn har vi 
två pers i 
resursanställningar. 

Utveckling 

Mörbylånga kommun har låg arbetslöshet. Företagsklimatet är bra. Medborgarna uppfattar att 

tillgängligheten till natur, fritidsintresse, kultur- och idrottsevenemang är hög. Kommunen erbjuder bra 

boendealternativ som uppfattas attraktiva. 

Indikatorer Mål  
2018 

Utfall 
2018-04 

Prognos 
2018 

Analys 

Öka antalet personer i sysselsättning via 
samverkanspartner 

83 28   

 

 

 

 

 

 



Medarbetare 

Medarbetare i Mörbylånga kommun ser fram emot att gå till sitt arbete. Delaktigheten i arbetet är hög 

och vi jobbar med ständigt förbättringsarbete. Sjukfrånvaron sjunker i hela organisationen. 

Indikatorer Mål  
2018 

Utfall 
2018-
04 

Prognos 
2018 

Analys 

Jag ser fram emot att gå till arbetet, % (HME-
enkät*) 

>67,0   Har inte hunnit 
analyser 
medarbetarenkäten 
ännu. 

Min arbetsplats mål följs upp och utvärderas på 
ett bra sätt, % (HME-enkät) 

>56,0    Se Ovan 

HME-enkät total, % >71,0     

Sjukfrånvaro i % av arbetstiden  <10,0    
*HME – Hållbart medarbetarengagemang. Sveriges kommuner och landsting (SKL) håller i undersökningen Tre frågeområden – 

motivation, ledarskap och styrning. Sammanlagt nio frågor. 

Ekonomi 

Kommunens ekonomiska resultat ska över budgetperioden 2018-2020 genomsnittligt uppgå till minst 

1,5 % av skatteintäkterna. I slutet av perioden ska resultatet nå 2 %. 

Indikatorer Mål  
2018 

Utfall 
2018-04 

Prognos 
2018 

Analys 

Budget i balans    Har inte 
haft någon 
avstämning 
ännu med 
ekonomi 
men heller 
inte fått 
några 
varningar. 

Ekonomisk ram 

Tkr 2018 2019 2020 

 4 608 4 608 4 608 

    

Särskilt uppdrag 

 Digitalisering i samhället går framåt i mycket snabb takt. En strategi behövs för att i vardagen dra 
nytta av digitaliseringens möjligheter 

 Kompetensutveckling är en viktig komponent för att vara en attraktiv arbetsgivare. Vi vill att 
kompetensutvecklingsplaner med tydliggörande av budget ska finnas inom alla delar av verksamheten 

 

 

 



Hälso- och sjukvård 

Ansvarig chef: Ann-Katrin Ståhl, Marion Rasmussen Nilsson och Ingegerd Sjöstrand 

Servicegarantier 

 När du kontaktar rehabenheten för behov av insats får du senast följande vardag återkoppling och en 
planering när insatsen kan påbörjas. 

 När du erbjudits kommunal hälso- och sjukvård får du inom en vecka en omvårdnadsansvarig 
sjuksköterska som är huvudansvarig för dina sjukvårdsinsatser och som tillsammans med dig 
upprättar en individuell vårdplan som garanterar en god och säker vård. 

Uppföljning av verksamhetens mål 

Medborgare 

Invånare i Mörbylånga kommun upplever kommunen som en bra plats att bo och verka i. Medborgare 

har god insyn och är delaktiga i kommunens verksamhet. Medborgare uppfattar Mörbylånga kommun 

som en trygg kommun. 

Indikatorer Mål  
2018 

Utfall  
2018-04 

Prognos 
2018 

Analys 

Senior Alert, antal genomförda 100 %   Alla 
tillfrågade 

Hemsjukvårdplan/rehabplan; patientens 
delaktighet dokumenterad  

75 % 
(delmål) 

   

Utveckling 

Mörbylånga kommun har låg arbetslöshet. Företagsklimatet är bra. Medborgarna uppfattar att 

tillgängligheten till natur, fritidsintresse, kultur- och idrottsevenemang är hög. Kommunen erbjuder bra 

boendealternativ som uppfattas attraktiva. 

Indikatorer Mål  
2018 

Utfall  
2018-04 

Prognos 
2018 

Analys 

SIP/vårdplanering med digitala hjälpmedel/ 
video; HSL-personals deltagande ökar  

100 %  
 

  

Mobil dokumentation; antal medarbetare som 
använder mobil dokumentation 

100 %   Plattorna 
fungerar 
inte 

 

 

 

 

 



Medarbetare 

Medarbetare i Mörbylånga kommun ser fram emot att gå till sitt arbete. Delaktigheten i arbetet är hög 

och vi jobbar med ständigt förbättringsarbete. Sjukfrånvaron sjunker i hela organisationen. 

Indikatorer Mål  
2018 

Utfall 
2018-04 

Prognos 
2018 

Analys 

Jag ser fram emot att gå till arbetet, % 
(HME-enkät*) 

>93,0    

Min arbetsplats mål följs upp och utvärderas på ett 
bra sätt, % (HME-enkät) 

>66,0    

HME-enkät total, % >83,0    

Sjukfrånvaro i % av arbetstiden <6,0    
*HME – Hållbart medarbetarengagemang. Sveriges kommuner och landsting (SKL) håller i undersökningen Tre frågeområden – 

motivation, ledarskap och styrning. Sammanlagt nio frågor. 

Ekonomi 

Kommunens ekonomiska resultat ska över budgetperioden 2018-2020 genomsnittligt uppgå till minst 

1,5 % av skatteintäkterna. I slutet av perioden ska resultatet nå 2 %. 

Indikatorer Mål  
2018 

Utfall 
2018-04 

Prognos 
2018 

Analys 

Budget i balans     

Ekonomisk ram 

 2018 2019 2020 

Inkl. dagverksamhet 30 133 30 133 30 133 

    

Särskilt uppdrag 

 Digitalisering i samhället går framåt i mycket snabb takt. En strategi behövs för att i vardagen dra 
nytta av digitaliseringens möjligheter. 

 Kompetensutveckling är en viktig komponent för att vara en attraktiv arbetsgivare. Vi vill att 
kompetensutvecklingsplaner med tydliggörande av budget ska finnas inom alla delar av 
verksamheten. 

 

  



Integration 

Ansvarig chef: Ann-Katrin Ståhl, Torborg Karlsson och Ola Svensson 

Ansvarigt utskott: Vård- och omsorgsutskottet 

Servicegarantier  

 Genomförandeplaner är upprättade inom två veckor från verkställighet. 

 Uppföljning av planerna sker inom sex månader. 

Uppföljning av verksamhetens mål 

Medborgare 

Invånare i Mörbylånga kommun upplever kommunen som en bra plats att bo och verka i. Medborgare 

har god insyn och är delaktiga i kommunens verksamhet. Medborgare uppfattar Mörbylånga kommun 

som en trygg kommun. 

Indikatorer Mål  
2018 

Utfall 
2018-04 

Prognos 
2018 

Analys 

Genomförandeplaner enhetschef (EC) kontrollerar 
månadsvis via dokumentation. 

100 %   Är på rätt 
väg  

Husmöten veckovis. EC kontrollerar månadsvis via 
dokumentation. 

100 %   Ungdom
arna har 
inte 
samma 
behov 
och 
kommer 
inte på 
möten 
om inte 
EC är 
med, 
vilket EC 
är ca 1 
g/mån. 

Brukarråd månadsvis. EC kontrollerar månadsvis 
via dokumentation.  

100 %   Ungdom
arna vill 
hellre 
vara med 
alla vid 
hus-möte 

 

 

 

 

 



Utveckling 

Mörbylånga kommun har låg arbetslöshet. Företagsklimatet är bra. Medborgarna uppfattar att 

tillgängligheten till natur, fritidsintresse, kultur- och idrottsevenemang är hög. Kommunen erbjuder bra 

boendealternativ som uppfattas attraktiva. 

Indikatorer Mål  
2018 

Utfall 
2018-04 

Prognos 
2018 

Analys 

Utveckla arbetsmetod kring genomförandeplan. Alla ska 
arbeta 
enligt 
gemen-
sam 
metod 

  Flyter på 
bra 

Implementera arbetsmaterialet Hitta Rätt.  Alla ska 
arbeta 
med 
materi-
alet 

  Svårighet
er med 
motivatio
n för 
ungdoma
r som har 
flera 
avslag i 
sin 
asylproce
ss som 
troligen 
inte 
kommer 
vara kvar 
i Sverige.  

Medarbetare 

Medarbetare i Mörbylånga kommun ser fram emot att gå till sitt arbete. Delaktigheten i arbetet är hög 

och vi jobbar med ständigt förbättringsarbete. Sjukfrånvaron sjunker i hela organisationen. 

Indikatorer Mål  
2018 

Utfall 
2018-04 

Prognos 
2018 

Analys 

Jag ser fram emot att gå till arbetet, % 
(HME-enkät*) 

>60,0   Är svårt under 
en 
varselperiod  

Min arbetsplats mål följs upp och utvärderas på ett 
bra sätt, % (HME-enkät) 

>55,0   Är svårt under 
en 
varselperiod 

HME-enkät total, % >75,0    

Sjukfrånvaro i % av arbetstiden <6,5   Blir fler 
sjukskrivningar 
i svåra tider 

Utveckla en enkät som kan besvaras månadsvis.      
*HME – Hållbart medarbetarengagemang. Sveriges kommuner och landsting (SKL) håller i undersökningen Tre frågeområden – 

motivation, ledarskap och styrning. Sammanlagt nio frågor. 

 

 



Ekonomi 

Kommunens ekonomiska resultat ska över budgetperioden 2018-2020 genomsnittligt uppgå till minst 

1,5 % av skatteintäkterna. I slutet av perioden ska resultatet nå 2 %. 

Indikatorer Mål  
2018 

Utfall 2018-
04 

Prognos 
2018 

Analys 

Budget i balans Statbidrag 
matchar 
utgifter 

Rött  Rött/gult  De 
anpassnin
gar vi gör 
kommer 
ge utfall i 
höst och 
det är en 
osäkerhet 
kring 
lokalen.  

 

Ekonomisk ram 

 2018 2019 2020 

 0 0 0 

    

Särskilt uppdrag 

 Digitalisering i samhället går framåt i mycket snabb takt. En strategi behövs för att i vardagen dra 
nytta av digitaliseringens möjligheter. 

 Kompetensutveckling är en viktig komponent för att vara en attraktiv arbetsgivare. Vi vill att 
kompetensutvecklingsplaner med tydliggörande av budget ska finnas inom alla delar av 
verksamheten. 

 

  



Myndighetsavdelningen 

Ansvarig chef: Ann-Katrin Ståhl och Malin Furberg 

Ansvarigt utskott: Vård- och omsorgsutskottet och Sociala utskottet 

Servicegarantier 

 Vi erbjuder tid för ett första möte skyndsamt, senast inom tio arbetsdagar. 

 Vi ger kostnadsfri konsultation och rådgivning inom socialtjänstens område. 

Uppföljning av verksamhetens mål 

Medborgare 

Invånare i Mörbylånga kommun upplever kommunen som en bra plats att bo och verka i. Medborgare 

har god insyn och är delaktiga i kommunens verksamhet. Medborgare uppfattar Mörbylånga kommun 

som en trygg kommun. 

Indikatorer Mål  
2018 

Utfall  
2018-04 

Prognos 
2018 

Analys 

Minst 95 % av de personer som är i kontakt med 
myndighetsavdelningen ska uppleva att de får ett 
gott bemötande. 

>95,0 %   Vi har inte 
hunnit 
påbörja 
mätningen 
än enl. de 
aktiviteter 
som lagts 
upp.   

Utveckling 

Mörbylånga kommun har låg arbetslöshet. Företagsklimatet är bra. Medborgarna uppfattar att 

tillgängligheten till natur, fritidsintresse, kultur- och idrottsevenemang är hög. Kommunen erbjuder bra 

boendealternativ som uppfattas attraktiva. 

Indikatorer Mål  
2018 

Utfall  
2018-04 

Prognos 
2018 

Analys 

Minst 95 % av de personer som är i behov av 
kontakt med myndighetsavdelningen ska uppleva 
att det är lätt att få information, vägledning, råd och 
hjälp. 

>95,0 %   Vi har inte 
hunnit 
påbörja 
mätningen 
än enl. de 
aktiviteter 
som lagts 
upp.   

 

 

 



Medarbetare 

Medarbetare i Mörbylånga kommun ser fram emot att gå till sitt arbete. Delaktigheten i arbetet är hög 

och vi jobbar med ständigt förbättringsarbete. Sjukfrånvaron sjunker i hela organisationen. 

Indikatorer Mål  
2018 

Utfall  
2018-04 

Prognos 
2018 

Analys 

Jag ser fram emot att gå till arbetet, % (HME enkät*) >48,0 32%   

Min arbetsplats mål följs upp och utvärderas på ett 
bra sätt, % (HME enkät) 

>39,0 40%   

HME enkät total, % >55,0   Vad 
avses? 

Sjukfrånvaro i % av arbetstiden <2,2 e.a e.a e.a 
*HME – Hållbart medarbetarengagemang. SKL - Sveriges kommuner och landsting håller i undersökningen Tre frågeområden – 

motivation, ledarskap och styrning. Sammanlagt nio frågor. 

Ekonomi 

Kommunens ekonomiska resultat ska över budgetperioden 2018-2020 genomsnittligt uppgå till minst 

1,5 % av skatteintäkterna. I slutet av perioden ska resultatet nå 2 %. 

Indikatorer Mål  
2018 

Utfall  
2018-04 

Prognos 
2018 

Analys 

Budget i balans 28,36 7,9   

Ekonomisk ram 

 2018 2019 2020 

 28 360 28 360 28 360 

    

Särskilt uppdrag 

 Digitalisering i samhället går framåt i mycket snabb takt. En strategi behövs för att i vardagen dra 
nytta av digitaliseringens möjligheter. 

 Kompetensutveckling är en viktig komponent för att vara en attraktiv arbetsgivare. Vi vill att 
kompetensutvecklingsplaner med tydliggörande av budget ska finnas inom alla delar av 
verksamheten. 

 

  



Omsorg om personer med funktionsnedsättning 

Ansvarig chef: Ann-Katrin Ståhl, Per Lindgren, Dennis Johansson, Malin Henriksson, Sandra Claeson 

och Louise Smide 

Ansvarigt utskott: Vård- och omsorgsutskottet 

Servicegarantier 

 Genomförandeplaner ska vara upprättade inom två veckor från verkställighet. 

 Uppföljning av genomförandesplanerna ska ske inom sex månader. 

Uppföljning av verksamhetens mål 

Medborgare 

Invånare i Mörbylånga kommun uppfattar att vår kommun är en bra plats att bo och leva i. Medborgare 

har en god insyn och ett gott inflytande över kommunens verksamhet. Medborgare uppfattar sig trygga 

i vår kommun. 

Indikatorer Mål  
2018 

Utfall  
2018-
04 

Prognos 
2018 

Analys 

Det framgår av dokumentationen hur individen 
varit delaktig i genomförandeplanerna. 

100 %   Flera 
genomförandeplaner 
var nyligen 
uppdaterade när 
denna indikator togs 
upp i vissa grupper, 
men alla planerar att 
få med det i årets 
andra uppdatering. 

Utveckling 

Mörbylånga kommun har en låg arbetslöshet. Näringslivsklimatet är gott. Medborgarna uppfattar att 

det är en hög tillgänglighet till natur, fritidsintresse, kultur och idrottsevenemang. Vi erbjuder bra 

boendealternativ som uppfattas attraktiva. 

Indikatorer Mål  
2018 

Utfall  
2018-04 

Prognos 
2018 

Analys 

Minst tre slingor i delaktighetsmodellen inklusive 
uppföljning under året 

>3   Vi har haft 
lite 
bekymmer 
att få till 
en första 
slinga nu 
är den på 
väg att 
planeras 
in. 

Brukare ska erbjudas ett delaktighetssamtal per 
termin. 

100 %   Planering 
av vårens 
samtal är i 
full gång. 



Medarbetare 

Medarbetare i Mörbylånga kommun ser fram emot att gå till sitt arbete. Vi har en stor delaktighet i 

arbetet och jobbar med ständigt förbättringsarbete. Sjukfrånvaron sjunker i hela organisationen. 

Indikatorer Mål  
2018 

Utfall  
2018-
04 

Prognos 
2018 

Analys 

Jag ser fram emot att gå till arbetet, % (HME 
enkät*) 

>73,0    

Min arbetsplats mål följs upp och utvärderas på 
ett bra sätt, % (HME enkät) 

>60,0    

HME enkät total, % >49,0    

Sjukfrånvaro i % av arbetstiden <6,3   De 
långtidssjukskrivningar 
som förekommit är av 
en medicinsk karaktär 
som inte är 
arbetsrelaterade. 

*HME – Hållbart medarbetarengagemang. SKL - Sveriges kommuner och landsting håller i undersökningen Tre frågeområden – 

motivation, ledarskap och styrning. Sammanlagt nio frågor. 

Ekonomi 

Kommunens ekonomiska resultat ska över budgetperioden 2018-2020 genomsnittligt uppgå till minst 

1,5 % av skatteintäkterna. I slutet av perioden ska resultatet nå 2 %. 

Indikatorer Mål  
2018 

Utfall  
2018-04 

Prognos 
2018 

Analys 

Budget i balans     

Ekonomisk ram 

 2018 2019 2020 

Inkl. central administration 88 996 88 996 88 996 

    

Särskilt uppdrag 

 Digitalisering i samhället går framåt i mycket snabb takt. En strategi behövs för att i vardagen dra nytta av 

digitaliseringens möjligheter. 

 Kompetensutveckling är en viktig komponent för att vara en attraktiv arbetsgivare. Vi vill att 

kompetensutvecklingsplaner med tydliggörande av budget ska finnas inom alla delar av 

verksamhetenverksamheten 

 

  



Äldreomsorg 

Ansvarig chef: Ann-Katrin Ståhl, Jenny Westerlund, Maria Palm, Rose-Marie Gottfridsson,  

Hanna Ryberg, Mattias Vall, Lou Bergcrona, Maria Berglund, Joakim Östh, Lillemor Eklund och  

Jennie Jansson Finder 

Ansvarigt utskott: Vård- och omsorgsutskottet 

Servicegarantier 

Hemtjänst 

 Vid hemgång från sjukhus eller korttid garanterar hemtjänsten att det finns mat hemma antingen via 
inköp eller förvissat sig om att anhöriga ordnat det. 

Särskilt boende 

 Vi garanterar att du som bor hos oss, ska ha möjlighet att träffa din kontaktpersonal minst en gång 
per vecka i samband med att du får din hjälp. Om du vill byta kontaktpersonal ska vi utse en ny person 
inom en vecka. 

Uppföljning av verksamhetens mål 

Medborgare 

Invånare i Mörbylånga kommun upplever kommunen som en bra plats att bo och verka i. Medborgare 

har god insyn och är delaktiga i kommunens verksamhet. Medborgare uppfattar Mörbylånga kommun 

som en trygg kommun. 

Indikatorer Mål  
2018 

Utfall  
2018-04 

Prognos 
2018 

Analys 

Bemötande, förtroende och trygghet i särskilt 
boende (Öppna Jämförelse .7) 

>41 %    

Inflytande och tillräckligt med tid i hemtjänsten 
(Öppna jämförelse .2)  

>56 %    

Utveckling 

Mörbylånga kommun har låg arbetslöshet. Företagsklimatet är bra. Medborgarna uppfattar att 

tillgängligheten till natur, fritidsintresse, kultur- och idrottsevenemang är hög. Kommunen erbjuder bra 

boendealternativ som uppfattas attraktiva. 

Indikatorer Mål  
2018 

Utfall  
2018-04 

Prognos 
2018 

Analys 

Andel vårdplaneringar som sker med IT-stöd ökar >75%    

 



Medarbetare 

Medarbetare i Mörbylånga kommun ser fram emot att gå till sitt arbete. Delaktigheten i arbetet är hög 

och vi jobbar med ständigt förbättringsarbete. Sjukfrånvaron sjunker i hela organisationen. 

Indikatorer Mål  
2018 

Utfall  
2018-04 

Prognos 
2018 

Analys 

Jag ser fram emot att gå till arbetet, % 
(HME-enkät*) 

>74,0    

Min arbetsplats mål följs upp och utvärderas på ett 
bra sätt, % (HME-enkät) 

>57,0    

HME-enkät total, % >74,0    

Sjukfrånvaro i % av arbetstiden <9,5    
*HME – Hållbart medarbetarengagemang. Sveriges kommuner och landsting (SKL) håller i undersökningen Tre frågeområden – 

motivation, ledarskap och styrning. Sammanlagt nio frågor. 

Ekonomi 

Kommunens ekonomiska resultat ska över budgetperioden 2018-2020 genomsnittligt uppgå till minst 

1,5 % av skatteintäkterna. I slutet av perioden ska resultatet nå 2 %. 

Indikatorer Mål  
2018 

Utfall  
2018-04 

Prognos 
2018 

Analys 

Budget i balans    Hemtjänsten 
har fortf. en 
del att 
hämta hem 
och vi har 
ännu inte 
hunnit se 
effekter av 
de insatser 
som gjorts 
hittills. 

Uppföljning/prognoser     

Ekonomisk ram 

 2018 2019 2020 

Inkl. central administration 161 956 167 709 170 287 

    

Särskilt uppdrag 

 Digitalisering i samhället går framåt i mycket snabb takt. En strategi behövs för att i vardagen dra 
nytta av digitaliseringens möjligheter. 

 Kompetensutveckling är en viktig komponent för att vara en attraktiv arbetsgivare. Vi vill att 
kompetensutvecklingsplaner med tydliggörande av budget ska finnas inom alla delar av 
verksamheten. 

 

  



Vård och omsorg 

Ekonomisk uppföljning 

Nettokostnad Central administration 
Budget  

2018 

Prognos          

2018 

Avvikelse 

prognos mot 

budget 

Utfall     

2017 

Avvikelse 

mot budget 

2017 

      Central administration  -53 427 -50 327 3 100 -50 343 -1 837 

Central administration -19 590 -16 390 3 200 -16 133 -1 881 

Central Pool, Familjec, Anhörigs -3 084 -3 084 0 -3 449 -408 

Central ÄO, Häls & Sjukvård -8 864 -8 664 200 -9 313 286 

Centralt Mynd, Omsorg, AME, 

Integration -4 221 -4 821 -600 -4 720 1 329 

Privat assistans -17 669 -17 369 300 -16 728 -1 162 

Hälso- och sjukvård -31 529 -31 529 0 -30 663 -510 

Äldreomsorg -131 248 -136 748 -5 500 -130 508 -6 987 

Hemtjänst -44 847 -49 847 -5 000 -54 234 -7 632 

Särskilt boende -86 401 -86 901 -500 -76 274 645 

Omsorg Funktionsnedsättning -64 829 -64 529 300 -62 373 -1 356 

Myndighetsavdelningen -28 360 -26 860 1 500 -26 419 733 

Integration -9 -9 0 -4 238 -1 143 

AME och Integration vuxen -4 478 -3 878 600 -7 730 -3 045 

Summa Nettokostnad -313 880 -313 880 0 -312 273 -14 144 

Kommentarer till ekonomiskt utfall 

Prognosen visar på en budget i balans även om det finns viss osäkerhet i flera av verksamheterna. 

2018 är första året med resursfördelning inom hemtjänst och säbo och utvärdering pågår. I modellen 

blir hemtjänsten kompenserad per timme och då nattpatrullen inkluderades trots att de har en 

dyrare kostnad per timme jämfört med övriga hemtjänsten så innebär det en utmaning att klara 

budget i balans. Timmarna i hemtjänsten snittar på 9700 timmar jan.-april. Någon effekt av minskade 

hemtjänsttimmar beroende av att Äppelvägen öppnat 16 nya platser har vi ännu inte sett. Vi kan se 

en minskning av kostnaderna jämfört med 2017 vilket visar på en positiv trend. Utfallet för 

hemtjänsten år 2017 var 54 mkr och prognosen i år är 50 mkr. 

Inom LSS-verksamheten visar ett par av enheterna på ett minusresultat på grund av för låg budget 

för vikarier men på totalen ser verksamheten ut att klara budgeten som är lagd. 

Sjuksköterskeorganisationen, Rehab samt Integration BoU har enligt prognosen en budget i balans. 

Myndigetsavdelningen visar på ett plus på ca 1,5 mkr, trots ökade kostnader för försörjningsstöd, 

vilket till stor del härrör till vakanta tjänster. 



Arbetsmarknadsenheten och Integration Vuxna ser ut att gå mot ett överskott på ca. 600 kr. 

Korrigerande åtgärder vid större avvikelser mot budget 

Kostnaden för nattpatrullen kommer inte att kunna minskas till 376 kr/timme utan att 

patientsäkerheten äventyras. De ekonomiska förutsättningarna bör justeras till budget 2019. 

Samordnad planering inom hemtjänsten är igång och resultat förväntas till sommaren.  

Digital tillsyn är ute för upphandling och inköpsteam ligger i startgroparna. 

Ny lag gällande Amnesti förväntas att antas 1/7 och vi inväntar vad det innebär gällande ersättningar 

och regler. 

Samordnad planering är igång och resultat förväntas som tidigast att kunna ses i uppföljningen för 

juli månad. 

Investeringsuppföljning 

Investeringsprojekt 
Budget                

2018 

Utfall                 

2017-04-30 

Prognos            

2018-12-31 

Avvikelse 

prognos mot 

budget 

     Systemutveckling  964 0 710 -254 

Arbetsmiljöförbättringar  345 12 145 -200 

Inventarier Äppelvägen 1 000 511 700 -300 

Stödboende 1 000 0 860 -140 

Liftar 0 0 400 400 

Summa 3 309 523 2 815 -494 

 

Kommentarer till ekonomiskt utfall 

Systemutveckling/e-hälsa är överflyttat från föregående år och planeras att användas till kostnader 

för licenser och uppstart under införandet av timecare-pool, timecare multiaccess samt integration 

timecare planering inom vård- och omsorg. De kommer också att användas för konfiguration av 

procapita för att kunna möta LoV i hemtjänst samt införandet av Lifecare. 

Arbetsmiljöförbättringar är också en post som ör överförd från föregående år. Då vi står i begrepp att 

effektivisera sjuksköterskeorganisationen kommer delar att gå till iordningställande av nytt kontor på 

Rönningegården. Vi har också blivit medvetna om att våra taklyftar på de särskilda boendena runt 

om i kommunen är gamla och behöver bytas ut då vissa är utdömda. Motorerna kostar ca 20 tkr 

styck och i många fall behöver vi två per rum. Detta är fas ett av flera. 

Posten Äppelvägen inventarier kommer, förutom inventarier, även tillse att uppkopplingen av 

telefonin på de nya avdelningarna fungerar genom att installera de förstärkare och annat som krävs. 

Stödboende och andra boendeformer. Vi har byggt om nedervåningen på Fabriksgatan 8 så att det i 

slutänden kommer att innefatta fyra lägenheter samt en dagverksamhetslokal med kontor och 

övernattningsmöjligheter för personal.  
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