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§ 256 Dnr KS 2019/000511  

Verksamhetsplan med budget 2020 och ekonomisk 
flerårsplan för 2021-2022 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt kommunallagen ska kommunstyrelsen lämna ett förslag till verksam-
hetsplan med budget och mål för god ekonomisk hushållning senast i oktober 
varje år. Den politiska majoriteten i kommunen presenterar bifogat förslag till 

verksamhetsplan med budget för 2020 och ekonomisk planering för 2021-2022.  

Beslutsunderlag 

Verksamhetsplan med budget 2020 och flerårsplan för 2021-2022. 
Budget och uppföljningsutskottets § 51 med förslag till beslut. 

Tjänsteskrivelse daterad den 24 oktober 2019. 
Moderaternas budgetreservation inkommen den 29 oktober 2019. 
Kristdemokraternas budget 2020 inkommen den 29 oktober 2019.          

Förslag till beslut på mötet 

Henrik Yngvesson (M) yrkar bifall till Moderaternas budgetreservation. 

Eric Dicksson (KD) yrkar bifall till Kristdemokraternas budget 2020. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer de tre förslagen mot varandra och finner att 

kommunstyrelsen beslutar enligt förvaltningens förslag. 

Votering begärs.  

För att få fram motförslag till förvaltningens förslag ställer ordföranden 
förslagen från Moderaterna och Kristdemokraterna mot varandra och finner att 
Moderaternas förslag blir motförslag. 

Följande propositionsordning godkänns. 
Ja-röst för förvaltningens förslag. 

Nej-röst för Moderaternas förslag. 
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Omröstningsresultat 

Ja  Nej Avstår 

Mattias Nilsson (S) Henrik Yngvesson (M) Eric Dicksson (KD) 
Ella-Britt Andersson (S) Ulrik Brandén (M) 

Henriette Koblanck (S) Ingela Fredriksson (M) 
Håkan Lindqvist (S) Olof Nilsson (-) 

Anna-Kajsa Arnesson (C) 
Johan Ålund (C) 
Per-Olov Johansson (C) 

Matilda Wärenfalk (S) 

8 ja-röster, 4 nej-röster och 1 avstår. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Verksamhetsplan med budget 2020 och ekonomisk planering för 2021-2022, 
godkänns.  

2. Anslag i budgeten för 2020 anvisas direkt till nämnderna som ”totala 
nettoanslag” i driftsbudgeten. För ombudgetering av anslag gäller:  

 Nämnd får inte fatta beslut om ombudgetering som medför väsentliga 
förändringar i servicenivå, berör frågor av principiell karaktär eller 

annars är av särskild vikt. Sådana förslag ska överlämnas till 
kommunfullmäktige för beslut. I övriga fall kan nämnd besluta om 
ombudgeteringar inom sitt verksamhetsområde.  

 Kommunstyrelsen får fatta beslut om sådana ombudgeteringar mellan 
nämnder som inte medför ändringar av servicenivå, berör frågor av 

principiell karaktär eller annars är av särskild vikt. Sådana förslag som 
innebär förändringar av servicenivå, berör frågor av principiell karaktär 

eller annars är av särskild vikt ska överlämnas till kommunfullmäktige 
för beslut. 

 Justeringar av ramar mellan nämnder, av administrativ karaktär, som inte 

får någon nettopåverkan på resultatet eller nämndernas verksamhet får 
beslutas av kommundirektören.  

3. Kommunstyrelsen får rätt att, utifrån ändrade förutsättningar, besluta om 
ändringar i investeringsbudgeten för planperioden 2020-2022. För beslut om 
ändringar gäller:  

 Omdisponeringar får göras mellan åren i planperioden  
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 Den totala investeringsbudgetramen för respektive år inom planperioden 
får inte överskridas.  

 Omdisponeringar får göras mellan objekt som ingår i underlaget för 
planperioden.  

4. Kommunstyrelsen får rätt att besluta om senareläggning av planerade 
investeringar i budgeten för 2020, om det riskerar att bli avvikelser mot 
fastställd budget som begränsar kommunens finansiella handlingsut-rymme. 

Beslut om senareläggning ska följas av information till kommun-
fullmäktige. Beslut om att fullfölja investeringar trots ovanstående risker ska 

fattas av kommunfullmäktige. 

5. Kommunfullmäktige ska besluta om ändringar i investeringsbudgeten för 
planperioden 2019-2021 när helt nya investeringsobjekt ska växlas mot att 

ett tidigare beslutat objekt helt eller delvis tas bort för planperioden.   

Reservation 

Till förmån för eget förslag reserverar sig Henrik Yngvesson (M), Ulrik 
Brandén (M), Ingela Fredriksson (M), samt reservation från Olof Nilsson (-). 

Till förmån för eget förslag reserverar sig Eric Dicksson (KD). 

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Kommunfullmäktige 
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Visste du detta om Mörbylånga kommun 
 
15 048   bor i kommunen 
6 635    hushåll finns i kommunen 
169 barn    föds 
1 012 stycken   flyttar in till kommunen 
907 stycken   flyttar ut från kommunen 
759 barn    i förskolor  
1 912 elever   går i skolan 
160 327   Lån görs på biblioteket 
1 887     Pendlar dagligen in till kommunen  
3 634     Pendlar dagligen ut från kommunen 
883 495 kvadratmeter Gräsytor hanteras 
1 100 km   VA-ledningar finns i kommunen 
Landareal    667 kvkm 
Invånare per kvkm   23 
Ölands längd   137 km 
Landskapsblomma  Ölandssolvända 
Landskapsdjur  Näktergal 
 
Siffrorna anger 2018.  
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Antal hushåll 2018 

Hushållstyp Antal hushåll 

 Utan 

barn 

Med barn  

0-24år 

Med barn  

25+år 
Totalt 

Ensamstående 2 178 300 68 2 546 

Sammanboende 2 098 1 600 117 3 815 

Övriga hushåll 150 116 8 274 

Totalt 4 426 2 016 193 6 635 

I kommunen saknar 0,05 procent av befolkningen uppgift om hushåll. 

 

 
Befolkningsförändring 2008 – 2018 
 

 

 

 

 

  Folkmängd 31 december 2018 

  Ålder  Procentuell fördelning 

 Kommunen Riket 

M Kv Tot M Kv Totalt 

   0-6          8           8                 8                 9                 8                  8  

  7-15          11          11                11                11               10                11 

  16-19          4          4                 4                 5                 4                 4 

  20-24          4          3                 3                 6                 6                 6 

  25-44          20          21                21               27               26               26 

  45-64          26          26                26               25               24               25 

  65-79          21          21                21               14               15               15 

  80-           5          7                 6                 4                 6                5 

  Totalt        100       100             100             100              100            100 

  Antal (1000)           7           8               15          5142 5088        10230 

År 

(31/12) 

Folkmängd 

Antal 

Födelse- 

överskott 

Flyttnings- 

överskott 

  M  KV 

2008 13737 -8 51 87 

2009 13834 -14 68 44 

2010 14021 8 95 85 

2011 14138 -11 60 71 

2012 14256 -16 82 53 

2013 14368 14 48 50 

2014 14498 0 107 18 

2015 14669 -1 104 68 

2016 14916 -11 112 144 

2017 15000 -26 68 37 

2018 15048 -23 43 24 
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Födda och döda 2018 

 

Utrikesfödda 2018 

 

Förskoleverksamhet och skolbarnomsorg 
2018 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal                     Män Kvinnor 

Födda                      76      80 

 
Döda                        90      89 

Andel (%) av de  

boende i                          M Kv Tot 

Kommunen                    9  8  8 
 
Riket                             19                  19             19 

Inskrivna barn   Kommunen            Riket 

  Antal       %            % 

Förskola, 1–5år                        759       85            85 

Fritidshem, 6–12år                   791          58 57 

Pedagogisk omsorg, 1–5år      23            3 2 

6–12år                                      0              0              0 

Andel (%) av alla i respektive  

åldersgrupp. Antalsuppgifter  

under 5  

redovisas inte. 

Kommunalskatt 2019 

 Kommunen 

Total skattesats                                      32,78  

därav till kommun                                   21,41 

Skatteunderlag, kr/inv                        198 931 

Skatteunderlag, index                                 92 

Genomsnitt i länet 

     Total skattesats   33,15 

15 därav till kommun   21,78 

Skatteunderlag, kr/inv    194 780 

Skatteunderlag, index                                 90 

    Genomsnitt i riket 

    Total skattesats   32,19  

    därav till kommun   20,70 

    Skatteunderlag, kr/inv    215 492 

    Skatteunderlag, index                               100 

Index, riket = 100 
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Kommunens organisation 

 

 
Politisk organisation 

Kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige är kommunens högsta 
beslutande organ. Fullmäktige fattar beslut i större 
principiella och viktiga frågor. Det kan till exempel 
handla om mål och riktlinjer för verksamheten, 
budget, skatt och andra ekonomiska frågor. 

Vart fjärde år bestämmer kommuninvånarna vilka 
som ska sitta i kommunfullmäktige. De 45 
platserna fördelas till de olika politiska partierna 
efter antal röster i kommunvalet. 

Mandatfördelning 2018-2022 

v S M C SD V MP L KD Totalt 

* 13 11 9 6 2 1 1 2 45 

*Antal ledamöter 

Valnämnd 

Valnämnden tar hand om kommunens uppgifter vid 
allmänna val till riksdag, landsting och 
kommunfullmäktige, vid val till Europaparlamentet 
samt vid genomförande av folkomröstningar. 

 
Revision 

Kommunens revisorer granskar varje år all 
verksamhet som bedrivs av styrelser och nämnder. 
Revisorerna bedömer om verksamheterna sköts på 
ett ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredsställande 
sätt. 

 

 
 
 
Kommunstyrelse 

Kommunstyrelsen, KS, är kommunens ledande 
politiska förvaltningsorgan och utses av 
kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen består av 
13 ledamöter och 9 ersättare.  

Kommunstyrelsen har ett särskilt ansvar för ledning 
och samordning av kommunens verksamheter, 
men också för ekonomi och budget. Andra 
uppgifter för kommunstyrelsen är att: 

 ha uppsikt över verksamhet som bedrivs i 
kommunala företag, stiftelser och 
kommunalförbund 

 samordna arbetet med att formulera 
övergripande mål för kommunen 

 formulera kommunens arbetsgivarpolitik 

 se till att de beslut som fattas av 
kommunfullmäktige blir verkställda i tid. 

Kommunstyrelsens budget- och uppföljningsutskott 
ska på kommunstyrelsens uppdrag noga följa all 
verksamhet som kommunstyrelsen är direkt 
ansvarig för. Dessutom ska budget- och 
uppföljningsutskottet följa hur övriga verksamheters 
ekonomiska ställning utvecklas. Budget- och 
uppföljningsutskottet består av 5 ledamöter och 3 
ersättare. 

En fullständig beskrivning av kommunstyrelsens 
uppdrag finns i reglemente för kommunstyrelsen. 
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Socialnämnd 

Socialnämnden ansvarar för kommunens uppgifter 
enligt socialtjänstlagen, hälso- och sjukvårdslagen 
och vad som i lag sägs om socialnämnd. 

Socialnämnden som består av 9 ledamöter och 5 
ersättare. 

Socialnämnden ansvarar för kommunal hälso- och 
sjukvård, omsorg om personer med 
funktionsnedsättning, äldreomsorg, drift av 
socialtjänstens olika boendeformer och HVB-hem, 
familjerådgivning, budgetrådgivning samt individ- 
och familjeomsorg. 

Sociala utskottet ansvarar för individärenden inom 
individ- och familjeomsorgen. Uppgifter som 
behandlas i sociala utskottet skyddas av sekretess.  

Sociala utskottet har 3 ledamöter och 3 ersättare. 

En fullständig beskrivning av socialnämndens 
uppdrag finns i reglementet för socialnämnden. 
 

Samhällsbyggnadsnämnd 

Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för 
kommunens uppgifter inom plan- och 
byggnadsväsendet samt miljö- och 
hälsoskyddsområdet. Dessutom hanterar nämnden 
frågor som regleras i alkohol- och 
tobakslagstiftningen. 

Samhällsbyggnadsnämnden består av 9 ledamöter 
och 5 ersättare. 

En fullständig beskrivning av 
samhällsbyggnadsnämndens uppdrag finns i 
reglemente för samhällsbyggnadsnämnden. 

Kultur- och tillväxtnämnd 

Kultur- och tillväxtnämnden ska ha fokus på 
tillväxtfrågor och på hur de områden som  

kultur- och tillväxtnämnden ansvarar för både var 
för sig och gemensamt kan bidra till kommunens 
tillväxt. Kultur- och tillväxtnämnden ansvarar för 
fritidsfrågor, arbetsmarknadsfrågor, 
kulturverksamhet och kulturskola samt infrastruktur 
där områdena vatten, avlopp, fjärrvärme, gator och 
vägar, kartförsörjning, parker och allmänna platser, 
hamnar och fastigheter ingår. 

Kultur- och tillväxtnämnden är också: 

 samordnande och verkställande nämnd 
för kommunens byggnads- och 
anläggningsverksamhet 

 arbetslöshetsnämnd enligt lagen 
(1994:475) om arbetslöshetsnämnd 

 trafiknämnd enligt lagen (1978:475) om 
nämnder. 

Kultur- och tillväxtnämnden består av 9 ledamöter 
och 5 ersättare. 
 
En fullständig beskrivning av kultur- och 
tillväxtnämndens uppdrag finns i reglemente för 
kultur- och tillväxtnämnden. 

Utbildningsnämnd 

Utbildningsnämnden ansvarar för kommunens 
omsorg och utbildning i förskola, förskoleklass, 
grundskola, gymnasieskola, särskola samt för 
kommunal vuxenutbildning, fritidshem, öppen 
förskola och elevhälsa. Tillskillnad från andra 
verksamheter har skolväsendet dubbla huvudmän, 
vilket innebär att nämnden har både ett statligt och 
kommunalt uppdrag. 

Utbildningsnämnden består av 9 ledamöter och 5 
ersättare. 

En fullständig beskrivning av utbildningsnämndens 
uppdrag finns i reglemente för utbildningsnämnden. 
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Politisk inriktning 
Den politiska majoriteten, bestående av 
Socialdemokraterna och Centerpartiet med stöd av 
Vänsterpartiet, konstaterar att Mörbylånga kommun 
har länets lägsta arbetslöshet samtidigt som 
inflyttningen är stor. Trots detta står vi alltjämt inför 
stora utmaningar. Andelen äldre i befolkningen 
ökar samtidigt som många barnfamiljer väljer att 
flytta till vår kommun. Det är glädjande, men ställer 
stora krav på utbyggnaden av välfärden och ökar 
behovet av såväl bostäder och arbetstillfällen som 
nya företag. Fler platser inom äldreboenden, 
förskolor och grundskolor innebär stora 
investeringar som kräver mycket resurser. 
Behoven och kraven växer i allt snabbare takt 
medan skatteunderlag och statsbidrag inte ökar 
lika fort. Det är en ekvation som är svår att få ihop 
framöver, men som vi tar höjd för i budget 2020. 

För oss är det viktigt med ordning och reda i 
kommunens ekonomi, men det finns en gräns för 
hur mycket en kommun kan spara på skola, vård 
och omsorg utan att kvalitén blir lidande. Den 
gränsen är nu nådd. Istället för nedskärningar 
behöver personaltätheten i skolan och förskola öka 
för att höja kvaliteten i undervisningen, minska 
arbetsbelastningen för lärarna och förbättra 
arbetsmiljön för alla. Inom äldreomsorgen ser vi ett 
stort behov av att kunna erbjuda fler platser inom 
särskilt boende. Samtidigt vet vi också att de allra 
flesta önskar att bo kvar hemma så länge som 
möjligt. Det ställer krav på flera typer av 
mötesplatser, en mer flexibel hemtjänst med hög 
kontinuitet och en ökad service bland annat genom 
digitaliseringens möjligheter. Även i den här 
verksamheten är personalen den viktigaste 
resursen och det som är avgörande för en omsorg 
av god kvalitet.  

Budget 2020 ger oss bättre förutsättningar att möta 
de ökade kraven på välfärden och minskar behovet 
av ytterligare besparingar på kärnverksamheterna. 
Vi kommer dock även fortsättningsvis att behöva 
vara återhållsamma med våra gemensamma 
resurser, ta vara på digitaliseringens möjligheter 
och fortsätta utveckla nya, effektivare arbetssätt 
och metoder. Mörbylånga kommun måste sticka ut 
i konkurrensen om arbetskraften och vara en riktigt 
attraktiv arbetsgivare för att möta bristen på 
personal såväl inom äldreomsorgen som i skolan.  

En viktig pusselbit för att kommunen ska utvecklas 
positivt är näringslivet. Vi vill åstadkomma ett bättre 
företagsklimat, bland annat genom en ökad mark- 
och planberedskap, minskade handläggningstider 
samt bättre service och lyhördhet. Ytterligare 
investeringar som är viktiga för såväl vårt näringsliv 
som våra medborgare och besökare är 
utbyggnaden av fiber, kommunalt vatten och 
avlopp samt en tryggad vattenförsörjning. Vi vill 
också fortsätta vårt arbete med Kraftsamling 
Sydöland som redan gett fint resultat men som 
behöver en långsiktig satsning för att verkligen 
kunna göra skillnad för utvecklingen av den 
sydligaste delen av vår kommun. Vi vill även 
fortsätta satsa på Inkubator Kreativa Öland som 
ger kreativa människor möjlighet att skapa givande 
nätverk, starta företag och bli del av kommunens 
både kulturliv och näringsliv.  

Kultur är hälsofrämjande och bidrar till ökad 
livskvalitet för människor i alla åldrar. Målet att bli 
en ledande kulturkommun kräver eftertanke och 
målinriktat arbete. Kommunen har många viktiga 
kulturella värden, exempelvis kulturskolan, 
biblioteken, världsarvet och Eketorps borg. Mycket 
konstruktivt arbete är redan utfört och vi fortsätter 
arbeta för en levande och tillgänglig kultur för alla.  

Ett stort och viktigt arbete som Mörbylånga 
kommun såväl som alla andra kommuner, regioner 
och länder har åtagit sig är Agenda 2030 och 
arbetet med FNs globala mål för en hållbar framtid. 
Det handlar om att skapa en ökad livskvalitet för 
människan parallellt med ett större ansvarstagande 
utifrån ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt 
perspektiv. Vi har kommit en bit på väg och genom 
nulägesanalyser av samtliga verksamheter vet vi 
inom vilka områden arbetet måste intensifieras. 
Tillsammans - invånare, medarbetare, politiker, 
näringsliv och civilsamhälle – strävar vi mot en 
hållbar framtid och en kommun som av demokrati, 
humanitet, solidaritet, rättvisa villkor och individens 
möjlighet att leva det goda livet – från söder till norr 
och från öst till väst. 

 

 

 

 

Matilda Wärenfalk (S)      Anna-Kajsa Arnesson (C)   
Kommunstyrelsens ordförande    Kommunstyrelsens förste vice ordförande 
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Kommunens värdegrund – 
Människan i fokus

Det ställs höga krav på kommunen när det gäller dialog med invånare, individanpassningar, externa kontakter 
samt hög kvalitet och god service på tjänsterna som levereras. Denna utveckling kommer med all säkerhet att 
öka i takt med att nya generationer växer upp. Utifrån detta är det viktigt att Mörbylånga kommun utvecklar hela 
sin organisations förmåga att möta de växande behoven och förväntningarna. Grunden för detta arbete är 
visionen och de värden som kommunen vilar på. 

Alla medarbetare i organisationen ska vara väl förtrogna med visionen och värdegrunden och agera utifrån 
värderingarna som styr verksamheten. Bilden av Mörbylånga kommun skapas av de upplevelser som 
människor får av våra tjänster och vår service samt hur de bemöts av kommunens medarbetare. 

Vår gemensamma värdegrund beskriver hur vi ser på dem som är berörda och beroende av vår verksamhet. 
Värdegrunden ger uttryck för vår människosyn, vårt förhållningssätt och hur vi ständigt har kvalitet och 
effektivitet i fokus. Medarbetarnas fulla potential ska tas till vara i allt utvecklingsarbete med utgångspunkt från 
vår värdegrund som är ”Människan i fokus”. 

Mörbylånga kommuns värdegrund utgår från människan i fokus. Vi ansvarar för att tillsammans utveckla 
Mörbylånga kommun på ett kreativt och jämlikt sätt. För oss innebär det att: 

 vi ger ett gott bemötande 

 vi är öppna och tydliga och ser vår roll i ett större sammanhang 

 vi ansvarar för att hela verksamheten fungerar och når uppsatta mål 

 vi presterar mer när vi tillsammans tar tillvara våra erfarenheter och kompetenser. 

Värdegrunden fastställdes av kommunfullmäktige i november 2012. Hur vi beskriver värdegrunden och vad den 
betyder för oss har vi diskuterat på arbetsplatsträffar och i chefsgrupper. Kommunledningen har fastställt 
värdeorden ansvar, tillsammans, utveckling och kreativitet. 

 

 
Kommunens vision 
 

Mörbylånga kommun har en vision om framtiden. Det är en vision både för kommunkoncernens organisation 
och för Mörbylånga kommun som plats. Visionen pekar ut färdriktningen för kommunens agerande både på kort 
och lång sikt i vår strävan att skapa attraktionskraft, tillväxt och en kommun som ger möjlighet för alla invånare 
att leva det liv var och en vill leva. Alla kan och får vara med och bidra i utvecklingen. 
 
 
 

 

Mörbylånga - en kommun där vi växer, 
lever och verkar tillsammans.  
Här skapar vi goda förutsättningar för 
vår framtid, trygghet och fritid. 

 

 

” 
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God ekonomisk hushållning och 
kommunövergripande mål 
Styrning av den kommunala verksamheten med 
dess omfattning och bredd är en stor utmaning. Det 
grundläggande syftet med styrningen är 
samordning och inriktning av verksamhetens delar 
mot gemensamma mål. De övergripande 
strategierna och målen för kommunens arbete är 
framtagna i syfte att förverkliga Mörbylånga 
kommuns vision: ”Mörbylånga – en kommun där vi 
växer, lever och verkar tillsammans. Här skapar vi 
goda förutsättningar för vår framtid, trygghet och 
fritid.”  

Mörbylånga kommun tillämpar principerna för 
målstyrning efter uppföljningsmodellen ”balanserat 
styrkort”. De kommunövergripande målen omfattar 
fyra olika perspektiv som är Medborgare, Hållbar 
utveckling, Medarbetare och Ekonomi.  

Perspektiven ”Medborgare” och ” Hållbar 
utveckling” riktar sig utåt till invånare, företag och  

andra intressenter som verkar i kommunen och 
omfattas av kommunalt finansierande tjänster eller 
kommunens myndighetsutövning. Perspektiven ger 
uttryck för vad som utlovas till kommuninvånarna, 
hur ett hållbart samhälle byggs både för dagens 
och morgondagens behov, förväntningar och 
utmaningar.  

Perspektiven ”Medarbetare” och ”Ekonomi” riktar 
sig inåt mot organisationen och beskriver 
förutsättningar för att kunna leverera god 
kommunal service till våra invånare. Perspektiven 
beskriver vad som stärker och utvecklar 
kompetenser och resurser och vad som gör 
kommunen till en attraktiv arbetsgivare med stolta 
medarbetare. Vidare ska ekonomiperspektivet 
svara på frågor hur effektiviteten kan ökas. 

 

 
Kommunövergripande mål

Medborgare 

Mål  

Invånare i Mörbylånga kommun upplever att kommunen är en bra plats att bo och  

verka i.  

Strategier 

 Involvera invånare, näringsidkare och besökare i utvecklingen av kommunen.             

 Utveckla kommunens kommunikation. 

 Säkra en hög kvalitet inom omsorg, vård och skola. 

 Öka den fysiska tillgängligheten. 

 Säkra möjligheten till fler bostäder. 

 Digitalisera kommunens tjänster. 

 Öka tillgängligheten till natur, fritidsintressen samt kultur- och idrottsevenemang. 
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Indikatorer Utfall 2018 
Liknande 

kommuner 
utfall 2018 

Mål 
2020 

Nöjd Region Index - Helheten (NRI) * 61 57 61 

Nöjd Region Index - Trygghet (NRI)** 72 53 72 

Nöjd Medborgare Index – Helheten (NMI)***  51 50 51 

Nöjd Region Index - Fritidsaktiviteter (NRI)**** 58 58          58 

Elever i åk. 9, meritvärde, kommunala skolor genomsnitt (17 ämnen) ***** 232 221 228 

Nöjd Medborgare Index – Social omsorg (NRI)******  54 45 54 

Agenda 2030 Mål 10 Minskad ojämlikhet, Lämnat  
etableringsuppdraget och börjat arbeta eller studera, andel (%) *******  

45 45 46 

Nyckeltal från SCBs Medborgarundersökning, NRI och NMI bedöms på en skala mellan 0-100.  
*NRI – Nöjd Region Index - Helheten (U00402) **NRI – Nöjd Region Index - Trygghet (U00405) ***NMI – Nöjd MedborgarIndex - Hel-

heten (U00401) ****NRI – Nöjd Region Index - Fritidsaktiviteter (U09408) ***** Meritvärde betyg åk. 9 (N15505) ****** NRI – Nöjd 

Medborgare Index – Social omsorg, ett snitt av två mått NMI – Stöd för utsatta personer (U30400) och NMI – Äldreomsorg (U20400) 

******* Agenda 2030 Mål 10 Minskad ojämlikhet (N00973) 

Hållbar utveckling  

Mål  

Mörbylånga kommun ska vara en hållbar kommun ur ett miljömässigt, ekonomiskt och socialt perspektiv. 

Målsättningarna i Agenda 2030 ska eftersträvas. Företagsklimatet ska förbättras. 

Strategier 

 Medverka till tillväxtfrämjande åtgärder för företagen. 

 Systematiskt och strategiskt arbeta med insatser för företagsetableringar.  

 Fokusera på att möjliggöra arbete och egen inkomst för alla, med en särskild satsning på ungdomar och 

nyanländas etablering i samhället. 

 Skapa ett varierat utbud av bostäder – inkluderande och hållbara. 

 Utveckla sociala mötesplatser 

 Utveckla och fördjupa samarbetet och relation med föreningar, universitet och högskolor. 

 Förverkliga handlingsplanen med Agenda 2030 och därmed även klimatstrategin. 

Indikatorer 
Utfall 
2018 

Liknande 
kommuner 
utfall 2018 

Mål 
2020 

Nöjd Region Index - Arbetsmöjligheter (NRI)*  54 53 55 

Nöjd Region Index - Bostäder (NRI)**  55 50 55 

Nöjd Medborgar Index - Miljöarbete (NMI)***  54 51 54 

Nyregistrerade företag helårsprognos utifrån första  
halvåret, antal/1000 invånare ****  

4,1 5,3 4,3 

Agenda 2030 Mål 9 Hållbar industri, innovationer och infrastruk-
tur. Tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s,  
andel (%)*****  

61,2 69,3 65,0 

Agenda 2030 Mål 13 Bekämpa klimatförändringar.  

Miljöbilar i kommunorganisationen, andel i % ****** 
42,8 40,7 43,0 

Nyckeltal från SCBs Medborgarundersökning, NRI och NMI bedöms på en skala mellan 0-100. 

*NRI – Nöjd Region Index - Arbetsmöjligheter (U40400) **NRI - Nöjd Region Index - Bostäder (U07406) ***NMI - Nöjd Medborgare 

Index - Miljöarbete (U07402) **** Nyregistrerade företag (U00901) ***** Agenda 2030 Mål 9 Hållbar industri, innovationer och infra-

struktur (N07900) ****** Agenda 2030 Bekämpa klimatförändringar (U00437) 
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Medarbetare 

Mål  

Medarbetare i Mörbylånga kommun ser fram emot att gå till sitt arbete. Delaktigheten i arbetet ska vara hög och 
vi jobbar med förbättringsarbete. Våra arbetsplatser ska vara hälsofrämjande.  

Strategier 

 Stärka Mörbylånga kommuns attraktivitet genom att attrahera, rekrytera, utveckla och behålla 
medarbetare. 

 Fokusera på ledarskapet och medarbetarskapet genom dialog om mål, uppdrag, kvalitet och 
kompetensutveckling. Utveckla styrmodeller för att öka tillit och inflytande för medarbetare och chefer. 

 Genom ledarskap uppmuntra alla medarbetare till ett öppet förhållningssätt och att arbeta med 
kontinuerliga förbättringar och verksamhetsutveckling. 

 Värna om och utveckla samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagarorganisationen  

 

Indikatorer 
Utfall 
2018 

Liknande 
kommuner 
utfall 2018 

Mål 
2020 

HME enkät Motivationsindex (HME)*  77 79 79 

HME enkät Ledarskapsindex (HME)** 72 77 75 

HME enkät Total (HME)*** 75 78 78 

Sjukfrånvaro i % av arbetstiden ****  6,8 6,7 6,7 

Agenda 2030 Mål 5 Jämställdhet Heltidsarbetande  
månadsavlönade, kommun, andel (%) ***** 

54 58 57 

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

motivation, ledarskap och styrning. Sammanlagt nio frågor. Frågorna besvaras på en skala mellan 1-5 där 1 är stämmer mycket 
dåligt och 5 är stämmer mycket bra. Resultatet omvandlas sedan till ett index med skala 0-100. *HME Motivationsindex (U00205) 

**HME Ledarskap (U00204) ***HME totalt (U00207) ****Sjukfrånvaro från Qlik  

***** Agenda 2030 Mål 5 Jämställdhet (N00209) 



 
 
Verksamhetsplan med budget 2020 Mörbylånga kommun 
God ekonomisk hushållning och kommunövergripande mål 

 
 
 

14 
 

 

Ekonomi 

Mål  

Kommunens ekonomiska resultat ska över budgetperioden 2018-2020 genomsnittligt uppgå till minst 1,5 % av 

skatteintäkterna. Kommunen ska eftersträva att på lång sikt nå ett resultat på 2 %. 

Strategier  

 Kvalitetshöjande investeringar, som inte direkt ger ökade skatteintäkter och/eller minskade kostnader, 

ska helt finansieras med egna medel. Tillväxtinvesteringar som ger ökade skatteintäkter kan till viss del 

finansieras med nya lån. 

 Fortsätta att utveckla investeringsprocessen. 

 Utveckla en beredskap för oförutsedda händelser och volymökningar.  

 Utveckla digitalisering för att åstadkomma kostnadseffektiva och ändamålsenliga verksamheter. 

 Öka medvetenheten om ekonomi som verktyg hos organisationen och politiker. 
 

 

Indikatorer Utfall 2018 Prognos 2019 Mål 2020 

Verksamhetskostnadernas nettokostnader, 
förändring med föregående år 

0,8 % 9% 2,0 % 

Årets resultat i procent av skatteintäkter,  
generella bidrag och utjämning 

5,4 % 1,5% 2,0 % 

Kommunens soliditet inklusive  
pensionsförbindelse inom linjen 

11,9 % 10,7% 12 % 

Självfinansieringsgrad av skattefinansierade  
investeringar. * 

438 % 70% 100 % 

Självfinansieringsgrad av taxefinansierade  
investeringar * 

18,6 % 22% 50 % 

Nyckeltalen ska jämföras med liknande kommuner enligt Kolada (dvs Askersund, Leksand, Tanum, Surahammar) 
samt Kalmar och Borgholm. 

 
 
 

 
 

* Självfinansieringsgraden av investeringarna mäter hur stor andel av investeringarna som kan finansieras med årets resultat plus 
avskrivningar. 100 % innebär att kommunen kan självfinansiera samtliga investeringar som är genomförda under året, vilket i sin tur 

innebär att kommunen inte behöver låna till investeringarna och att kommunens långsiktiga finansiella handlingsutrymme stärks. Med 

nettoinvesteringar avses anskaffning av immateriella och materiella anläggningstillgångar med avdrag för investeringsinkomster. 
Med självfinansieringsgrad avses kassaflödet från den löpande verksamheten som kommunen har bedrivit under året inklusive skat-

teintäkter och generella bidrag. Dessa har sedan ställts i relation till nettoinvesteringar. 
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Uppdrag till kommundirektören 
Uppdragen är politikens beställning till förvaltningen. Respektive uppdrag ska lyftas i aktuell politisk instans runt 
årsskiftet 19/20. Politiker och tjänstepersoner ska tillsammans konkretisera uppdraget, formulera mål samt 
fastställa tidsplan, metod och ev. budget. En första återrapportering ska ske senast i juni 2020. 

 Mörbylånga ska vara en företagarvänlig kommun där det ska vara enkelt för nya företag att etablera sig, 
trivas och växa samtidigt som vi värnar om de företag som redan finns hos oss. Kommundirektören får i 
uppdrag att ta fram förslag på nya former för dialog med näringslivet samt att öka kommunens 
strategiska markinnehav och planberedskap.  

 För att öka kommunens attraktivitet, förbättra folkhälsan samt minska påverkan på klimatet får 
kommundirektören i uppdrag att utreda möjligheterna till en ökad tillgång till kollektivtrafik. Både 

tillgänglighet och ekonomiska aspekter ska beaktas. Utredningen bör ske i nära samarbete med KLT och 
närliggande kommuner.  

 Om en situation uppstår där Ölandsbron av någon anledning inte kan användas, kommer tillgången på 
drivmedel i kommunen vara starkt begränsad. Detta innebär en påtaglig risk och ökad sårbarhet i flera 
avseenden. Kommundirektören får i uppdrag att utreda möjligheterna att upprätta en drivmedelsdepå i 

kommunen, gärna på Sydöland.  

 En viktig pusselbit i arbetet med att etablera mötesplatser för kultur i kommunens olika delar är 
sockerbruksområdet i Mörbylånga. Kommundirektören får i uppdrag att ta fram förslag på handlings- och 
tidsplan för att ta göra Zokker till ett förenings- och kulturhus. 

 I arbetet med mötesplatser i olika delar av kommunen blir det tydligt att det saknas en större samlingssal 
som kan användas såväl av kommunen och föreningar som privatpersoner. Kommundirektören få i 
uppdrag att utreda lämplig lokalisering samt söka breda samarbeten för att möjliggöra en större 
samlingslokal i Färjestaden.  

 Skansenskolan i Mörbylånga och den nya högstadieskolan i Färjestaden ska vara likvärdiga i standard 

och pedagogisk utformning. Kommundirektören får i uppdrag att utreda behov och önskemål inför 
renoveringen av Skansenskolan i dialog med personal, elever, föräldrar och skolledning. 

 Daglig verksamhet enligt LSS kan utformas på olika sätt. Den ska anpassas till mottagarens individuella 

behov och tillförsäkra deltagaren goda levnadsvillkor. Kommundirektören får i uppdrag genomlysa den 
dagliga verksamheten i kommunen och undersöka möjligheterna till busskort, kreativ verkstad samt höjd 
habiliteringsersättning genom statsbidrag.  

 Mörbylånga kommun ska alltid sträva efter att skapa bättre verksamhet och service till sina invånare. 
Styrning och ledning ska kännetecknas av långsiktighet, demokrati, jämställdhet och transparens. 
Kommundirektören får i uppdrag att införa en ny styrmodell med ökat fokus på analys och uppföljning där 

den ekonomiska styrningen stärks genom att balansera kontroll med förtroende och insikt om 
medarbetarnas kunskap och erfarenhet.  
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Kommunens styrmodell 
Så styr vi tillsammans mot 
målen och visionen 

Verksamhetsplan med budget är Mörbylånga 
kommuns viktigaste styrdokument. Varje år 
beslutar kommunfullmäktige om budgeten och 
sätter ramarna för de resurser och den verksamhet 
som kommunstyrelsen har i uppdrag att genomföra 
det kommande året. Budgeten anger vilka 
prioriteringar som görs i syfte att uppnå de 
uppsatta målen.  

De kommunövergripande målen och de fyra 
perspektiven som kommunfullmäktige har tagit 
beslut om sammanfattar det gemensamma arbetet 
för att skapa en hållbar och attraktiv kommun samt 
säkerställa ekonomisk hushållning. Målen och 
perspektiven garanterar en helhetssyn i all 
planering och uppföljning och är kärnan i 
kommunens ledningssystem.  

För att kommunens visioner och mål ska kunna 
förverkligas krävs det att hela organisationen 
arbetar mot de kommunövergripande målen. 
Vägledande principer är att ledning och styrning 
ska bygga på löpande dialog om mål, uppdrag, 
uppföljning och resultat. En väl fungerande 
verksamhetsplanering och uppföljning säkrar att vi 
drar åt samma håll. Det bidrar också till att skapa 
en lärande organisation som arbetar med ständiga 
förbättringar. 

Alla kommunens verksamheter ska, var och en på 
sitt sätt, medverka till att de övergripande målen 
nås. Syftet med verksamhetsplanerna är att 
konkretisera, stärka och tydliggöra kopplingen 
mellan verksamhetsområdenas mål och de 
politiska målen. Med visionen i sikte och 
värdegrunden som plattform ska 
verksamhetsplanerna förtydliga på vilket sätt 
enskilda verksamheter bidrar till att uppfylla de 
övergripande politiska målen och hur man ska gå 
tillväga.  

Hållbar styrning 

Hållbar styrning är ett stöd i arbetet som innebär att 
alla bidrar för att uppfylla kommunens mål, uppdrag 
och den långsiktiga utvecklingen mot visionen. Den 
hållbara styrningen bygger på delaktighet på alla 
nivåer i organisationen och innehåller metoder och 
stöd för att skapa ett meningsfullt förbättringsarbete 
där medarbetarnas professionella kunskap och 
engagemang tas tillvara. Principen är att varje 
enhet ses som expert inom sitt område och bidrar 
med sin expertis för att skapa mål och hur de kan 
uppnås.  

Styrmodell  

Kommunens styrning bygger på en målkedja och 
omfattar fem målnivåer, vision, 
kommunövergripande mål, nämndsmål, 

verksamhetsplaner och överenskommelser i 
medarbetarsamtal. Tillsammans bildar delarna en 
helhet och en röd tråd som ska leda till att visionen 
för Mörbylånga kommun uppnås. Måluppfyllelsen 
följs upp genom olika nyckeltal/indikatorer som 
mäter kvalitet och effektivitet. 

Vi fokuserar på mål och resultat. Genom att 
planera, följa upp och jämföra våra resultat med 
andra ser vi vad vi gör bra och vad vi kan göra 
bättre. Vi har en kultur som innebär att vi agerar på 
och kommunicerar våra resultat för att ständigt bli 
bättre. Syftet är att stödja arbetet mot målen och 
skapa goda serviceupplevelser och livskvalitet för 
dem som verksamheten riktar sig till. Vi ska genom 
löpande uppföljning försäkra oss om att det vi 
erbjuder våra kommuninvånare skapar mervärde 
och att vi tillsammans når de kommunövergripande 
målen. 

Kommunstyrelsen har ansvar för kommunens 
budgetprocess. Kommunstyrelsen ska i 
budgetarbetet föra dialog med ansvariga för 
kommunens olika verksamheter. En bredare 
budgetberedning ska ange övergripande inriktning 
på budgetarbetet, lämna synpunkter på 
budgetförslag under arbetet och innan 
kommunstyrelsen fastställer ett förslag till budget. 
Nämndernas presidium ingår i den bredare 
budgetberedningen och för där nämndens talan i 
budgetfrågor. 

Uppföljning och utvärdering 

Resultatuppföljning och analys har fokus på att 
identifiera åtgärder och möjligheter till 
kvalitetsförbättringar. Processen bygger på 
samspel, dialog och delaktighet både internt inom 
verksamheterna och externt med dem som bor och 
verkar i kommunen.  

Ett utvecklat systematiskt kvalitetsarbete på alla 
nivåer säkerställer att ledningssystemens 
intentioner får genomslag. Den röda tråden från 
kommunfullmäktiges övergripande mål, via 
nämndernas mål i verksamhetsplanerna och 
respektive arbetsplats mål och aktiviteter ska nå 
ända ut till chefs- och 
medarbetaröverenskommelser i varje verksamhet. 
Det är på det sättet vi lyckas med att arbeta med 
ständiga förbättringar för att nå de 
kommunövergripande målen. 

Uppföljning och utvärdering av mål och följsamhet 
mot budget ska göras varje tertial. Kommunen 
upprättar delårsrapport efter augusti månad samt 
gör en årsredovisning för uppföljning av 
kommunens samlade verksamhet under året. 

Varje tertial görs också en uppföljning på 
koncernövergripande nivå där kommunens 
dotterbolag redovisar sin måluppfyllelse och 
prognos för årets slut efter april och en komplett 
sammanställd redovisning görs efter augusti och 
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vid årsbokslutet där även de kommunalförbund där 
kommunen är delägare ingår. 

Kommunstyrelsen ska noga följa kommunens olika 
verksamheter och hur de uppfyller de olika mål och 
kvalitetskrav som fastställts samt den ekonomiska 
utvecklingen. Nämnderna ska följa de anvisningar 
de får av kommunstyrelsen för hur 
uppföljningsarbetet ska ske och när olika uppgifter 
ska lämnas. Uppföljningsarbetet ska bland annat 

resultera i att rapporter för tertial 1 och tertial 2 tas 
fram av kommunstyrelsen och överlämnas till 
kommunfullmäktige i sådan tid att de kan 
behandlas vid kommunfullmäktiges sammanträden 
i juni respektive oktober.   

Nämnderna ska göra en ekonomisk uppföljning vid 
varje ordinarie sammanträde och vid avvikelse 
rapportera detta vidare till kommunstyrelsen. 
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Ekonomiska förutsättningar 
Budgetprocessen i Mörbylånga kommun utgår från 
den bredare budgetberedningens direktiv och 
majoritetens budgetriktlinjer. Budget och flerårsplan 
bearbetas sedan av förvaltningen, budget- och 
uppföljningsutskottet samt nämnderna. Preliminära 
ramar beslutas av kommunfullmäktige i juni. 
Nämnderna återkopplar sedan till den bredare 
budgetberedningen konsekvenserna av de 
beslutade preliminära ramarna för att sedan 
budget- och uppföljningsutskottet ska få ta del av 
denna information inför beslutet om det slutgiltiga 
budgetförslaget i oktober. Kommunstyrelsen 
beslutar om förslag till budget i oktober och 
fullmäktige fastställer budget och skattesats i 
november. En detaljbudget för respektive nämnd 
och verksamhet upprättas sedan fram till december 
och beslutas på nämnden. 

Omvärldsbevakning 

Följande text är hämtad från SKL:s cirkulär 
2019:40. 

Svensk ekonomi på väg mot 
lågkonjunktur 2020 

I år har konjunkturen i Sverige klart och tydligt 
dämpats. I enlighet med SKL:s tidigare prognoser 
beräknas svensk BNP-tillväxt under återstoden av 
2019 bromsa ytterligare. Redan nu syns den lägre 
produktionstillväxten sätta avtryck i 
sysselsättningen: både antalet sysselsatta och 
antalet arbetade timmar visar under det första 
halvåret på en mindre nedgång. Även nästa år 
beräknas svensk BNP-tillväxt bli låg. Som en följd 
av den låga tillväxten i Sverige faller 
resursutnyttjandet ytterligare: den fleråriga 
uppgången på arbetsmarknaden förbyts till en 
tillbakagång; sysselsättningen minskar och 
arbetslösheten stiger 2020. 

Trots att konjunkturuppgången medförde lika stor 
ökning av lönesumman 2018 som året innan 
skedde en tydlig inbromsning av 
skatteunderlagstillväxten. Det beror till viss del på 
att inkomstanknutna pensioner inte höjdes lika 
mycket som 2017. Men huvuddelen förklaras av en 
regeländring: grundavdragen för personer som fyllt 
65 år höjdes. SKL:s prognos för 2020 visar att 
högkonjunkturen innan årets slut övergår i en mild 
lågkonjunktur, vilket betyder att arbetade timmar 
minskar. Effekten på skatteunderlaget dämpas i 
viss mån av att löneökningarna blir något högre 
och budgetpropositionens förslag om förbättrat 
grundskydd för pensionärer. Därutöver hålls 
skatteunderlaget tillbaka av att personer som fyllt 
65 år får ytterligare en höjning av grundavdragen. 
Det resulterar i att både den faktiska och 
underliggande skatteunderlagstillväxten faller 
ytterligare, till den lägsta takten sedan 2010. 

År 2021 är i beräkningarna ett övergångsår då den 
prognostiserade milda lågkonjunktur som präglar 

slutet av 2020 övergår till att utvecklas i 
konjunkturell balans. Skatteunderlagets 
underliggande ökningstakt tilltar då något till följd 
av att lönesumman ökar mer än året innan. När 
den svenska ekonomin utvecklas i konjunkturell 
balans 2022–2023 ökar sysselsättningen åter, 
vilket är främsta skälet till att 
skatteunderlagstillväxten tilltar och närmar sig en 
historiskt genomsnittlig takt. 

Disponering av 
resultatutjämningsreserven 

Enligt kommunallagen får medel från en 
resultatutjämningsreserv (RUR) användas för att 
utjämna intäkter över en konjunkturcykel. När detta 
får göras måste framgå av de egna riktlinjerna för 
god ekonomisk hushållning. Ett sätt att avgöra om 
RUR får disponeras är att jämföra utvecklingen av 
det årliga underliggande skatteunderlaget för riket 
med den genomsnittliga utvecklingen de senaste 
tio åren. Med en sådan tillämpning får reserven 
användas om det årliga värdet väntas understiga 
det tioåriga genomsnittet. Med SKL:s nuvarande 
prognos skulle det vara möjligt åren 2020–2023 
(tabell 3). En annan förutsättning är att medlen från 
RUR ska täcka ett negativt balanskravsresultat. 

Tabell: Rikets underliggande 
skatteunderlagsutveckling; tioårigt genomsnitt samt 
årlig utveckling 

Förändring i  
procent per 
år 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Snitt 10 år 3,9 3,8 4,1 4,1 4 4 

Årlig ökning 4,3 3,9 3,0 3,2 3,9 3,7 

Differens 0,4 0,1 –1,1 –0,9 –0,1 –0,3 

Källa: Skatteverket och SKL. 

Underlag för beräkning av 
skatteintäkter, generella 
bidrag och kommunal 
utjämning 

I budgeten för Mörbylånga kommun 2020 och 
flerårsplan för 2021 och 2022 har skatteintäkter, 
generella bidrag och kommunal utjämning 
beräknats utifrån den prognos som SKL lämnade 
den 1 oktober i cirkulär 19:40. Av prognosen 
framgår att slutavräkningen för 2018 blev bättre än 
den beräknades i årsbokslutet för 2018 med 44 
kr/invånare. För år 2019 är prognosen en negativ 
slutavräkning med 457 kr/invånare och för år 2020 
också då en negativ slutavräkning med 140 
kr/invånare. 

Regleringsposten försämras för samtliga 
kommuner med 273 kr/invånare år 2020, 87 
kr/invånare 2021 och 22 kr/invånare 2023. Orsaken 
är att införandebidraget finansieras från det 
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generella statsbidraget. Välfärdsmiljarderna ingår i 
anslaget för kommunalekonomisk utjämning och 
uppgår till 475 kr/invånare 2020 och från och med 
2021 ingår de med 673 kr/invånare. 
 

Tabell 5. Prognos över regleringsbidrag/avgift 2019 till 2022 

Kronor per invånare 2019 2020 2021 2022 

Inkomstutjämning, netto 
(+) 

6 891 6 944 7 105 7 310 

Strukturbidrag (+) 103 103 103 103 

Införandebidrag (+) 0 273 87 22 

Summa inkomster för 
kommunerna (1) 

6 991 7 318 7 296 7 435 

Ramanslag (–)  
(Utgift för staten) (2) 

7 693 8 356 8 498 8 464 

Differens regleringspost 
(2)–(1) 

702 1 038 1 202 1 028 

Det slutliga utfallet av inkomstutjämningen för år 
2020 presenteras den 21 december. Det som 
återstår att uppdatera är utfallet av beskattningsbar 
inkomst 2018 samt regionernas folkmängd per den 
1 november 2019 och nya länsvisa skattesatser i 
samband med eventuella skatteväxlingar. 

SCB har publicerat det preliminära utfallet för den 
nya kostnadsutjämningen. Förslaget bygger på 
regeringens proposition om ändrad 
kostnadsutjämning, som kommer att behandlas av 
riksdagen den 20 november. 

Utfallet ändras kraftigt jämfört med det nuvarande 
systemet. Regeringens förslag bygger också på en 
annan kostnadsutjämningsmodell för individ- och 
familjeomsorg än vad 
Kostnadsutjämningsutredningen föreslog. Den 
stora skillnaden är att två variabler tas bort 
(barnfattigdomsvariabeln och andel invånare äldre 
än 65 år) samt att variablernas viktning räknas om. 
Variabeln tätortsbefolkning ges tyngre vikt, varför 
storstäderna får ett förbättrat utfall. Eftersom 
kostnadsutjämningen är en inomkommunal 
omfördelning innebär det att många andra 
kommuner får ett försämrat utfall. 

SCB har skickat ut preliminära beräkningar till 
kommunerna över bidrag och avgifter för LSS-
utjämningen för 2020. Jämfört med tidigare 
prognosen har förändringar skett genom att 
samtliga kommuner nu lämnat in 
räkenskapssammandraget för 2018 samt några 
rättningar i underlag för antalsstatistiken. Detta 
påverkar risktotalen och prislapparna i systemet. I 
slutet av december kommer SCB ut med en ny 
prognos där befolkningsuppgiften är uppdaterad. 
Fram till den 15 februari nästa år, kan förändringar 
ske som påverkar uppgifterna om bidrag och 
avgifter per kommun. 

För Mörbylånga kommuns del har uppdagats att 
den statistik som underlaget för LSS-utjämningen 
bygger på är felaktig. Enligt den prognos som 
lämnats i oktober skulle Mörbylånga kommun bidra 
med ca 2 mnkr i utjämningen år 2020 medan vi år 
2019 istället erhåller ca 15 mnkr. Då antalet som 
ingår i LSS-utjämningen är i samma nivå som år 
2019 görs bedömningen att det inte är rimligt att 
använda sig av oktoberprognosen som 
budgetunderlag. I budgeten har istället använts den 
prognos som lämnades i maj då Mörbylånga 
kommun erhåller ca 9 mnkr. Den felaktiga 
statistiken gör att LSS-utjämningens storlek är en 
osäker faktor i budgeten. 

Mörbylånga kommuns 
förutsättningar 

Befolkning 

Beräkningen av kommunens skatteintäkter och 
kommunal utjämning baseras på den senaste 
prognosen från Sveriges kommuner och landsting 
(cirkulär 19:40). I beräkningen har kompletterats 
med kommunens befolkningsprognos för 2019. 

Det är befolkningsuppgifterna per 1 november som 
ligger till grund för skatte- och 
statsbidragsinkomsterna för det kommande året. 
Mörbylångas folkmängd uppgick vid årsskiftet 2018 
till 15 045. Under 2018 ökade befolkningen med 45 
personer. 

 

Utfall Prognos Prognos Prognos Prognos 

  
2018 2019 2020 2021 2022 

Befolkningstal  15 045 15 123 15 211 15 297 15 380 

Antal per 1 nov 15 011         

 

Enligt prognosen förutspås antalet inskrivna barn 
inom förskoleverksamheten ligga kvar på ungefär 
samma nivå som idag, men det sker en större 
ökning bland de yngre åldrarna och minskning av 
de lite äldre barnen. Elever i låg och mellanstadiet 
prognostiseras fortsätta att öka. Antalet elever i 
högstadiet fortsätter att öka även framåt. Antalet 
ungdomar i gymnasieåldern ser också ut att ligga 
på ungefär samma nivå för att sedan öka i antal 
runt år 2022. Även pensionärer prognostiseras att 
öka under de kommande åren. Trenden är liknande 
över hela landet då det föddes stora barnkullar på 
1940-talet när kriget tog slut. Förändringen kommer 
att få konsekvenser i samhället inte minst på 
arbetsmarknaden. Åldersgruppen 65 och äldre 
ökar och därmed kommer att innebära ett ökat 
vård- och omsorgsbehov. Medelåldern i kommunen 
(2018) är 44,5 år att jämföra med länssnittet som är 
43,9 år och rikssnittet som är 41,2 år. 
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Budgetprocessen 

Mörbylånga kommuns budgetprocess inleddes 
under våren med att den breda budgetberedningen 
lämnade ett uppdrag till kommunstyrelsen att i 
dialog med nämnderna utifrån den omvärldsanalys 
som presenterades i mars bereda kommande års 
verksamhetsplaner. Förutsättningarna byggde på 
grundläggande utgångspunkter för budgeten 
såsom det ekonomiska läget för kommunsektorn i 
sin helhet och för Mörbylånga kommun inklusive 
skatteunderlagsprognoser samt demografisk 
utveckling. 

Utrymmet i budget 2020 för att möta demografiska 
effekter, nya behov och satsningar samt 
kostnadsökningar har minskat med ca 10 mnkr 
jämfört med tidigare år. Dessutom förespås ökade 
räntekostnader för kommunens låneportfölj vilket 
ytterligare innebär att utrymmet för satsningar i de 
kommunala verksamheterna minskar. 

De ekonomiska antagandena i budgetinriktningen 
inför beslut om de preliminära ramarna byggde på 
följande grundförutsättningar: 

- oförändrad skattesats (21,41 kr) 

- resultatmål för 2020-2022 uppgår till 1,0-2,0 
procent av skatter och statsbidrag 

- huvudprincipen i budgetarbetet är att 
verksamhetsförändringar och 
kostnadsökningar ska finansieras inom 
befintliga budgetramar 

- lönekostnaderna antas öka med 2,7 procent 
för respektive år 2020-2022. För övriga 
nettokostnadsökningar görs ingen avsättning 
för 2020-2022.  

- investeringsvolymen ett ökat lånebehov på ca 
100 mnkr 

- kommunens post för oförutsedda utgifter 
uppgår till 1,6 mnkr för 2020. 

De preliminära ramarna som fullmäktige beslutade 
om i juni uppfyllde inte de krav som framställts 
ovan. Utifrån detta fick nämnderna i uppdrag att 
återkomma med möjliga ramminskningar och 
beskriva konsekvenserna av dessa. Detta mottogs 
av den breda budgetberedningen i september. 
Möjligheterna till att uppnå ett resultatmål på 1-2 % 
av skatter och bidrag bedömdes utifrån detta som 
små samt att flera nämnder aviserat 
prognostiserade underskott för år 2019. Med detta 
som underlag beslöt den politiska majoriteten i 
kommunen att föreslå en höjning av skattesatsen 
med 80 öre till 22,21 kr. 

Budget 2020 och ekonomisk flerårsplan 2021-2022 
har beretts av budget- och uppföljningsutskottet 
och den breda budgetberedningen under våren och 
hösten 2019. Beredning av budgeten inför 

kommunstyrelsen sker på budget- och 
uppföljningsutskottet den 16 oktober för att sedan 
gå vidare till kommunstyrelsen den 29 oktober och 
budgeten, inklusive skattesats och taxor, fastslås 
vid kommunfullmäktiges möte den 25 november. 

Löner och sjukfrånvaro 

Löneutvecklingen är en stor faktor för utvecklingen 
av kommunens ekonomi. Verksamheterna 
kompenseras fullt ut för löneökningarna när 
förhandlingarna är slutförda förutom den 
taxefinanseriade verksamheten. 
Löneökningspotten budgeteras centralt för 
planperioden och fördelas ut efter att 
löneförhandlingarna för respektive år är klart. En 
procents löneökning innebär en ökad kostnad med 
cirka 5,7 mnkr. Personalomkostnadpåslaget (PO-
påslaget) är höjt till 40,15 procent i enlighet med 
rekommendationer från SKL. 

Avskrivningar 

Kommunens investeringar är också det en stor 
faktor för utvecklingen av kommunens ekonomi. 
Avskrivningarna är kommunens periodiserade 
kostnad för investeringarna. Verksamheterna har i 
sin ram avsatt för kapitaltjänstkostnader inklusive 
internränta på 1,5 %. Ramen ska täcka nuvarande 
kapitaltjänstkostnader vilket också innebär att även 
ersättningsinvesteringar ska ingå här. Vid 
verksamhetsutökningar eller andra nyinvesteringar 
kompenseras verksamheterna för de ökade 
kapitaltjänstkostnaderna. Potten för ökningen 
budgeteras centralt för planperioden och fördelas 
ut efter årets slut när investeringarna är klara och 
avskrivning påbörjats. Detta gäller de 
skattefinansierade investeringarna men inte de 
taxefinansierade. 

Verksamhetens nettokostnader 

Som underlag till budget 2020 har 2019 års budget 
använts. Verksamheternas anslag i budget  
2020-2022 anges i 2019 års lönenivå. Knappt 70 
procent av driftbudgeten är lönekostnader. 
Enskilda löneförändringar till följd av nyrekrytering 
med mera kompenseras inte. 

I budget 2020-2022 har inte någon 
uppräkning/nedräkning gjorts med hänsyn till 
inflation/deflation. Däremot ska verksamheterna 
bedöma kostnadsutvecklingen för olika typer av 
varor och tjänster och beakta detta i sina 
detaljbudgetar. Detta innebär att verksamheterna 
årligen har ett effektiviseringskrav motsvarande 
kostnadsökningsutvecklingen.
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Budgetförutsättningar 
Nämnder får inte fatta beslut om ombudgeteringar 
som medför väsentliga ändringar av servicenivå, 
berör frågor av principiell art eller annat av särskild 
vikt. Sådana förslag ska överlämnas till 
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för 
beslut. I övriga fall kan nämnd besluta om 
ombudgeteringar inom sitt verksamhetsområde. 
Nämnd får uppdra åt sin ordförande och vice 
ordförande eller åt verksamhetsområdeschefen att 
fatta beslut om rutinmässiga ombudgeteringar av 
administrativ karaktär. 

Kommunstyrelsen får fatta beslut om sådana 
ombudgeteringar mellan nämnder som inte medför 
ändringar av servicenivå, berör frågor av principiell 
art eller annars är av särskild vikt. Övriga förslag 
ska överlämnas till kommunfullmäktige för beslut. 

Kommunstyrelsen får besluta om senareläggning 
av planerade investeringar i budgeten, om det 
riskerar att bli avvikelser mot fastställd budget som 
begränsar kommunens finansiella 
handlingsutrymme efter beredning av budget- och 
uppföljningsutskottet. Beslut om senareläggning 
ska följas av information till kommunfullmäktige. 
Beslut om att fullfölja investeringar trots 
ovanstående risker ska fattas av 
kommunfullmäktige. 

Justeringar inom befintlig budgetram får göras 
enligt resursfördelningsmodellen för att justera för 
ändrade volymer eller prislappar 

Förändringar får genomföras för att justera för 
interna omföringar efter beslut av 
kommundirektören gällande: 

 löneökningar 

 kapitaltjänstkostnad-/intäkt 

 omföringar av budgeterade medel mellan 
verksamheterna till följd av 
organisationsförändringar, administrativ 
eller redovisningsteknisk karaktär som inte 
får någon nettopåverkan på resultatet eller 
de faktiska resurserna för nämndernas 
verksamhet 

 eventuella justeringar i interndebiteringar 
som inte påverkar den totala ramen för 
budgeten. 

Skatteunderlag 2019-2022 

Beräkning för  
kommunen i kronor  
per invånare.  

      Enligt cirkulär             Enligt befolkningsprognos 

19:40 
2019 

19:40 
2020 

2020 2021 2022 

Skatteintäkter 45 988 45 523 47 315 48 405 50 010 

Inkomstutjämnings- 
bidrag/-avgift 

10 279 11 188 11 105 11 210 11 447 

Kostnadsutjämning -1 133 -784 -784 -326 -4 

Regleringsbidrag/-avgift 702 1 038 1 038 1 202 1 028 

Strukturbidrag 0 0 0 0 0 

Införandebidrag 0 145 145 0 0 

LSS-utjämning (inkl.  
införanderegler) 

1 006 -148 620 620 620 

Summa intäkter 56 842 56 962 59 439 61 111 63 101 

Slutavräkning 2018,  
korrigering 

44 0 0 0 0 

Slutavräkning 2019 -457 0 0 0 0 

Slutavräkning 2020 0 -140 -140 0 0 

Summa intäkter  
(inkl. avräkning) 

56 429 56 822 59 299 61 111 63 101 

Fastighetsavgift 3 016 3 085 3 091 3 073 3 056 

Totalt skatteunderlag 59 445 59 907 62 390 64 184 66 156 

 

Skatteintäkter och statsbidrag i 
Mörbylånga kommun 

Beräkningen av kommunens skatteintäkter och 
kommunal utjämning baseras på den senaste 
prognosen från Sveriges kommuner och landsting 
(cirkulär 19:40) förutom avseende LSS-
utjämningen där prognosen från maj använts. 
Beräkningen har kompletterats med kommunens 
befolkningsprognos för 2019. 

Kommunalskatt 

Den kommunala utdebiteringen har varit 
oförändrad sedan 2003. Två skatteväxlingar har 
skett under perioden mellan kommunerna i Kalmar 
län och landstinget, för hemsjukvård (26 öre) och 
kollektivtrafiken (41 öre). Inför 2020 års budget är 
skattesatsen höjd med 80 öre och uppgår till 22:21 
(regionen 11:86, kyrkoavgiften 1:55 samt 
begravningsavgift 0:25). Den genomsnittliga 
kommunalskatten i riket för år 2019 uppgår till 
20:70 medan den i Kalmar län är 21:76. En 
skattekrona för kommunen motsvarar ca 32 mnkr. 
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Kommunens övergripande 
resursfördelningsmodell 

Vägledande principer i 
resursfördelningsmodellen 

Resursfördelningsmodellen är medvetet enkel för 
att skapa förståelse för hur verksamheterna 
kompenseras för förändrade volymer. 
Kompensation utgår från aktuell 
befolkningsprognos och alla verksamheter 
kompenseras på ett likartat sätt. Verksamheterna 
ska inte behöva skära i verksamheten för att täcka 
ökade volymer. Motsvarande gäller vid minskade 
volymer – verksamheten kan inte använda 
eventuellt frigjorda resurser till annat. 
Ekonomiavdelningen äger process och modell. 
Modellen tar sikte på de stora individuella 
tjänsterna i kommunen som: förskola och fritids; 
grundskola och förskoleklass (inkl. särskola); 
gymnasieskola; äldreomsorg (hemtjänst, särskilt 
boende, korttidsboende). 

Kompensation 

I kommunens volymmodell kompenseras 
verksamheterna för förändringar av antalet 
personer i målgruppen (demografi). I modellen 
används kostnad per brukare/elev/etcetera samt att 
en bedömning måste göras av hur stor andel av 
brukarna/eleverna som deltar i verksamheten 
(nyttjandegrad). Hur antagande om nyttjandegrad 
görs är olika för olika verksamheter. Det kommer 
inte ske någon kompensation för framtida 
eventuella förändringar i efterfrågan utan 
antaganden om utgångsårets nyttjandegrad antas 
gälla för hela perioden. 

 

 Utgångspunkten är full förändring på 
marginalen (uppåt och nedåt). 

 Kompensationen motsvarar förändringen 
mellan nya budgetåret och det tidigare 
budgetåret. 

 Nyttjandegraden mäts per den 31 mars året 
innan aktuellt budgetår och antas gälla för hela 
perioden. 

 Eventuella prioriteringar görs via äskningar 
nämndernas driftsbudgetar och inkluderas 
sedan in i resursfördelningen under budgetåret. 

Uppföljning 

Modellen är volymbaserad resursfördelning och då 
behöver budgeten justeras under året. Målet är att 
avstämning av resurser kommer att ske månadsvis 
och vid varje tertial uppdateras budgeten efter nya 
förutsättningar. Kommunen har en budgeterad 
volymreserv för att undvika att ökade volymer slår 
mot resultatet. 

Antaganden i 
resursfördelningsmodellen 

 

Ålder 2018 2019 2020 2021 2022 

 0-5 1 064 1 056 1 063 1 069 1 084 

 6-9 812 809 808 800 779 

 10-12 564 586 603 621 622 

 13-15 496 529 546 561 581 

 16-18 473 477 485 490 518 

 19-24 671 652 647 656 659 

 25-44 3 114 3 108 3 089 3 088 3 088 

 45-64 3 858 3 831 3 825 3 801 3 787 

 65-79 3 124 3 179 3 211 3 243 3 226 

 80-100 872 897 934 968 1 037 

Totalt 15 048 15 123 15 211 15 297 15 380 

Totalt per  
1 november 

15 011         

 

Tabellen ovan visar de antaganden om 
demografisk utveckling enligt ett trendscenario och 
är den data som används i den övergripande 
resursfördelningsmodellen. Det är befolkningstalen 
för 2019 som ligger till grund för skatteintäkten 
2020 och befolkningstalen för 2020 som ligger till 
grund för skatteintäkten 2021 och så vidare medan 
det är de faktiskt prognostiserade befolkningstalen 
för respektive år som ligger till grund för 
resursfördelningen
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Finansiell analys 
För att kartlägga och analysera resultat, utveckling 
och ställning för Mörbylånga kommun används en 
finansiell analysmodell som utgår från fyra viktiga 
finansiella aspekter. Dessa är det finansiella 
resultatet, kapacitetsutvecklingen, riskförhållanden 
samt kontrollen över den finansiella utvecklingen. 
Målsättningen är att utifrån dessa perspektiv 
identifiera finansiella möjligheter och problem för 
Mörbylånga, och därigenom kunna klargöra om 
kommunen har en god ekonomisk hushållning som 
föreskrivs i kommunallagen. 

Resultat och kapacitet 

Årets resultat 
Budget 

2020 
Prognos 

2019 
2018 2017 2016 

Årets resultat (mnkr) 
kommunen 

18,2 13,7 46,7 17,6 9,2 

Årets resultat i  
förhållande till  
skatteintäkter, 
kommunalekonomisk  
utjämning och  
generella bidrag (%) 

1,9 1,5 5,4 2,1 1,2 

 

Årets resultat  

Mörbylånga kommun har de senaste åren stärkt 
sina resultat från 9,2 mnkr under 2016 till 46,7 
mnkr under 2018. Prognosen i delårsrapporten för 
2019 pekar mot ett resultat på 13,7 mnkr. 
Resultatet har därmed sjunkit framförallt på grund 
av lägre ökning av skatteintäkter och generella 
bidrag men inte motsvarande sänkning av 
verksamhetens kostnader. Budgeterat resultat för 
2020 uppgår till 18,2 mnkr. Relateras kommunens 
budgeterade resultat till skatteintäkter, 
kommunalekonomisk utjämning och statsbidrag blir 
det 1,9 % vilket är en strävan att nå det 
övergripande finansiella målet om ett resultat på 
2 %. Prognosen för 2019 pekar mot ett resultat på 
13,7 mnkr vilket motsvarar 1,5 % av skatteintäkter, 
kommunalekonomisk utjämning och generella 
bidrag. Genomsnittet för treårsperioden för 
kommunens resultat i förhållande till skatteintäkter, 
kommunalekonomisk utjämning och statsbidrag blir 
då 3,0 % om prognosen för 2019 faller in. 

Mörbylånga kommuns finansiella mål för god 
ekonomisk hushållning är att kommunens 
ekonomiska resultat över budgetperioden 2018-
2020 genomsnittligt ska uppgå till minst 1,5 % av 
skatteintäkterna. I slutet av perioden ska resultatet 
nå 2 %. Ett sådant resultat ger utrymme för att över 
en längre tid självfinansiera större delen av normal 
investeringsvolym i kommunen. Det innebär att 
kommunens kort- och långsiktiga finansiella  
handlingsutrymme, i form av likviditet och soliditet 
behålls. Det genomsnittliga resultatet innebär att 
kommunen uppfyller resultatmålet för den rullande 
treårsperioden. 

Nettokostnadsandel 

Nettokostnadsandel % 
Budget 

2020 
Prognos 

2019 
2018 2017 2016 

Verksamhetens intäkter och 
kostnader 

93% 94% 91% 93% 94% 

Avskrivningar 5% 5% 4% 7% 6% 

Nettokostnadsandel 98% 99% 96% 99% 100% 

Finansnetto 0% -1% -1% -1% -1% 

Nettokostnadsandel inkl.  
finansnetto 

98% 98% 95% 98% 99% 

En grundläggande förutsättning för att uppnå och 
vidmakthålla en god ekonomisk hushållning är att 
balansen mellan löpande intäkter och kostnader är 
god. Ett djuplodande mått på denna balans är 
nettokostnadsandelen, som innebär att samtliga 
löpande kostnader inklusive finansnetto relateras 
till skatteintäkter samt statsbidrag och utjämning. 
Redovisas en nettokostnadsandel under 100 % har 
kommunen en positiv balans mellan löpande 
kostnader och intäkter. En nettokostnadsandel på 
97–98 % kan betraktas som god ekonomisk 
hushållning för Mörbylånga kommun. Sett över en 
längre tidsperiod, klarar då kommunen av att 
finansiera ersättningsinvesteringar och nödvändiga 
nyinvesteringar. 

När Mörbylångas nettokostnadsandel analyseras, 
framgår det att nettot av verksamhetens intäkter 
och kostnader enligt prognosen för 2019 tagit i 
anspråk 94 % av skatteintäkterna. I budgeten för 
2020 är motsvarande belopp 93 %. Detta är en 
ökning med två respektive tre procentenheter 
jämfört med 2018. Vidare beräknas 
avskrivningarna ta i anspråk 5 %, vilket var en 
procentenhet högre än föregående år. 
Avskrivningarna är kommunens periodiserade 
kostnader för investeringar.  

Finansnettot uppgår till 0 % i budgeten medan 
prognosen för 2019 pekar mot -1 %. Förklaringen 
till detta är att Mörbylånga har placerat medel i 
Kalmar Läns Pensionsförvaltning som har gett 
avkastning det senaste åren. Då avkastning på 
placerade medel är en osäker faktor har dessa 
budgeterats försiktigt för att minska risken i 
budgeten. Samtidigt har kommunens 
räntekostnader varit låga på grund av läget på 
räntemarknaden. Dessa medel har kunnat 
användas till att finansiera verksamhet med under 
året. I budgeten har räntekostnaderna budgeterats 
till 1 % av upptagna lån. Detta innebär att 
kommunens nettokostnader och finansnetto i 
budgeten för 2020 tar i anspråk 98 % av 
skatteintäkterna. 

Årets investeringar 

Mörbylånga kommuns budgeterade 
investeringsvolym för år 2020 uppgår till 124,9 
mnkr varav taxekollektivet står för 60,3 mnkr. Detta 
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är en lägre investeringsvolym än under 2018 och 
2019, då investeringarna uppgick till 183,9 mnkr 
respektive 147,1 mnkr i prognosen. Den lägre 
volymen, men som fortfarande är på en hög nivå, 
beror främst på att 2018 påbörjades byggnationen 
av ett nytt vattenverk i Mörbylånga för att säkra den 
framtida vattenförsörjningen. Projektet har 
färdigställts under 2019. Den höga 
investeringstakten beror till stor del på kommunens 
utbyggnad av VA enligt den av fullmäktige antagna 
VA-planen men också på grund av byggnation av 
ny förskola. För en detaljerad redovisning över 
vilka investeringsprojekt som bedrivits under året 
hänvisas till investeringsredovisningen. 

Årets investeringar 
Budget 

2020 
Prognos 

2019 
2018 2017 2016 

Investeringsvolym 
totalt kommunen 
(mnkr) 

124,9 147,1 183,9 137,0 92,5 

Investeringsvolym 
taxekollektivet 
(mnkr) 

60,3 90,2 161,3 99,0 57,1 

Självfinansierings-
grad totalt  
kommunen (%) 

52,7 42,7 78,8 51,2 32,5 

Självfinansierings-
grad  
taxekollektivet (%) 

50,0 22,2 18,6 8,1 13,7 

Självfinansieringsgraden av 
investeringar 

Självfinansieringsgraden av investeringarna mäter 
hur stor andel av investeringarna som kan 
finansieras med årets resultat plus avskrivningar. 
100 % innebär att kommunen kan självfinansiera 
samtliga investeringar som är genomförda under 
året, vilket i sin tur innebär att kommunen inte 
behöver låna till investeringarna och att 
kommunens långsiktiga finansiella 
handlingsutrymme stärks. Med nettoinvesteringar 
avses anskaffning av immateriella och materiella 
anläggningstillgångar med avdrag för 
investeringsinkomster. Med självfinansieringsgrad 
avses kassaflödet från den löpande verksamheten 
som kommunen har bedrivit under året inklusive 
skatteintäkter och generella bidrag. Dessa har 
sedan ställts i relation till nettoinvesteringar. 

Självfinansieringsgraden av investeringarna efter 
avdrag för investeringsinkomster uppgår i budget 
2020 till 52,7 % och prognosen för 2019 pekar mot 
en självfinansieringsgrad på 42,7 %. Detta innebar 
att investeringarna inte fullt ut under året kunde 
finansieras med skatteintäkter och 
investeringsinkomster, utan fick finansieras med 
försäljningsinkomster och minskad likviditet. Det 
försvagar kommunens finansiella 
handlingsberedskap inför framtiden. 

 

 

 

 

 

 

tkr 2018 2017 2016 2015 

Låneskuldens utveckling 781 724 647 618 

Fördelning av kommunens lån         

Kommunens del av lånen 251 239 241 246 

VA-verksamhetens del av lånen 399 360 281 244 

Fjärrvärmeverksamhetens del av lånen 131 126 125 128 

 

Risk och kontroll 

Likviditet ur ett riskperspektiv 

Risk och kontroll 
Budget 

2020 
Prognos 

2019 
2018 2017 2016 

Låneskuld (mnkr) 910 850 781 724 670 

Soliditet (%) 26 28 27 27 28 

Soliditet inkl. pensions-
förpliktelser (%) 

13 13 12 9 8 

Soliditeten är ett mått på kommunens långsiktiga 
finansiella handlingsutrymme. Det visar i vilken 
utsträckning kommunens tillgångar har finansierats 
med eget kapital respektive skulder. Ett viktigt 
kriterium för god ekonomisk hushållning är att 
soliditeten över en längre period inte försvagas 
utan behålls eller utvecklas i positiv riktning. En 
förbättrad soliditet innebär att kommunen minskar 
sin skuldsättningsgrad och därigenom ökar sitt 
finansiella handlingsutrymme inför framtiden. 

Soliditet inklusive samtliga pensionsförpliktelser 
och löneskatt bedöms förbättras något mellan 2018 
och 2019 med en procentenhet från 12 % till 13 % 
och beräknas ligga kvar på denna nivå i budget 
2020. Det förklaras till största delen av att 
kommunen kunnat finansiera sina investeringar 
med skatteintäkter till stor del. Genomsnittet för 
ovanstående soliditetsmått ligger bland Sveriges 
kommuner på cirka 26 % (2018). 

Kommunfullmäktige har i riktlinjerna för god 
ekonomisk hushållning angett att kommunens 
soliditet inkl. samtliga pensionsförpliktelser bör öka 
de närmaste åren. Målsättningen när riktlinjerna 
antogs 2013 var att soliditeten inte skulle 
understiga 32 %. Eftersom kommunens soliditet 
inklusive samtliga pensionsförpliktelser under de 
senaste åren har stärkts från 8 % till 13 % kan 
konstateras att om målet ska nås, måste trenden 
med en stigande soliditet fortsätta. 

Pensionsförpliktelser 

Ur risksynpunkt är kommunens pensions-
förpliktelser viktiga att beakta, eftersom skulden 
skall finansieras de kommande 50 åren. Det totala 
pensionsåtagandet enligt prognosen för 2020 
uppgår till 265,7 mnkr. Av dessa redovisas 47,5 
mnkr i balansräkningen som en avsättning och 
218,3 mnkr återfinns utanför balansräkningen som 
en ansvarsförbindelse. Den avser pensioner 
intjänade till och med 1997. Den del av 
pensionsåtagandet som utgör ansvarsförbindelse 
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är ofinansierad, då den återfinns utanför 
balansräkningen. Mörbylånga kommun är sedan 
flera år tillbaka delägare i Kalmar läns 
pensionsförvaltning AB och de har under åren 
placerat ca 100 mnkr för kommunens räkning i 
olika finansiella tillgångsslag. Medlen har avsatts 
för den framtida utbetalningen av pensionsskulden 
för att minska de negativa effekterna som uppstår 
när stora utbetalningar av ansvarsförbindelsen 
kommer att göras i framtiden. Marknadsvärdet på 
de placerade tillgångarna gällande pensionsfonden 
uppgick per den 31 augusti 2019 till 109 mnkr. 

Kommunens borgensåtaganden 

Risk och  
kontroll 

Budget  
2020 

Prognos 
2019 

2018 2017 2016 

Borgensåtaganden 
(mnkr) 

710,4 716,8 722,4 727,6 749,8 

- inom koncernen 492,0 492,0 492,0 492,0 504,2 

- pensionsskuld  
inkl. löneskatt 

218,3 224,7 230,2 235,4 245,4 

- övrigt 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 

Genomsnittlig  
ränta (%) 

1,00 0,30 0,08 0,05 0,01 

Genomsnittlig  
räntebindingstid 
(år) 

1,67 1,77 1,46 0,86 1,33 

Genomsnittlig  
kapitalbindningstid 
(år) 

1,78 1,88 1,56 2,42 3,22 

Kommunen tecknar i vissa fall borgen för lån till de 
kommunägda bolagen, men även för andra externa 
verksamheter. Kommunens samlade 
borgensåtagande för lån uppgår 2019 till 492 
miljoner, vilket var oförändrat i förhållande till 2018.  

Mörbylånga kommun har inte infriat några 
borgensåtaganden under 2019 och det finns inga 
indikationer på att så skulle behöva ske inom de 
kommande åren. Då 85 % den totala 
borgensförbindelsen utgörs av borgen gentemot 
Mörbylånga Bostads AB, är den generella 
bedömningen, att risken är låg då bolagens 
verksamhet till största delen omfattas av att äga 
och förvalta fastigheter. I fastigheter finns ofta stora 
dolda värden, vilka ofta försvarar ytterligare lån. 
Vakansgraden är låg. Cirka 70 % av bolagets 
omsättning kommer från Mörbylånga kommun som 
även är borgensman. 

Avslutande kommentar och 
sammanfattning 

Kommunen når sitt finansiella mål utifrån budget 
och prognos för 2019 men inte alla indikatorer som 
är kopplade till det övergripande målet. Det 
budgeterade resultatet innebär att kommunens 
ekonomiska marginal förstärks. Kommunens 
resultatnivå uppfyller målet för god ekonomisk 
hushållning på ett genomsnitt på 2 %, vilket 
innebär en bra förutsättning inför framtiden.  

År 2019 är ett tufft år ekonomiskt för kommunens 
verksamheter då samtliga verksamheter fick 
minskad budgetram med 1,5 % och några 
verksamheter ytterligare nerdragning. I och med 

den i budgeten föreslagna skattehöjningen med 80 
öre, har det funnits möjlighet att tillföra medel till 
hårt drabbade verksamheter såsom 
utbildningsverksamheten. Det innebär att 
verksamheterna och kommunen står väl rustade 
inför de kommande åren. De närmaste åren 
förväntas bli finansiellt tuffa för Mörbylånga 
kommun, eftersom kommunen liksom många andra 
kommuner, står inför utmaningar med ökade 
investeringar och stegrade behov hänförliga till 
befolkningsförändringar. Detta innebär att 
kostnaderna för kommunala tjänster kommer att 
öka betydligt snabbare än tidigare men de höjda 
skatteintäkterna ger bättre förutsättningar att klara 
detta. 

God ekonomisk hushållning 
och balanskravsutredning 
med resultatutjämningsreserv  

Kommuner har sedan år 1992 enligt 
kommunallagen haft krav på sig att verksamheten 
ska bedrivas enligt god ekonomisk hushållning. 
Under år 2000 tillkom även balanskravet och under 
2013 infördes en möjlighet till 
resultatutjämningsreserver.  

God ekonomisk hushållning ur ett 
finansiellt perspektiv 

Kommunfullmäktige har valt att sätta målet till att 
resultatet ska uppgå till minst 2 % av 
skatteintäkterna för att kommunens skulder inte 
ska öka i framtiden och det finansiella 
handlingsutrymme både på kort och låg sikt inte 
ska försvagas eftersom ett sådant resultat ger 
utrymme för att över en längre tid kan 
självfinansiera större delen av normal 
investeringsvolym i kommunen. Kommunens 
resultat har under den senaste treårsperioden haft 
ett genomsnitt på 3,0 % och prognosen för 2019 
visar på ett resultat på 1,5 %. I budget 2020 uppgår 
resultatet till 1,9 % av skatteintäkter och kommunal 
utjämning men sett över ett genomsnitt på tre år 
uppnås målet. 

Ett viktigt kriterium för god ekonomisk hushållning 
är att soliditeten över en längre period inte 
försvagas utan utvecklas i positiv riktning. Detta 
innebär då att kommunen blir mindre skuldsatt och 
ökar sitt finansiella handlingsutrymme inför 
framtiden. Kommunens soliditet inklusive samtliga 
pensionsförpliktelser har under de senaste åren 
stärkts från 8 % till 13%.  

Sammanfattningsvis innebär det att kommunen 
bedöms uppfylla sitt övergripande finansiella mål 
men inte alla indikatorer för god ekonomisk 
hushållning i och med budget 2020. 

Balanskravsutredning och 
resultatutjämningsreserv 

Balanskravet är ytterligare ett lagstadgat krav som 
kommunen måste uppfylla enligt kommunallagen. 
Det trädde i kraft år 2000 och utgör en undre gräns 
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för vilket resultat som är tillåtet att budgetera och 
redovisa. Balanskravet innebär i korthet att 
kommuner och landsting ska besluta om en budget 
där intäkterna överstiger kostnaderna. Om 
resultatet ändå blir negativt i bokslutet är 
huvudprincipen att underskottet ska kompenseras 
med motsvarande överskott inom tre år och att 
kommunfullmäktige i en plan ska ange hur det ska 
ske.  

Sedan 2013 är det möjligt för kommuner och 
landsting att tillämpa RUR och under vissa 
förutsättningar föra medel mellan olika år. Tanken 
är att överskott ska kunna reserveras i RUR under 
finansiellt goda tider, då skatteintäkterna ökar 
ordentligt, för att sedan användas för att täcka hela 
eller delar av underskott under svagare tider, då 
skatteintäkterna minskar eller endast måttligt ökar. 
RUR ska därigenom bidra med att skapa stabilare 
planeringsförutsättningar för kommuner och 
landsting.  

Enligt kommunfullmäktigs riktlinjer kan en 
reservering till RUR göras med högst det belopp, 
som motsvarar det lägsta av antingen den del av 
årets resultat eller den del av årets resultat efter 
balanskravsjusteringar, som överstiger 1 % av 
skatteintäkter samt statsbidrag och utjämning. Det 
är i enlighet med lagens lägstanivå.  

Enligt kommunfullmäktiges riktlinjer kan en 
disponering från RUR göras, för att helt eller delvis 
kan täcka ett balanskravsunderskott, när 
skatteunderlagsprognosen för ett enskilt år faller 
under det tioåriga genomsnittet för 
skatteunderlagets utveckling.  

Kommunen budgeterar för 2020 ett resultat på 18,2 
mnkr. Efter avdrag för uppskattade 
realisationsvinster och återföring av orealiserade 
förluster av värdepapper uppgår resultatet till 16,0 
mnkr. Då balanskravsresultat överstiger noll, har 
kommunen möjlighet att sätta av 6,5 mnkr till 
resultatutjämningsreserven (RUR)

 

Balanskravsresultat 
Budget 

2020 
Prognos 

2019 
2018 

Periodens resultat enligt 
resultaträkningen 

18 174 13 769 46 707 

Reducering av samtliga 
realisationsvinster 

  -265 - 

Justering för realisations-
vinster enligt  
undantagsmöjlighet 

      

Justering för  
realisationsförluster enligt 
undantagsmöjlighet 

      

Orealiserade förluster i  
värdepapper 

-2 500 -2 500 -2 466 

Justering för återföring av 
orealiserade förluster i  
värdepapper 

300 300 295 

Årets resultat efter  
balanskravsjusteringar 

15 974 11 304 44 536 

Reservering av medel till re-
sultatutjämningsreserv 

-6 500 -2 300 -35 860 

Användning av medel från 
resultatutjämningsreserv 

      

Balanskravsresultat 9 474 9 004 8 676 

 

Resultatutjämningsreserv 
Budget 

2020 
Prognos  

2019 
2018 

Ingående resultatutjämningsreserv 42 130 39 830 3 970 

Årets avsättning 6 500 2 300 35 860 

Årets upplösning     - 

Utgående  
resultatutjämningsreserv 

48 630 42 130 39 830 

Kommunen har mellan 2010 till 2018 reserverat 39,8 
mnkr till resultatutjämningsreserven. Utifrån den 
skatteunderlagsprognos som lämnas för 2020-2023 
så kommer reserven att kunna nyttjas de åren om 
det behövs.
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Resultaträkning, balansräkning och 
kassaflödesanalys med flerårsplan 

Resultaträkning 

Tkr 
Utfall 
2018 

Budget  
2019 

Prognos 
2019 

Budget 
2020 

Plan 
2021 

Plan  
2022 

Verksamheternas Intäkter 197 612 207 075 207 000 209 070 212 206 215 389 

Verksamheternas kostnader -990 819 -1 043 508 -1 051 090 -1 090 345 -1 121 239 -1 151 513 

Avskrivningar -37 662 -52 702 -45 000 -44 442 -47 681 -50 844 

Verksamheternas nettokostnader -830 869 -889 135 -889 090 -925 717 -956 714 -986 968 

Skatteintäkter 667 333 684 162 683 441 715 538 736 289 765 004 

Generella statsbidrag 200 098 212 138 213 734 231 353 240 025 247 011 

Verksamhetens resultat 36 562 7 165 8 085 21 174 19 600 25 047 

Finansiella intäkter 14 351 5 185 10 685 6 000 6 000 6 000 

Finansiella kostnader -4 206 -9 100 -5 000 -9 000 -11 000 -13 000 

Årets resultat 46 707 3 250 13 770 18 174 14 600 18 047 

Nettokostnadsandel, enskilt år -90% -99% -98% -96% -96% -96% 

Balansräkning 

Tkr 
Utfall  
2018 

Budget  
2019 

Prognos 
2019 

Budget 
2020 

Plan  
2021 

Plan  
2022 

Materiella anläggningstillgångar 1 126 720 1 234 768 1 228 783 1 309 237 1 431 026 1 481 332 

Finansiella anläggningstillgångar 18 875 18 875 18 875 18 875 18 875 18 875 

Kortfristiga fordringar 250 076 250 076 250 076 250 076 250 076 250 076 

Kassa och bank 88 439 88 439 88 439 88 439 88 439 88 439 

Summa tillgångar 1 484 110 1 592 158 1 586 173 1 666 627 1 788 416 1 838 722 

Årets resultat 46 707 3 250 13 770 18 174 14 600 18 047 

Övrigt eget kapital 360 531 407 238 407 238 421 008 439 182 453 782 

Avsättningar 63 097 67 137 67 129 70 292 75 289 80 387 

Långfristiga skulder 826 236 926 994 910 497 969 614 1 071 806 1 098 967 

Kortfristiga skulder 187 539 187 539 187 539 187 539 187 539 187 539 

Summa eget kapital och skulder 1 484 110 1 592 158 1 586 173 1 666 627 1 788 416 1 838 722 
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Kassaflödesanalys 

Tkr 
Bokslut  

2018 
Budget 

2019 
Prognos  

2019 
Budget  

2020 
Plan  
2021 

Plan  
2022 

Löpande verksamheten       

Årets resultat 46 707 3 250 13 770 18 174 14 600 18 047 

Poster som inte ingår i kassaflöde 42 673 56 742 49 032 47 605 52 678 55 942 

Medel från verksamheten före  
förändringar av rörelsekapital 

89 380 59 992 62 802 65 779 67 278 73 989 

Ökning/minskning av förråd och varulager 7 055 - - - - - 

Ökning/minskning av kortfristiga  
fordringar 

20 054 - - - - - 

Ökning minskning av kortfristiga  
placeringar 

- - - - - - 

Ökning/minskning av kortfristiga skulder 12 729 - - - - - 

Kassaflöde från den löpande  
verksamheten 

129 218 59 992 62 802 65 779 67 278 73 989 

Investeringsverksamheten       

Nettoinvesteringar anläggningstillgångar -183 899 -160 750 -147 063 -124 896 -169 470 -101 150 

Försäljning av materiella  
anläggningstillgångar 

20 000 - - - - - 

Ökning/minskning pågående arbete - - - - - - 

Kassaflöde från  
investeringsverksamheten 

-163 899 -160 750 -147 063 -124 896 -169 470 -101 150 

Finansieringsverksamheten       

Nyupptagna lån 81 439 100 758 84 261 59 117 102 192 27 161 

Amortering av långfristiga skulder -5 068 - - - - - 

Kassaflöde från  
finansieringsverksamheten 

76 371 100 758 84 261 59 117 102 192 27 161 

Årets kassaflöde 41 690 0 0 0 0 0 

Kassaflödesanalsyen är uppställd utifrån att de utgifter som inte ryms inom kassaflödet från den löpande 
verksamheten lånas i finansieringsverksamheten. Av kassaflödesanalysens rad nyupptagna lån kan man därmed 
utläsa lånebehovet framöver om verksamhetens nettokostnader och investeringar faller ut enligt budget.
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Nämndernas driftsbudgetar 
Nämnd (tkr) 

Budget  
2019 

Förändring 
Budget  

2020 
Plan  
2021 

Plan  
2022 

Kommunstyrelsen -68 404 -4 835 -73 239 -74 314 -75 289 

Revisionen -808 -12 -820 -820 -820 

Kultur och tillväxtnämnden -101 178 292 -100 886 -99 986 -99 386 

Samhällsbyggnadsnämnden -10 600 250 -10 350 -10 260 -10 260 

Socialnämnden -311 494 -2 789 -314 283 -315 307 -317 140 

Utbildningsnämnden -363 979 -15 932 -379 911 -391 699 -401 145 

Finansförvaltning 859 713 37 950 897 663 906 986 922 087 

Kommunens resultat 3 250 15 924 18 174 14 600 18 047 

De medel som beslutades i de preliminära ramarna under våren har prioriterats med de förutsättningar som 
erhållits från bland annat vårpropositionen. Därefter har justeringar gjorts utifrån höstpropositionen och senast 
kända skatteunderlagsprognos. Om budgetpropositionen innehåller riktade satsningar inom något område som 
budgetberedningen riktat medel till innan budgetpropositionen varit känd kan dessa satsningar förändras. 

Enligt kommunens övergripande mål ska kommunens ekonomiska resultat över budgetperioden 2018-2020 
genomsnittligt uppgå till minst 1,5 procent av skatteintäkterna. I slutet av perioden ska resultatet nå 2 procent. 

I budgeten för 2020 når kommunen upp till ett resultat på 1,9 procent och resultatet i plan för 2021 och 2022 når 
upp till ett resultat på 1,5 till 1,8 procent. En förutsättning för att kommunen inför kommande budgetår ska klara 
av att finansiera budgeterade investeringar och pensionskostnader är ett fortsatt resultatmål runt 2 %. 
Verksamheterna behöver också fortsätta att arbeta med att införa förbättringar och effektiviseringar som innebär 
ett effektivare sätt att utnyttja sina befintliga resurser. 

Satsningar budget 2020 

Satsningar budget 2020 Budget 2020 

Intäktsökningar skattehöjning -25 122 

Satsningar budget 2020   

Satsning utbildningsverksamheten 4 748 

Satsning grundskola 2 250 

Satsning fritidshem 848 

Hemsjukvård/rehab 700 

Heltidsresan  1 000 

Satsning "Kraftsamling Sydöland" 300 

Satsning kollektivtrafik 1 000 

Kommunens fastigheter 675 

Finansiering av investeringar 13 601 

Summa satsningar 25 122 

 

I den politiska majoritetens budgetförslag ingår en skattehöjning med 80 öre, vilket innebär extra intäkter på 25 
122 tkr. Mörbylånga kommun är en tillväxtkommun vilket innebär att kommunens befolkning ökar, vilket i sin tur 
innebär behov av en utvidgning av de kommunala verksamheterna med investeringar och ökade driftkostnader 
till följd. Utöver detta ser kommunen att andelen äldre kommer att öka markant de kommande åren och även detta 
kräver mer resurser och ökade investeringar till äldreomsorgen. För att klara detta behövs en ökning av de 
kommunala skatteintäkterna. Socialdemokraterna, Centerpartiet och Vänsterpartiet, som utgör den politiska 
majoriteten i kommunen, har valt att under 2020 tillföra de extra intäkterna till i huvudsak utbildningsverksamheten 
och social omsorgsverksamheten. Detta innebär att skolan tillförs 7 846 tkr i extra satsningar och omsorgen tillförs 
1 700 tkr. 1 975 tkr avsätts till satsningar på kollektivtrafik, underhåll av kommunens fastigheter och fortsättning 
av Kraftsamling Sydöland. Resterande medel avsätts för att möta de ökande kraven på välfärden.
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Förändring i nämndernas driftsbudgetar 

Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen 
förändringar i driftsbudgetram (tkr) 

Budget 2020 Budget 2021 Budget 2022 

Arvoden politiken  170 - - 

Ökad ram politiken utbildningar och möten 100 - - 

Minskad ram kommunfullmäktige, effektivisering -10 - - 

Val till riksdag, kommun, region, EU -300 - 300 

Ramökning bidrag 50 - - 

Mörbylånga 200 år 100 -100 - 

Satsning kommunledning 1 000 -500 - 

Satsning hållbar utveckling 250 - - 

Satsning upphandling 500  - 

Utökat medlemsbidrag Ölands kommunalförbund 500 500 500 

Utökad ram för fastighetsunderhåll/Fastigheter tomhyra 2 075 675 675 

Informationssäkerhetspolicy -500 - - 

Satsning digitalisering 600 - - 

Utveckling kommunens hemsida - 500 -500 

Ökade kostnader dataskyddsombud 100 - - 

Ökad ram HR/lön 200 - - 

Summa 4 835 1 075 975 

Kommunstyrelsens budgetram ökar med 4 835 tkr. De stora skillnaderna mot budget 2019 är att ramarna 

justeras för faktiska kostnader för politikernas arvoden, utbildning samt mötesomkostnader. Då det inte är något 
riksdagsval eller EU val 2020 justeras ramen för valnämnden. Ytterligare medel för att kunna genomföra 
uppdrag och strategier skjuts till. Kommunens fastighetsavdelning tillförs extra medel för tillkommande 
hyreskostnader samt fastighetsunderhåll. Verksamheterna har äskat medel för en tjänst som 
inköpssamordnare/upphandlare, samt för en utökning av tjänsterna för digitalisering och klimatstrateg. 
Därutöver räknas medlemsbidraget till Ölands kommunalförbund upp med löneuppräkning. IT fick en tillfällig 
ramökning 2019 för att arbeta med informationssäkerhetspolicyn deras ram minskar därför med motsvarande 
belopp. Även HR/lön och Kansliet tillförs extra resurser för ökade kostnader. 

Revisionen 

Revisionen 
förändringar i driftsbudgetram (tkr) 

Budget 2020 Budget 2021 Budget 2021 

Ramökning revisorerna 12 - - 

Summa 12 - - 

Revisionens ram ökar totalt med 12 tkr. 
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Kultur- och tillväxtnämnd 

Kultur- och tillväxtnämnd 
förändringar i driftsbudgetram (tkr) 

Budget 2020 Budget 2021 Budget 2021 

Skötsel kommunala ytor 250 - - 

Gator och service -225 - - 

Justering ram kollektivtrafik till utbildningsnämnden -500 - - 

Satsning kollektivtrafik 1 000 - - 

Planprogram och detaljplaner 0 -750 -600 

Fjärrvärme -1 000 - - 

Dagvattenstrategi -550 -150 - 

Satsning "Kraftsamling Sydöland" 300 - - 

Satsning hållbar utveckling 250 - - 

Satsning Eketorps borg 183 - - 

Summa -292 -900 -600 

Kultur- och tillväxtnämndens budgetram minskar med 292 tkr. I budget 2019 fick nämnden tillskott för 

planprogram Färjestaden, dagvattenstrategi, gatuprogrammet Rosy samt det dyrare flisavtalet för fjärrvärme. 
Dessa medel var tillfälliga medel 2019 och tas därmed bort i budget 2020. Nämnden får tillskott för planprogram 
Grönhögen, utökad skötsel av grönytor, gator och vägar, ökade kostnader för belysning, ramen minskas dock 
då det sker en flytt av driftkostnaderna till investeringsredovisningen. Därutöver äskas medel för Kraftsamling 
Sydöland, en landsbygdsutvecklare på halvtid och driftskostnader för Eketorps borg som i dagsläget tas av 
kommunstyrelsens oförutsedda. En särskild satsning sker också för att ha möjlighet att rabattera periodkort 
inom kollektivtrafiken. 

Samhällsbyggnadsnämnd 

Samhällsbyggnadsnämnd  
förändringar i driftsbudgetram (tkr) 

Budget 2020 Budget 2021 Budget 2021 

LONA-projekt 2018 – 2020 - -90 - 

Anpassning ram bostadsanpassningar -500 - - 

Hälsoskyddstillsyn enligt miljöbalken 250 - - 

Summa -250 -90 0 

Samhällsbyggnadsnämndens budgetram minskar med 250 tkr. Nämnden tillförs extra resurser för 

hälsoskyddstillsyn, men budgeten minskas då ramen för bostadsanpassningar justeras. 

Socialnämnd 

Socialnämnd 
förändringar i driftsbudgetram (tkr) 

Budget 2020 Budget 2021 Budget 2022 

Hemtjänst resursfördelning -201 1 196 2 230 

Särskilt boende och korttidsboende resursfördelning 135 128 103 

Utökning verksamhet lägerverksamhet LSS 150 -300   

Utökad ram system och moduler 105     

Demensteamsamordnare 300     

Satsning administration 600     

Satsning heltidsresan 1 000   -500 

Ramökning hemsjukvård/Rehab 700     

Summa 2 789 1 024 1 833 
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Socialnämndens budgetram ökar med 2 789 tkr. Verksamhet tillförs medel enligt resursfördelningen utifrån 

antalet timmar inom hemtjänsten och antalet platser på särskilda boenden. Resursfördelningsmodellen för 2020 
har justerats vad det gäller beläggningsgraden för särskilda boende detta får dock ingen effekt på 
verksamhetens tilldelade ram då dygnsersättningen justeras med motsvarande belopp. De stora skillnaderna 
mot 2019 års budget är tillskott till lägerverksamhet inom LSS samt ytterligare tjänster som demenssamordnare 
och administratör. Nämndens ram utökas också temporärt för merkostnader i samband med införandet av 
heltidsresan. Verksamheten för hemsjukvård och rehabilitering får en ramjustering för ökade kostnader för 
utrustning. 

Utbildningsnämnd 

Utbildningsnämnd 
förändringar i driftsbudgetram (tkr) 

Budget 2020 Budget 2021 Budget 2021 

Satsning utbildningsverksamheten 4 648 - - 

Satsning grundskola 2 250 - - 

Resursfördelningen 5 500 3 621 2 710 

Resursfördelning gymnasieskola -791 887 1 281 

Justering ram kostnader friskolor 1 376 1 240 1 455 

Justering ram minskade hyreskostnader förskola -215 -301 - 

Ramökning ny förskola 1 341 1 341 - 

Ramökning nytt högstadium Färjestaden - 5 000 4 000 

Ramökning skolskjuts från Kultur- och tillväxtnämnd 500 - - 

Ramökning skolskjuts, taxi 150     

Kompensation avslutat statsbidrag, Fritidshemssatsning  948 - - 

Del av generellt statsbidrag, Skolstart 6 års ålder 225 - - 

Summa 15 932 11 788 9 446 

Utbildningsnämndens budgetram ökar med 15 932. En extra satsning genomförs på utbildningsnämnden då 

verksamheten förlorat flera statsbidrag och haft effektiviseringskrav ett antal år. En extra satsning på 
grundskolan tilldelas också verksamheten. Utöver detta tillförs verksamheten medel utifrån resursfördelningen 
med prognosen för antalet barn som underlag. Resursfördelningen för 2020 har justerats och nu inkluderas 
även tilläggsbeloppet i kompensationen, vilket innebär att verksamheten kompenseras för förändringar i volym. 
Utöver ökning utifrån antalet barn, erhåller nämnden ersättning för ökade kostnader till fristående huvudmän 
samt högre hyra i samband med att förskolan Hållbar plats öppnas till hösten 2020. Inför 2020 är utgången av 
tilldelning av det riktade statsbidraget ”likvärdig skola” oklar. Detta har inte beaktats i de preliminära 
budgetramarna. De statsbidrag som är klara att de övergår från riktade statsbidrag till generella har destinerats 
till nämnden. Resursfördelningen till gymnasieförbundet minskar trots en ökad elevpeng då antalet elever i 
förhållande till övriga kommuner beräknas bli färre. I övrigt sker ramanspassning för ökade kostnader för bl.a. 
skolskjutsar och taxiresor. 

Finansförvaltning 

Finansförvaltning 
förändringar i driftsbudgetram (tkr) 

Budget 2020 Budget 2021 Budget 2021 

Kapitaltjänstkostnader -6 787 2 000 2 000 

Pott resursfördelning, löner mm 19 743 16 100 16 600 

Förändring skatteintäkter -31 375 - - 

Förändring statsbidrag  -14 061 -29 423 -35 701 

Kommunens andel av välfärdsmiljarder -5 155 - - 

Räntekostnader -315 2 000 2 000 

Summa -37 950 -9 323 -15 101 

Finansförvaltningens budgetram ökar med 37 950 tkr. Skatteintäkterna och generella statsbidrag ger ökade intäkter 
med 50 591 tkr och då står den föreslagna skattehöjningen på 80 öre för 25 122 tkr. Statsbidragen räknas upp med 
14 061 tkr då riksdagen har aviserat nya välfärdsmiljarder. Statsbidragen ökar därför ytterligare med 5 155 tkr. Potten 
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för resursfördelning, löner samt pensioner ökar med 19 743 tkr. I potten ingår också den ökning av 
personalomkostnader från 39,15 till 40,15 procent som SKL föreslagit i sitt cirkulär med budgetförutsättningar. Den 
stora skillnaden beror på att allt fler av de anställda har pensionsgrundande lön utöver taket (7,5 inkomstbasbelopp) 
och därför har rätt till förmånsbestämd pension. Ramanspassning avseende kapitaltjänstkostnader och räntekostnader 
genomförs också.  
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Nämndernas investeringsbudgetar 
 

Skattefinansierad verksamhet Budget 2020 
Plan        
2021 

Plan         
2022 

Kommunstyrelsen 39 850 26 220 13 750 

Utbildningsnämnden 3 500 11 500 1 500 

Socialnämnden 1 500 1 500 1 500 

Kultur- och tillväxtnämnden 19 787 21 250 15 700 

Samhällsbyggnadsnämnden 0 0 0 

Summa 64 637 60 470 32 450 

        

Taxefinansierad verksamhet       

Kultur- och tillväxtnämnden 60 259 109 000 68 700 

Summa 60 259 109 000 68 700 

Summa investeringar 124 896 169 470 101 150 

 

Fastigheter 

I kommunens fastigheter behöver förutom de 
löpande fastighetsrenoveringarna och 
energibesparande åtgärderna en del renoveringar 
och utbyggnationer göras. I och med att 
kommunen tillsammans med en extern entreprenör 
ska bygga ett nytt högstadium i Färjestaden 
behövs tillhörande inredning i form av kök, 
köksinventarier, möbler och IT köpas in av 
kommunen. Detta är planerat att köpas när 
högstadiet blir färdigt 2021. Till det kommer 
konstnärlig utsmyckning som alltid görs i samband 
med kommunens byggnationer samt att en ny 
idrottshall behöver byggas för att klara 
idrottslektionerna. När högstadiet i Färjestaden 
öppnas behöver en översyn av Skansenskolans 
lokaler i Mörbylånga göras. Utredningsmedel finns 
medräknade i investeringsbudgeten. 

Utredning pågår också för vidareutveckling av 
Zokker-fastigheten. Arbetet med aktivitetscentrum i 
Södra Möckleby och ny förskola på ”Hållbar plats” i 
Färjestaden har påbörjats 2019 och projekten 
fortsätter 2020. Ett kallförråd på brandstationen i 
Färjestaden ska byggas för att sedan hyras ut till 
Räddningstjänsten inom Ölands kommunalförbund. 

Idrottsanläggningar och dylikt 

Kommunen gör översyn över sina fritids- och 
idrottsanläggningar vilka har ett löpande 
investeringsbehov. Till det har ett politiskt beslut 
tagits avseende tillgänglighetsanpassning. Det 
finns också ett politiskt beslut att bygga en 
konstgräsplan i Gårdby vilket har tagits upp i 
investeringsplaneringen. En förutsättning är att 
föreningar eller kommunen beviljas bidrag till 
projektet. Konstgräset i Färjestaden behöver bytas 
ut eftersom nyttjandetiden uppnåtts. 

Infrastruktur 

När det gäller kommunens infrastruktur finns årliga 
medel avsatta för reinvesteringar i gator, parker, 
gatubelysning, gång- och cykelvägar samt 
trafiksäkerhet och fiber. Muddring ska göras i 
Grönhögens hamn och utredning ska påbörjas av 
vilka åtgärder som behöver vidtas i Västra kajen i 
Mörbylånga, samt Södra piren i Färjestaden. De 
ökade transporterna till Guldfågeln medför att 
trafikverket har sett över trafiksituationen och vissa 
kostnader kommer drabba kommunen. Medel finns 
även avsatta för när Trafikverket ska se över 
behovet av cykelvägar mellan Algutsrum, Skogsby 
och Färjestaden och kommunen ska medfinansiera 
delar av dessa.   

Industrigatan i Färjestaden är tungt trafikerad och 
ett underhåll av den påbörjas 2019 och fortsätter 
2020. Utredning behöver också göras av vilka 
åtgärder som behöver vidtas när kommunen tar 
över Lökenäsvägen.  

Fjärrvärme 

Våra två fjärrvärmekraftverk i Mörbylånga och 
Färjestaden behöver också löpande 
reinvesteringar. Kostnader för framdragning till nya 
kunder är med i investeringsbudgeten.  

VA-anläggningar och dylikt 

Utifrån antagen VA-plan har det i 
investeringsplaneringen lagts in ett flertal projekt 
för att följa utbyggnadsplanen av VA. Bland annat 
planeras för överföringsledning mellan Gårdby –
Triberga i två etapper. Anslutningar behöver 
byggas ut i Dörby, Dörby Malm, Björkelid, Porskärr, 
Pilekulla och Västra Malmen vilket är områden med 
hög prioritet i VA-handlingsplanen. Projektering av 
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dessa projekt har påbörjats under 2019 men 
utbyggnaden sker främst 2020 till 2022.  

Tveta Vattenverk ska förses med en ny 
saltvattenledning och där behövs även en 
ombyggnad. Därtill behövs löpande 
saneringsåtgärder, åtgärder för att säkra 
vattenförsörjningen och serviser.  

Bassängerna i reningsverken i Färjestaden och 
Mörbylånga behöver renoveras samtidigt som 
värmepumparna i Mörbylånga reningsverk behöver 
bytas. Reservkraften i avloppspumpstationerna 
behöver också löpande bytas ut. Medel finns också 
avsatta för VA-utbyggnad i samband med 
exploatering av nya områden. 

Mark och exploatering 

Kommunen växer och behöver därför köpa olika 
strategiska markområden/fastigheter främst i 
Färjestaden och Mörbylånga och medel finns 
avsatta för detta. Budgeten omfattar även de 
investeringar som behöver göras i samband med 
att ett område exploateras såsom detaljplan, 

projektering och färdigställande gator, parker och 
lekplatser. De största exploateringsprojekten är 
Hållbar plats, Brofästet samt Mörbylånga hamn. 
Medel finns också avsatta för detaljplanen för 
Färjestadens centrala delar, som ska påbörjas när 
planprogrammet är klart. 

Inventarier och fordon 

Utbyte av inventarier och olika fordon behöver 
löpande ske för att verksamheten ska fungera på 
ett ändamålsenligt sätt. Därmed finns medel 
avsatta för ersättningsinvesteringar inom de olika 
verksamhetsområdena. Inom gata- och service 
behöver också olika traktorer och gräsklippare 
bytas ut. I samband med att nya verksamheter 
startas upp behövs ytterligare investeringar för att 
verksamheten ska kunna bedrivas bland annat då 
en ny förskola eller skola öppnas. Biblioteket i 
Södra Möckleby behöver också införa meröppet för 
att kunna bedriva en bra verksamhet och medel 
finns avsatta för detta. Bidrag har också sökts för 
denna investering.
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Investeringsbudget per kategori 
2020-2022 

Investeringar per kategori för perioden 2020-2022 395 516 

    

Fastigheter 76 720 

Nytt kök högstadium Färjestaden   

Konstnärlig utsmyckning högstadium och förskola Färjestaden   

Projekt vidareutveckling Zokker   

Ny 7-9-skola, Färjestaden (Ändrings- och tilläggsarbeten under byggtiden)   

Ny idrottshall vid Färjehallen, omklädning och toalett   

Utredning ombyggnad Skansenskolan   

Förskola Färjestaden, Hållbar plats   

Energibesparande åtgärder   

Energibesparande åtgärder - solceller   

Fastighetsrenoveringar   

Alungården aktivitetscentrum   

Kallförråd Brandstationen Färjestaden   

Idrottsanläggningar och dylikt 10 500 

Fritid, investeringsplan inkl. badplatser   

Konstgräs Färjestaden   

Konstgräsplan Gårdby exkl. bidrag   

Infrastruktur 39 537 

Utredning västra kajen Mörbylånga   

Muddring Grönhögens hamn   

Väg förbi kyrkbyn Mörbylånga   

Tak över spolplatta förråd Mörbylånga   

Infrastruktur Åkervägen  

Gång och cykelväg längs Trafikverkets vägar   

Utredning södra piren Färjestaden   

Renovering flytbryggor Färjestadens hamn   

Lökenäsvägen   

Fiber   

Industrigatan   

Framtida underhåll hamnar, gator och park   

Gatubelysning mätare och samförläggning   

Trafiksäkerhet gång och cykelvägar/gator   

Fjärrvärme 5 100 

Fjärrvärme Färjestaden   

Fjärrvärme Mörbylånga   



 
 
Verksamhetsplan med budget 2020 
Nämndernas investeringsbudgetar 

 
 
 

37 
 

 

VA-anläggningar mm 207 159 

Anslutningar Dörby-Dörby Malm   

Överföringsledning Gårdby-N Kvinneby   

Överföringsledning Norra Kvinneby-Triberga   

Detaljplaner utredning VA   

Tveta Vattenverk - Saltvattenledning   

Ombyggnad Tveta vattenverk   

Segerstads reningsverk   

Vattenförsörjning   

Reservkraft avloppspumpstation   

Anslutningar Björkelid, Porskärr, Pilekulla, Västra Malmen   

VA-anslutningar   

Sanering   

Serviser   

Färjestaden Allmänna reningsverk renovering bassänger   

Mörbylånga Allmänna reningsverk renovering av bassänger   

Mörbylånga Allmänna reningsverk byte av Värmepumpar   

Gårdby (exploatering)   

Hållbar plats, Etapp 2 + 3   

Industriområde Färjestaden (exploatering)   

Mark och exploatering 24 800 

Markreserv   

Färjestaden centrum, detaljplan   

Exploatering   

Inventarier och fordon 31 700 

Inventarier ny förskola   

Inventarier Utbildning   

Inventarier högstadium Färjestaden   

IT högstadium Färjestaden   

Inventarier Social omsorg   

Inventarier idrottshall Färjestaden   

IT-investeringar   

Traktor 2 (Färjestaden) & slåtteraggregat   

Traktor AP (Mörbylånga)   

Gräsklippare Mörbylånga   

Meröppet biblioteket Södra Möckleby   

Mörbylånga 200 år   

Fordon gata-service   

Fordon VA   

Summa investeringar skattefinansierad verksamhet 157 557 

Summa investeringar taxefinansierad verksamhet 237 959 
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Styrdokument beslutade av 
kommunstyrelsen och fullmäktige 
År 2016 fattade kommunstyrelsen beslut om vissa 
riktlinjer för styrdokument. Det finns tre nivåer av 
styrdokument i kommunen, författningssamlingen, 
övergripande styrdokument samt verksamhetsegna 
styrdokument. Som stöd till kommunens anställda 
finns det dessutom handböcker där regler och 
riktlinjer för till exempel ekonomi och 
personalfrågor är samlade. 

Mörbylånga 
författningssamling 

Författningssamlingen består av fem olika delar 

 Allmänna bestämmelser. Här finns VA-
bestämmelser som är allmänna bestämmelser 
för användande av kommunens vatten- och 
avlopps-anläggning samt information till 
fastighetsägare. Kommunfullmäktige är 
beslutande. 

 Föreskrifter som rör hälsoskydd, ordningsfrågor 
samt vattenskyddsområden. Kommuners rätt 
att upprätta föreskrifter regleras i 
Regeringsformen 8 kap. 2 §. Beträffande 
kommunens ordningsföreskrifter granskas 
dessa av länsstyrelsen i Kalmar län efter 
antagande i kommunstyrelsen. 

 Interna bestämmelser innehåller regelverket för 
den politiska organisationen. Här finns 
nämndernas reglementen, arbetsordningar och 
delegeringsordningar. Beslutande är 
kommunfullmäktige, respektive nämnd.  

 Under rubriken ”Koncernen och förbunden” 
finns bolagsordningar och ägardirektiv för de 
kommunala bolagen. Här finns också möjlighet 
att publicera förbundsordningar för de 
kommunalförbund som kommunen är medlem i 
och avtal eller stadgar som reglerar andra 
samarbeten som till exempel det i Kalmarsunds 
överförmyndarnämnd. Samtliga dokument 
antas av kommunfullmäktige. 

 Taxor och avgifter innehåller de olika taxor som 
antas av kommunfullmäktige. Utöver dessa 
finns dokumenten ”Villkor för delbetalning av 
anläggningsavgiften vid VA-anslutning” samt 
”Debiteringsmodeller avtalskunder VA”, under 
rubriken ”Övriga styrdokument”. 

Övriga styrdokument 

Av en riktlinje från år 2015 framgår den terminologi 
vi ska använda för att kategorisera våra dokument. 
Vi arbetar med strategier, planer, policys och  
riktlinjer. 

Strategier antagna av 
kommunfullmäktige 

 Visioner och strategier 2015, antagen den 26 
oktober 2011. 

 Turismstrategi, antagen den 18 juni 2013. 

 Handelsstrategi 2015 – 2019, antagen den 22 
september 2015. 

 Kommunikationsstrategi, antagen den 6 
oktober 2015. 

 Kulturstrategi 2016 – 2025, antagen den 22 
mars 2016. 

 Näringslivsstrategi 2016 – 2025, antagen den 
26 april 2016. 

 IT-strategi antagen den 26 april 2016. 

 Natur-Fritid-Idrottsstrategi, antagen den 27 
september 2016. 

 Strategi för utveckling av södra Öland, antagen 
den 25 april 2017. 

 Klimatstrategi, antagen den 20 juni 2017. 

Planer antagna av kommunfullmäktige 

 Oljeskyddsplan, godkänd den 28 maj 2013. 

 Tillgänglighetsplan, antagen den 25 november 
2014. 

 Biblioteksplan, antagen den 16 december 
2014. 

 Översiktsplan, antagen den 24 mars 2015. 

 VA-plan med policy, antagen den 24 mars 
2015. 

 Serviceplan 2015 – 2020, antagen den 17 
november 2015. 

 Folkhälsoplan 2017 – 2020, antagen den 20 
december 2016. 

Övriga styrande dokument antagna av 
kommunfullmäktige 

 Kommunens övergripande 
resursfördelningsmodell, antagen den 20 juni 
2017. 

 Bostadsförsörjningsprogram, antaget den 20 
juni 2017. 

 Visioner och kommunövergripande mål 2018 – 
2020, antagen den 29 augusti 2017. 

 Resursfördelningsmodell för barn- och 
ungdomsverksamheten, antagen den 29 
augusti 2019. 
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Dokument gällande risk- och 
säkerhetsfrågor 

Det finns också några dokument rörande 
kommunens risk- och säkerhetsarbete som inte 
publiceras offentligt och därför inte heller 
specificeras i den här sammanställningen.  

Policydokument 

 Representationspolicy, antagen av 
kommunstyrelsen den 24 september 2013. 

 Upphandlingspolicy, godkänd av 
kommunfullmäktige den 13 mars 2014. 

 Policy för verksamhetsområden med allmänna 
vattentjänster, antagen av kommunfullmäktige 
den 20 oktober 2015. 

 Rehabiliteringspolicy med riktlinjer 2015 – 
2019, antagen av kommunstyrelsen den 3 
november 2015. 

 Policy för offentlig konst, antagen av 
kommunfullmäktige den 26 januari 2016. 

 Policy för integrationsarbete, antagen av 
kommunfullmäktige den 21 juni 2016. 

 Lönepolicy med riktlinjer – Tematiskt tillägg till 
Personalstrategin, antagen av 
kommunstyrelsen 15 juni 2016. 

 Arbetsmiljöpolicy 2015 – 2019 – tematiskt 
tillägg till Personalstrategin, antagen av 
kommunstyrelsen den 24 augusti 2016. 

 Kostpolicy, antagen av kommunstyrelsen den 7 
mars 2017. 

 Policy för biståndshandläggning inom  
omvårdnad, omsorg och service enligt  
socialtjänstlagen, antagen av kommunstyrelsen 
den 15 augusti 2017. 

 Policy för arbetsintegrerade sociala företag, 
antagen av kommunstyrelsen den 15 augusti 
2017. 

 Policy för väg/gatubelysning, antagen av 
kommunfullmäktige den 24 oktober 2017. 

 Servicepolicy med handlingsplan, antagen av 
kommunstyrelsen den 14 augusti 2018. 

 Policy för sortering av avfall och cirkulation av 
material, antagen av kommunfullmäktige den 
18 december 2018. 

 Finanspolicy, antagen av kommunfullmäktige 
den 18 december 2018. 

 Brandskyddspolicy, antagen av 
kommunfullmäktige den 25 september 2018. 

 Informationssäkerhetspolicy, antagen av 
kommunfullmäktige den 27 november 2018. 

 Policy för tobaksfri arbetstid och arbetsplats, 
antagen av kommunstyrelsen den 7 maj 2019. 

Övriga dokument antagna av 
kommunstyrelsen 

 Kommunstyrelsens anvisningar för samarbete 
med arrangörer av aktiviteter och arrangemang 
samt vissa idrottsföreningar, antagen den 13 
augusti 2019. 

 Strategi och handlingsplan mot våldsbejakande 
extremism, antagen den 3 september 2019. 

Riktlinjer antagna av 
kommunfullmäktige eller 
kommunstyrelsen 

 Vinterväghållning, antagen av 
kommunstyrelsen den 14 juni 2013. 

 Mottagande av ensamkommande barn, 
antagen den 19 maj 2015. 

 Klagomålshantering, antagen den 22 mars 
2016. 

 Kommunens prövning av de kommunala 
bolagen, antagen den 7 juni 2016. 

 Våld i nära relationer, 

 Försörjningsstöd, 

 Handläggning för vård av vuxna missbrukare 
samt 

 LSS-handläggning, samtliga antagna av 
kommunstyrelsen den 9 maj 2017. 

 Kontaktpolitiker, antagen den 5 september 
2017. 

 Offentlig konst, antagen av kommunstyrelsen 
den 10 oktober 2017. 

 Skolpeng utomlands, antagen den 6 februari 
2018. 

 Hot, våld och trakasserier mot förtroendevalda, 
antagen den 19 juni 2018. 

 Markanvisning och exploateringsavtal, antagen 
den 28 augusti 2018. 

 Kommunala småbåtshamnar i Grönhögen, 
Mörbylånga och Färjestaden, antagen av 
kommunstyrelsen den 6 november 2018. 

 Anläggningsredovisning, antagen av 
kommunstyrelsen den 4 december 2018. 

 Internkontroll, antagen av kommunstyrelsen 
den 4 december 2018. 

 Riktlinjer för representation, antagen av 
kommunfullmäktige den 27 maj 2019.
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Vart går dina skattepengar? 
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Tillväxt och utveckling  

 

Facebook: facebook.com/kristdemokraterna 
Instagram: @kristdemokraterna, @buschebba 

Twitter: @kdriks, @BuschEbba 
Webbplats: www.kristdemokraterna.se 

E-post: info@kristdemokraterna.se 
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Tuffa ekonomiska tider 
Mörbylånga kommun, likt många andra kommuner, står inför svåra ekonomiska tider. 

Nationellt ser vi en avmattning av konjunkturen. Tuffa ekonomiska tider kräver hårda 

prioriteringar. Att inför en lågkonjunktur som första åtgärd höja den kommunala skatten 

utan att först vänt på varje sten är en farlig väg att gå. Kommunens attraktivitet minskar och 

där med också inflyttningen till kommunen. Ska Mörbylånga kommun utvecklas positivt 

måste fler välja att flytta till vår kommun. Politikens roll är att prioritera och den uppgiften 

måste vi våga ta oss an. En skattehöjning lägger över ansvaret för kommunens ekonomiska 

situation på medborgarna som där med får bära ett tungt ekonomiskt ansvar.   

 

Hur slår skattehöjningen? 

Majoriteten, innehållande Socialdemokraterna, Centerpartiet och Vänsterpartiet, väljer att 

höja den kommunala skatten med 80 öre per intjänad 100 kr. Samtidigt måste vi ha i 

beräkningarna att majoriteten för Region Kalmar län, innehållande Socialdemokraterna, 

Centerpartiet och Liberalerna, väljer att höja landstingsskatten med 49 öre. För invånarna i 

Mörbylånga kommun innebär detta en höjning av skatten med 1,29 kr per intjänad 100 kr.  

För ett medelinkomsttagande ensamhushåll innebär skattehöjningen cirka 4000 kr mer i 

skatt per år, för ett tvåmanshushåll cirka 8000 kr. För många hushåll, där varje krona vänds 

och vrids på, riskerar denna skattehöjning att få stora konsekvenser. Hushållens ekonomiska 

frihet kommer minska vilket får negativa konsekvenser för medborgarna i Mörbylånga 

kommun men även för kommunens attraktivitet.  

En skattehöjning minskar även skillnaden mellan bidrag och förvärvsinkomst vilket riskerar 

att minska incitamenten för arbetssökanden att komma i arbete. För en kommun med redan 

dålig ranking vad gäller företagande kommer inte en skattehöjning förbättra denna placering 

i statistiken. Den kommunala skatten är en viktig parameter för företagare och för personer 

som funderar på att starta företag. Minskar de ekonomiska ramarna hämmar även det 

möjligheten till att våga starta ett nytt företag. Mörbylånga kommun ska vara en attraktiv 

kommun, en kommun som folk vill flytta till och en kommun där människor vågar och ges 

möjlighet att starta företag i.  
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Kristdemokraternas budget 2020 

Kristdemokraterna i Mörbylånga kommun tar helt avstånd från en skattehöjning. En 

skattehöjning är inte nödvändig för att klara av kommunens ekonomiska situation. Det gäller 

att prioritera. För att bibehålla kommunens attraktivitet och stimulera till inflyttning måste 

Mörbylånga kommun blicka mot våra grannkommuner och se hur deras kommunalskatt 

ligger. Borgholms kommun har idag en skattesats på 21,58 och Kalmar kommun 21,81. För 

Mörbylånga kommun innebär skattehöjningen på 80 öre en skattesats på 22,21. Vi kommer 

nu gå från lägst skattesats i jämförelse med våra grannkommuner till högst. Skattehöjningen 

kommer minska attraktiviteten av vår kommun och minska inflyttningen. För att kunna 

utveckla kommunen i en positiv inriktning är det just inflyttning vi behöver. Varje inflyttad 

medborgare genererar ungefär 60 000 kr i ökade skatteintäkter till kommunen. För 

kommunens ekonomi är inflyttning en mycket bättre väg till bättre ekonomi än en 

skattehöjning som snarare kommer ge motsatt effekt.  

 

Politikens uppgift är att prioritera. Att prioritera handlar om att välja bort. För att kunna 

bibehålla en, i jämförelse med övriga kommuner i länet, låg skattesats väljer 

Kristdemokraterna att i budget 2020 att ta pengar från central administration, den politiska 

organisationen, kultur och biblioteksverksamhet, grönyteskötsel samt minskad 

investeringsbudget vilket ger lägre räntekostnader med ungefär 1 miljon kronor för 2020. 

Samtidigt väljer vi att avsätta extrapengar till vård och omsorg, skola, mark och exploatering 

samt en subventionering av pendlarkort som Kalmar kommun gjort.   

 

Kristdemokraternas budget syftar till att öka attraktiviteten för vår kommun. Vi satsar på 

värdeskapande verksamhet så som barn och äldre men minskar budgeten för t.ex. central 

administration under den tid då ekonomin är extra ansträngd. Mörbylånga kommun måste få 

ökad inflyttning för att kunna utvecklas på ett bättre sätt. Kristdemokraternas budget för 

tillväxt och utveckling visar att detta är möjligt! 
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Kommunstyrelsen 

 

I tuffa ekonomiska tider är prioritering ett måste. Politiker är de som har till uppgift att 

prioritera. Därför blir det självklart för oss att det sparas även inom den politiska 

organisationen. Vi väljer att minska kommunalrådets arvodering från 90% av en 

riksdagsledamots lön till 85%. Detta kommer minska arvodena rakt igenom den politiska 

organisationen. Den centrala administrationens kostnader är för stora och måste minskas. 

Generella besparingar görs genom hela den centrala administrationen och verksamhet och 

ambition får anpassas efter givna budgetramar. Äskanden beviljas inte i den 

Kristdemokratiska budgeten för bland annat en heltidstjänst som klimatstrateg, som 

ekonomin nu ser ut finns inte det utrymmet. En annan verksamhet som ökat kraftigt den 

senaste tiden är kommunikationsavdelningen. Här minskas budgeten och en 

ambitionssänkning inom detta område är enligt oss nödvändigt. Även HR och lön minskar 

sin budget mot föregående år. Under året har en ny HR-chef anställts med uppgift att ta fram 

ett nytt personalpolitiskt program. Under rådande ekonomiska läge anser vi inte att det är 

prioriterat att anställa en ny HR-chef. Vi anser även att vakansprövning skall införas för 

tjänster inom den centrala administrationen. Vakansprövning innebär att vid vakant tjänst, 

då någon avslutat sin tjänst, måste detta utredas först om denna behöver ersättas för att fylla 

verksamhetens behov.    
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Kultur- och tillväxtnämnden 
 
Mörbylånga kommun ska vara det självklara valet att flytta till. Färjestadens närhet till 

Kalmar kan jämföras t.ex. med Lindsdal och Rinkabyholm. Den som bor i Färjestaden och 

köper ett 30-dagarskort av KLT betalar 890 kr medan den som bor i Lindsdal betalar 500 kr. 

Bor du i Mörbylånga betalar du 1155 kr. Fler måste välja bussen för att minska utsläppen och 

då måste vi också göra kollektivtrafiken till ett mer attraktivt alternativ. Kristdemokraterna 

avsätter 750 000 kr i budgeten för att göra Mörbylånga kommun till en zon och 

subventionera 30-dagarskorten. Det innebär att den som bor i Mörbylånga eller Färjestaden 

betalar lika mycket för ett 30-dagarskort som den som bor i Kalmar. Detta är även en 

satsning för att göra hela Mörbylånga kommun än mer attraktivt att flytta till för att kunna 

öka antalet medborgare i kommunen. Mark och exploatering ges ett tillskott i budgeten för 

att påskynda arbetet med att hitta mer mark att bygga fler hus, bostadsrätter och hyresrätter 

på. Vill vi att fler ska flytta till vår kommun måste attraktiva boendealternativ finnas 

tillgängliga. Kulturskolan är en kommunal verksamhet som Kristdemokraterna inte anser 

tillhöra kärnverksamheten, men samtidigt så vill vi inte gå lika långt som flera andra 

kommuner och lägga ner den helt. Därför har vi enbart begränsat deras budget och önskar att 

de ska prioritera att ungdomar får lära sig spela instrument. VA-kollektiv måste bli bättre på 

att klara sin ekonomi med de taxor och fasta avgifter de erhåller och ett uppdrag kring detta 

bör ges så att de får lösa sin ekonomiska situation utan att skattepengar ska behöva 

budgeteras inför 2021. 
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Socialnämnden 
 

Äldre är ett av Kristdemokraternas prioriterade områden. Kristdemokraternas vision för 

Mörbylånga kommun är ”Sveriges bästa kommun att växa upp i och åldras i”. För oss är det 

självklart att prioritera äldreomsorgen även i svåra ekonomiska tider. Vi tillskjuter ytterligare 

medel till hemtjänsten och särskilt boende. Kvalitén inom äldreomsorgen måste öka och 

personalkontinuiteten inom hemtjänsten måste förbättras. Mörbylånga kommun står inför 

utmaningar med kompetensförsörjning inom vård och omsorg och för att kunna locka fler till 

att jobba hos oss måste arbetsmiljön förbättras. Det tjänar både de som arbetar hos oss på 

och våra brukare men även hela kommunen. Vi tillskjuter även extra medel för att stärka upp 

missbruksvården i kommunen. För att kunna hjälpa människor från missbruk till ett liv fritt 

från missbruket måste denna vård förbättras och utvecklas. Missbruk kostar mycket i stort 

mänskligt lidande och tär mycket på samhällsekonomin. Varje människa vi kan hjälpa ur sitt 

missbruk är värt varje satsad krona. 150 000 kr avsätts även för att starta LSS-

lägerverksamhet i kommunens regi. Lägerverksamheten har stort värde för de personer 

verksamheten vänder sig till. I längden kan även en sådan verksamhet i kommunen generera 

intäkter om andra kommuner i vår närhet väljer att nyttja vår lägerverksamhet.  

 
 
Samhällsbyggnadsnämnden 
 

Samhällsbyggnadsnämnden får för året 2020 en i princip oförändrad budget. Ett äskande 

från nämnden på 250 000 kr beviljas för att kunna genomföra hälsoskyddstillsyn enligt 

miljöbalken.  
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Utbildningsnämnden 

 

Barn och utbildning är ytterligare att prioriterat område för Kristdemokraterna. Minskade 

barngrupper i förskolan är ett av våra vallöften och något som vi jobbar aktivt för. Små barn 

är särskilt sköra och måste skyddas från stress och stökighet. Personalen måste ges möjlighet 

att ge varje barn den tid och uppmärksamhet det behöver. Därför satsar vi extra medel till 

förskolan och den pedagogiska omsorgen samt ger ett extra tillskott till förskoleklass, 

grundskola och fritidshem. Utbildningsnämnden får ett tillskott för 2020 på 11,5 miljoner 

kronor mot budget 2019. Vid effektiviseringar eller ytterligare möjlighet till besparingar inom 

andra områden än kärnverksamhet är det Kristdemokraternas uppfattning att dessa medel 

skall tillfalla utbildningsnämnden.  

 
Budget 2020 
 

Mörbylånga kommun står inför svåra ekonomiska tider. I dessa lägen gäller det att prioritera 

och att prioritera rätt. Kristdemokraterna säger nej till en skattehöjning på 80 öre som 

tillsammans med regionens skattehöjning kommer göra att en medelinkomsttagande 

barnfamilj i vår kommun får ökad skatt med cirka 8000 kr per år. En sådan skattehöjning 

kommer slå hårt mot våra medborgare och vi anser att det istället är upp till politiken att 

prioritera om i budgeten. Skattehöjningen löser enbart våra ekonomiska bekymmer på kort 

sikt men riskerar att orsaka värre problem på lång sikt. Kommunens attraktivitet minskar, 

företagarnas möjligheter minskar och inflyttningen minskar. Detta skapar ett mindre 

skatteunderlag vilket försvårar kommunens ekonomiska situation istället för att förbättra 

den. Vi satsar mindre på politiska arvoden, central administration, kultur, grönyteskötsel 

men prioriterar barn, äldre och åtgärder för att göra vår kommun mer attraktiv att bo i och 

flytta till.  

 

Verksamhet Budget 2019 KD budget 
Skillnad 
KD 

Kommunstyrelsen 69212 66 987 -2 225 

Kultur- och tillväxtnämnden 101178 95 706 -5 472 

Samhällsbyggnadsnämnden 10600 10 350 -250 

Socialnämnden 311494 316 631 5 137 

Utbildningsnämnden 363979 375 484 11 505 

Kommunens resultat   9 160   
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Verksamhet Budget 2019 KD budget 
Skillnad 

KD 

Kommunstyrelsen 69 212 66 987 -2 225 

Politisk verksamhet 13 342 12 652 -690 

Kommunledningsstab 2 843 2 443 -400 

Verksamhetsområde Hållbar utveckling (del av) 1 269 1 000 -269 

Verksamhetsområde Ekonomi 30 728 31 228 500 

Ekonomiverksamhet 9 776 9 776 0 

Ölands kommunalförbund 22 785 23 285 500 

Fastighetsverksamhet -1 833 -1 833 0 

IT-verksamhet 500 0 -500 

Verksamhetsområde HR och lön 9 529 9 000 -529 

Verksamhetsområde Verksamhetsstöd 8 564 8 664 100 

Kansli 5 573 5 673 100 

Servicecenter 2 376 2 376 0 

Kostverksamhet 75 75 0 

Kris och säkerhet 540 540 0 

Verksamhetsområde Kommunikation 2 937 2 000 -937 

      

Kultur och tillväxtnämnden 101 178 95 706 -5 472 

Kultur och tillväxtnämnden 675 675 0 

Verksamhetsområde Hållbar utveckling (del av) 2 963 3 146 183 

Verksamhetsområde Kultur och Fritid 38 290 34 471 -3 819 

Kultur och kulturskolan 6 019 3 000 -3 019 

Fritid- och kulturverksamhet 1 272 1 272 0 

Föreningsverksamhet 11 261 11 261 0 

Fritidsgårdsverksamhet 4 049 4 049 0 

Biblioteksverksamhet 10 491 9 691 -800 

Arbetsmarknadsverksamhet och integration vuxen 5 198 5 198 0 

Verksamhetsområdet Samhällsbyggnad (del av) 49 387 48 551 -836 

Central administration, avfallshantering 2 779 2 000 -779 

Gatu- och serviceverksamhet 23 607 23 000 -607 

Mark- och exploateringsverksamhet 7 601 7 901 300 

Kollektivtrafik 15 400 15 650 250 

Verksamhetsområdet taxefinansiering 9 863 8 863 -1 000 

Vatten och Avlopp 2 743 2 743 0 

Fjärrvärmeverksamhet 7 120 6 120 -1 000 

      

Samhällsbyggnadsnämnden  10 600 10 350 -250 

Samhällsbyggnadsnämnden 675 675 0 

Verksamhetsområdet Samhällsbyggnad (del av) 9 925 9 675 -250 

Miljö och hälsoskydd 4 602 4 852 250 

Plan- och bygglovsverksamhet 2 323 2 323 0 

Bostadsanpassningar 3 000 2 500 -500 
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Socialnämnden 311 494 316 631 5 137 

Socialnämnden 675 675 0 

Kommunal vård- och omsorg 36 535 37 135 600 

Hemtjänst 69 759 70 559 800 

Särskilt boende 78 018 79 418 1 400 

Omsorg om funktionsvariation 66 576 66 726 150 

Hälso och sjukvård 30 252 31 002 750 

Myndighetsavdelningen 29 679 29 716 37 

Integration barn- och ungdom 0 1 400 1 400 

      

Utbildningsnämnden 363 979 375 484 11 505 

Utbildningsnämnd 675 675 0 

Central administration 4 205 4 205 0 

Förskola och pedagogisk omsorg 98 447 103 720 5 273 

Föreskoleklass, grundskola, fritidshem 192 888 199 911 7 023 

Gymnasieutbildning 59 286 58 495 -791 

Vuxenutbildning  8 478 8 478 0 

        

Finansiering -859 708 -874 318 -14 610 

Kalkylerade kapitalkostnader -2 213 -9 000 -6 787 

Finansförvaltning 35 484 55 227 19 743 

Skatteintäkter -684 163 -691 192 -7 029 

Generella statsbidrag -212 131 -231 353 -19 222 

Finansnetto 3 316 2 000 -1 316 

      

Kommunens resultat 3 250 9 160 5 910 

    

    

  Budget 2019 KD Budget 2020 
KD 

Budget 
2020 

Verksamheternas nettokostnader 889 734 911 385 21 651 

Skatteintäkter -684 163 -691 192 -7 029 

Generella statsbidrag -212 131 -231 353 -19 222 

Finansiella poster 3 316 2 000 -1 316 

Kommunens resultat 3 250 9 160 5 910 
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Budgetreservation Moderaterna i Mörbylånga kommun    
 

Politisk inriktning 
Tuffa ekonomiska tider 
Mörbylånga kommun står, likt många andra kommuner, inför svåra ekonomiska tider. 
Nationellt ser vi en avmattning av konjunkturen. Tuffa ekonomiska tider kräver 
prioriteringar. Politikens roll är att prioritera och den uppgiften måste vi våga ta oss an. Att 
inför en lågkonjunktur som första åtgärd höja den kommunala skatten utan att först vända 
på varje sten är en farlig väg att gå. Kommunens attraktivitet minskar och där med också 
inflyttningen till kommunen. Ska Mörbylånga kommun utvecklas positivt måste fler välja att 
flytta till vår kommun. En skattehöjning lägger över ansvaret för kommunens ekonomiska 
situation på medborgarna som där med får bära ett tungt ekonomiskt ansvar.  
 
Hur slår skattehöjningen? 
Majoriteten, bestående av Socialdemokraterna, Centerpartiet och Vänsterpartiet, väljer att 
höja den kommunala skatten med 80 öre per intjänad hundralapp. Samtidigt höjer 
majoriteten för Region Kalmar län landstingsskatten med 49 öre. För invånarna i Mörbylånga 
kommun innebär detta en höjning av skatten med 1,29 kr per intjänad 100 kr.  
 
För ett medelinkomsttagande ensamhushåll innebär skattehöjningen ca 4 000 kr mer i skatt 
per år, för ett tvåmanshushåll ca 8 000 kr. För många hushåll, där varje krona vänds och vrids 
på, riskerar denna skattehöjning att få stora konsekvenser. Hushållens ekonomiska frihet 
kommer minska vilket får negativa konsekvenser för medborgarna i Mörbylånga kommun 
men även för kommunens attraktivitet.  
 
En skattehöjning minskar även skillnaden mellan bidrag och förvärvsinkomst vilket riskerar 
att minska incitamenten för arbetssökanden att komma i arbete. För en kommun med redan 
dålig ranking vad gäller företagande kommer inte en skattehöjning förbättra denna placering 
i statistiken. Den kommunala skatten är en viktig parameter för företagare, som är beroende 
av köpkraften. Minskar de ekonomiska ramarna hämmar även det möjligheten till att våga 
starta nya företag. Mörbylånga kommun ska vara en attraktiv kommun, en kommun som 
folk vill flytta till och en kommun där människor vågar och ges möjlighet att starta företag i. 
 
Effektiv administration 
I den situation kommunen befinner sig i förväntar vi oss effektiviseringar av 
administrationen. Administrationen har tillåtits svälla under många år. Vi måste helt enkelt 
börja jobba smartare. Detta ska bl.a. ske genom ändamålsenlig digitalisering men också 
genom att kommunen inför en tillitsbaserade styrmodell, i enlighet med majoritetens 
förslag, vars effekter bl.a. är att mindre tid och administration behöver läggas på att bryta 
ner mål och aggregera indikatorer. Som en följd av detta kan också antalet administratörer/ 
chefer minska. 
 
Därför föreslår vi att, utöver automatisering av manuella stödprocesser, kommunen 
aktivt söker/utökar samarbeten med andra kommuner inom IT, HR, ekonomi, vård och 
omsorg, handläggning av myndighetsärenden m.m. Vi menar att kommunen genast ska 
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införa anställningsstopp i alla stödverksamheter och vid vakanser inom alla tjänster pröva 
om det verkligen måste nyanställas, eller om det går att effektivisera verksamheten. 
 
Digitalisering och upphandling 
Kommunen måste öka tempot i digitaliseringen kraftigt. Administration, 
internutbildning, skolan, vård och omsorg samt icke-värdeskapande arbete, måste 
effektiviseras med stöd av expertis inom automatiserade verksamhetsprocesser. 
Digitalisering är ett medel att uppnå detta men det går för långsamt och med för lite kraft. 
Det är hög tid att ge detta arbete erforderlig prioritet och tydligt sätta mål för 
arbetet.  Därför lägger vi 3 mnkr i investeringsbudgeten för att skynda på införandet av olika 
digitala system. Anställning av en ny resurs som arbetar aktivt med att digitalisera våra 
verksamheter är rätt väg att gå, men denna person måste ha som tydligt mål att 
digitaliseringen leder till förändrade och effektivare arbetssätt. Vi lägger därför inte några 
medel till anställningen, utan menar att de medlen ska frigöras i verksamheterna när de 
förändrar arbetssätt.  
Samma gäller för den tänkta tjänsten inom upphandling. Behovet av upphandlingsexpertis är 
stort och här finns stora möjligheter till effektiviseringar och kostnadsminskningar. Men 
liksom med digitaliseringstjänsten måste upphandlingsexperten kunna bära sina egna 
kostnader. Annars råder ett feltänk. Således räknar vi inte med extra kostnader för dessa 
tjänster. 
 
Övrigt inom administration/stödfunktioner/ekonomi 
Vi avslår majoritetens förslag på ökad tjänst som klimatstrateg, samt att kommunledningen 
ska tilldelas resurser för att göra utredningar som politiken beställt. Vi motsätter oss inte att 
kommunen utser en klimatstrateg men det måste ske inom befintlig organisation utan att 
extra resurser tillförs. På samma sätt måste kommunledningen klara att utföra det 
utredningsarbete som politiken beställer utan att nya pengar anslås. Utrymme för att arbeta 
med beslutade utvecklingsmål kan inte alltid kräva mer pengar, i synnerhet inte i svåra 
ekonomiska tider. Att kommunledningen klarar dessa uppdrag med organisationens 
befintliga resurser är en viktig styrsignal och prov på gott ledarskap  
 
Vi räknar med sänkt sjukfrånvaro i de kommunala verksamheterna. Den 
tillitsbaserade styrmodellen som majoriteten vill införa ska också leda till ökad arbetsglädje 
och delaktighet. Tillsammans med de senaste årens satsningar på chefsutbildningar måste 
detta få effekter på sjuktalen. Annars gör vi något fundamentalt fel. År 2018 kostade 
sjukfrånvaron kommunen 7,5 mnkr. Om den går ner från 6,5 % till 6,0 %, vilket vi anser 
måste vara rimligt, betyder det att vi sparar 500 tkr. 
 
Vi räknar också med sänkta räntor om 500 tkr. Det är en effekt av att vi genom att försälja 
Mörbylånga Bostads AB inte behöver nyupplåna medel. Det bör också noteras att räntan i 
majoritetens budget är kalkylerad till 1 %, trots att den i realiteten uppgår till endast 0,6 %. 
Sannolikt kommer därför räntekostnader minska mera än vad vi kalkylerar med. 
 
Resultatutjämningsreserven 
I budgeten är det tydligt beskrivet att p.g.a. lägre skatteintäkter och en vikande konjunktur 
finns det möjligheter för kommunen att använda sig av den resultatutjämningsreserv som 
arbetats upp till att innehålla över 40 mnkr. Att majoriteten väljer att höja skatten med 80 
öre att istället för att nyttja denna för att täcka upp till resultatmålet är för oss oacceptabelt. 
Avsikten med resultatutjämningsreserven är, enligt lagens förarbeten, inte att möjliggöra en 
överbeskattning där delar av överskotten årligen sparas för framtiden, dvs. kommunen får 
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inte höja skatten och samtidigt göra avsättning till resultatutjämningsreserven. Men detta är 
precis vad den politiska majoriteten gör, genom att höja skatten mer än vad som kan 
motiveras av budgeterade intäkter och kostnader. Så istället för att chockhöja skatten väljer 
vi att använda 4 mnkr från resultatutjämningsreserven för att nå balanskravet.  
Vid ett planerat utnyttjande av resultatutjämningsreserven är det rimligt att de årliga 
finansiella målen justeras utifrån de effekter som vikande intäkter ger på resultat och 
ställning. Därför justerar vi resultatmålet till 1 % för 2020.   

 
_________________________________________________________________ 
 
Våra politiska prioriteringar 
 
Kommunstyrelsen 
Politisk organisation 
Den politiska organisationen måste liksom övrig verksamhet effektiviseras. För 2020 yrkar vi 
att KF-sammanträden återinförs på kvällstid, vi yrkar avslag på extramedel för utbildningar 
samt att ett sparbeting på läggs på politiken. Totalt innebär detta besparingar på 390 tkr.  
 
Avyttring MBAB/ kommunala fastigheter  
Mörbylånga Bostads AB har idag ett marknadsvärde på sina fastigheter som motsvarar 175 
mnkr över bokfört värde. En avyttring av hela MBAB skulle frigöra investeringsmedel för 
flera år framöver, samtidigt som låneskulden för koncernen skulle minska med ca 450 mnkr. 
Samtidigt skulle det vara lämpligt att avyttra vissa kommunala fastigheter, t.ex. 
äldreboenden. 
 
Nytt uppdrag för MFAB 
Parallellt med att MBAB avyttras behöver fastighetsförvaltningen för de kommunala 
fastigheterna fokuseras och professionaliseras. Vi föreslår att förutsättningar för att överföra 
alla kommunala fastigheter till MFAB, alternativt till ett nytt fastighetsbolag, med uppgiften 
att förvalta fastigheterna effektivt och affärsmässigt, grundligt undersöks  
 
Cykelväg mellan Almérs och brandstationen i Färjestaden 
Åtgärdsvalsstudien för korsningen Storgatan/ väg 136 vid Almérs är nu klar. Tyvärr visar den 
att kostnaderna skulle bli höga för att utföra de trafiksäkerhetsåtgärder som krävs, och 
troligen kommer det att ta tid innan detta kan förverkligas. Trafikverket har att lösa 
vägkorsningen samt cykelvägarna från Algutsrum till Torslunda, och kommunen cykelvägen 
från Almérs till brandstationen. Enligt kostnadsberäkningarna skulle kommunens del, dvs 
cykelvägen längs Storgatan kosta ca 5 mnkr. I majoritetens budget sägs det att denna 
satsning finns med i investeringsbudgeten under Framtida underhåll hamnar, gator, park 
men vi anser att denna satsning behöver tydligt framgå att den ska genomföras. Vi vill att 
dessa 5 miljoner tydliggörs i investeringsbudgeten, samt att samtal med Trafikverket 
fortsätter för att komma till en lösning avseende korsning Storgatan/136 och cykelvägen från 
Algutsrum-Torslunda. 
 
Vindöga 
Konferenslokalen Vindöga i Mörbylånga hamn nyttjas i mycket liten omfattning, och i stort 
sett endast av kommunens egen verksamhet. Invånarna i Mörbylånga uttrycker önskemål att 
det istället görs om till en gemensam bastu för såväl bofasta som besökare, vilket vi 
hörsammar.  
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Samhällsbyggnadsnämnden 
Detaljplan Runsbäck 
Utbudet av kommunala tomter för villabebyggelse i Färjestaden är begränsat. I 
Runsbäcksområdet från Kaptensgatan i norr till Stekelvägen i söder, väster om väg 943 
behöver en detaljplan tas fram för att möjliggöra både fler tomter och komma tillrätta med 
hur ett klimatskydd ska kunna se ut.  
 
Skötselplan döda almar, grönytor, skogspartier. 
Runt om i kommunen ser man stora partier med döda träd, mest almar p.g.a. almsjukan, 
men också p.g.a. stormar och torka. För några år sen påbörjades en gallring i de tätortsnära 
skogspartierna, men dessa har nu mer eller mindre vuxit igen med sly och mindre 
träd/buskar. I Färjestaden finns det nu en grönstrukturplan där vissa områden pekas ut som 
ska hållas tillgängliga för allmänheten. Detta kräver då en skötselplan.  
 
Naturreservat- skötsel av Länsstyrelsen. 
I kommunen finns det 45 naturreservat. Alla dessa har en skötselplan som Länsstyrelsen ska 
följa. Bekymret är att de inte följer dem, utan naturreservaten växer igen och omöjliggör för 
människor att vistas i dem. Länsstyrelsen behöver uppmärksammas på dessa brister och 
åtgärda där det behövs.  
 

Utbildningsnämnden 
Ekonomi inom utbildningsnämnden 
Vi anslår nästan 11 mnkr till utbildningsnämnden, vilket är något mer än nämndens egna 
äskningar.  
Däremot ger vi inte, som majoriteten, ett odefinierat anslag på 4,7 mnkr utan något som 
helst övergripande mål för skolan eller önskat resultat som överensstämmer med god 
ekonomisk hushållning. Majoritetens motivering för detta anslag är att utbildningsnämnden 
inte får kosta mindre än vissa andra, utvalda kommuner. Detta måste anses ske mot bättre 
vetande, då det vetenskapliga sambandet mellan kostnader och resultat i skolan är 
utomordentligt svagt.  
Detta stärks av att meritvärdena i Mörbylånga kommun är bland de högsta i landet, trots de 
senaste årens nödvändiga effektiviseringar. En förklaring till det, är att de kostnader som har 
sparats in på var hänförliga migrationen. När de nyanlända har lämnat kommunen har också 
de extra tjänsterna förknippade med denna grupp upphört. 
Vi förordar dock satsningen på grundskolan och menar att den ska riktas mot de skolor som 
har problem, vilket endast rör sig om några enstaka. Generellt är våra grundskolor väl 
fungerande enheter med goda resultat.  
Vi gör också en justering av ersättningen till fristående aktörer som ett resultat i att vi avstår 
de odefinierade anslagen på 4,7 mnkr. 
 
Digital hemspråksundervisning tillsammans med kommuner i länet. 
Enligt skollagen ska alla barn/elever med utländsk bakgrund erbjudas 
hemspråksundervisning på sitt modersmål. För många kommuner i länet är detta svårt att 
tillgodose då antalet lärare i olika modersmål är begränsat. Ett sätt för att kunna tillgodose 
elevernas behov skulle vara att hemspråksundervisningen sker digitalt, dvs. elever från flera 
kommuner deltar via dator/webb.  
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Kultur- och tillväxtnämnden 
Fjärrvärmeverksamheten 
Kommunens fjärrvärmeverksamhet är ett sorgebarn, som hittills har kostat skattebetalarna 
ca 130 mnkr. Det årliga underskottet brukar landa på -2,5 till -6 mnkr. Det är hög tid att 
stoppa blodflödet genom att försöka avyttra denna verksamhet. Därtill kommer en 
försäljning inbringa en summa som åtminstone till del kompenserar för de stora förlusterna. 
Att abonnenterna någonsin kommer att kunna betala tillbaka det ackumulerade 
underskottet, är inte särskilt sannolikt. Skulle en försäljning visa sig omöjlig bör 
fjärrvärmeverksamheten bolagiseras för att skapa förutsättningar för såväl mer 
kostnadseffektiv drift som samägande med annan aktör. Just nu pågår en utredning om hur 
Fjärrvärmeverksamheten kan utvecklas alternativt avyttras, men resultatet är inte klart. 
Fram till dess bör fjärrvärmeverksamheten göra allt de kan för att få en budget i balans, 
därför tilldelar vi en minskad ram. 
 
VA-verksamheten 
Kommunens VA-verksamhet bör bolagiseras i Ölands Vatten, tillsammans med Borgholms 
VA. Syftet är att effektivisera verksamheten och öppna för Public-Private Partnership.  
 
Kollektivtrafik 
Vi stryker majoritetens anslag för subvention av KLT- periodkort/månadskort. Att Kalmar 
kommun väljer att subventionera dessa kort beror till stora delar att de räknar hem hela den 
kostnaden genom höjda parkeringsavgifter. Vi har inte den möjligheten, och valet mellan 
skattehöjning och subventioner av KLT:s periodkort är ganska lätt. 
 
Kommunalt naturreservat i Nunnedalen. 
För några år sen diskuterades om möjligheten att inrätta ett kommunalt naturreservat i 
Nunnedalen, norr om Resmo. Området är idag ett stort besöksmål främst på våren och sköts 
av markägare och Resmo hembygdsförening. Vi vill att denna diskussion återupptas och 
möjligheten att göra Nunnedalen till ett kommunalt naturreservat utreds. 
 
Vandringsled Lenstad-Dröstorp-Ekelunda. 
Mörbylånga kommun har varit mycket aktivt med att ha många och välskötta 
vandringsleder. Totalt täcker vandringslederna över 14 mil i kommunen, och många 
personer vandrar längs dessa under hela året. Vi ser att det finns stor potential i våra 
vandringsleder avseende utökning av leder, men också för att locka fler turister. Vårt förslag 
på utökning är att knyta ihop Mörbylångaleden med Ekelundaleden via Dröstorps ödeby.  
 
Konkurrensutsättning av Gata/Park 
Skötseln av kommunens grönytor och vägar har varit föremål för många diskussioner och 
utredningar. Behovet av utökad skötsel av grönytorna växer år för år, trots att beslut fattats 
om t.ex. minskad gräsklippning på många ytor. Vägstandarden på kommunens vägar håller 
nu på att inventeras och utan att resultaten av undersökningen presenterats tror vi att 
behovet av vägunderhåll är mycket stort. Ett sätt att hålla nere kostnaderna är att pröva att 
konkurrensutsätta verksamheterna. Analogt med detta stryker vi föreslagen utökad ram för 
grönyteskötsel samt vissa av investeringarna i fordon till gata/park. 
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Socialnämnden 
Särskilt boende 
Behovet av ett nytt särskilt boende i kommunen är stort. Förvaltningen har arbetat med 
denna fråga i över ett och ett halvt år och förordrar att kommunen upphandlar ett boende 
med extern drift, med placering i norra kommundelen. Samtidigt är det lämpligt att avyttra 
någon av våra andra fastigheter där vi driver kommunalt, särskilt boende. 
 
Heltidsresan 
Heltidsresan är beslutad mellan SKL och Kommunal och ska genomföras. Däremot är vi 
tveksamma till att skjuta till mer resurser än vad som behövs. För att få bästa genomslag av 
heltidsresan krävs ett aktivt arbete att minska behovet av fyllnadstid/övertid/vikarier, där de 
som fått ökad arbetstid täcker upp de luckor som kan uppstå. Vi anslår istället 500 tkr till 
heltidsresan i motsatts till majoritetens förslag på 1 mnkr. 

 
_________________________________________________________________ 
 
Moderaternas yrkanden 
 
Kommunövergripande mål 
Medarbetare 

 Målet för sjukfrånvaron sänks till 6,0 % 

 Målet för andel heltidsarbetande höjs till 65 % 
 
Ekonomi 
Kommunens ekonomiska resultat ska över budgetperioden 2018-2020 genomsnittligt uppgå 
till minst 1,5 % av skatteintäkterna. Kommunen ska eftersträva att på lång sikt nå ett resultat 
på 2 %. För år 2020 ska resultatmålet vara 1 %. 

 
Uppdrag till kommundirektören 
(I majoritetens budget) 

 Tillägg till uppdraget om kollektivtrafiken: utgångspunkten är en ökad trafik utan 
ökade kostnader för kommunen. 

 Uppdraget om att undersöka möjligheterna att upprätta en drivmedelsdepå stryks 

 Det finns redan ett uppdrag till kommundirektören om att utreda hur Zokker kan 
användas, varför det nya uppdraget stryks 

 Det finns redan ett uppdrag till kommundirektören om att utreda en ny samlingslokal 
i Färjestaden, varför det nya uppdraget stryks 

 
Nya uppdrag till kommundirektören 
Kommundirektören får i uppdrag  

 Att omgående påbörja försäljningen av Mörbylånga Bostads AB och därtill avyttra 
lämpliga kommunala fastigheter. Uppdraget ska avslutas under 2020. 

 Att utreda möjligheterna att överföra eller arrendera ut kommunala 
verksamhetsfastigheter till ett nytt fastighetsbolag alternativt till MFAB. 

 Att ta fram en skötselplan för våra skogspartier i tätorterna, och ser till att de döda 
träd som finns på kommunal mark tar bort. 
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 Att uppmärksamma Länsstyrelsen på den bristande skötseln i våra naturreservat och 
att åtgärder vidtas från deras sida. 

 Att utreda hur digital hemspråksundervisning kan samordnas med länets övriga 
kommuner. 

 Att påbörja en sammanslagning av kommunens VA-verksamhet med Borgholms VA-
verksamhet. 

 Att påbörja diskussionen med markägare, hembygdsförening och Länsstyrelse för att 
göra Nunnedalen till ett kommunalt naturreservat. 

 Att i samråd med markägare och berörda myndigheter pröva förutsättningarna för 
att tillskapa en ny vandringsled från Lenstad till Ekelunda via Dröstorp. 

 Att konkurrensutsätta Gata/Parkverksamheten. 

 Att genomföra en upphandling via LoU för ett särskilt boende som drivs i extern regi, 
och samtidigt avyttrar någon av våra fastigheter där vi bedriver kommunalt särskilt 
boende. 

 
Övriga yrkanden 
Moderaterna i Mörbylånga kommun yrkar  

 Att kommundirektören inför anställningsstopp inom kommunal administration och 
inför vakansprövning av övriga kommunala tjänster. 

 Att digitaliseringstjänst tillsätts men får finansieras genom effektivisering. 

 Att upphandlingstjänst tillsätts men får finansieras genom effektivisering. 

 Att klimatstrateg bibehålls på halvtid och utökning avslås 

 Att utredningspengar till kommunledningen på 1 mnkr avslås. 

 Att resultatutjämningsreserven används som den var tänkt göra när den inrättades, 
och att 4 mnkr nyttjas för att uppnå resultatmålet. 

 Att 5 mnkr tydliggörs i investeringsbudgeten för byggandet av cykelvägen från Almérs 
till brandstationen i Färjestaden. 

 Att KF-sammanträden återinförs på kvällstid 

 Att avslå det extra anslaget om 100 tkr för utbildningar  

 Att ett sparbeting på läggs på politiken om 200 tkr.  

 Att 300 tkr avsätts till projektet att bygga om Vindöga till bastu, att medlen tas från 
posten Fastighetsrenoveringar i investeringsbudgeten, att projektet påbörjas 
omgående för att bastun ska kunna stå klar tidigt 2020 året då Mörbylånga firar 200 
år, och att kommunen omgående ansöker om bygglov för ändrad användning. 

 Att kommunstyrelsen påbörjar en beställning av detaljplan för Runsbäck 

 Att i Utbildningsnämndens budgetram i majoritetens budgetförslag stryks den 
odefinierade satsningen på 4,7 mnkr, och därmed minskas även ramen till fristående 
skolor med 516 tkr. 

 Att fjärrvärmeverksamheten får ett minskat budgetanslag på 1,5 mnkr istället för 
majoritetens förslag på 1 mnkr. 

 Att majoritetens förslag att subventionera KLT-periodkort/månadskort med 1 mnkr 
stryks. 

 Att den utökade ramen för grönyteskötsel samt vissa av investeringarna i fordon till 
gata/park stryks. 

 Att anslaget för heltidsresan begränsas till 500 tkr i motsatts till majoritetens förslag 
på 1 mnkr. 
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Nämndernas driftsbudget 

Nämnd (tkr) 
Budget      

2019 
Förändring 

Budget            
2020 

Moderaterna Förändring 

Kommunstyrelsen -68 404 -4 835 -73 239 -69 999 -3 240 

Revisionen -808 -12 -820 -820 0 

Kultur och tillväxtnämnden -101 178 292 -100 886 -98 861 -2 055 

Samhällsbyggnadsnämnden -10 600 250 -10 350 -10 350 0 

Socialnämnden -311 494 -2 789 -314 283 -313 183 -1 100 

Utbildningsnämnden -363 979 -15 932 -379 911 -374 747 -5 164 

Finansförvaltning 859 713 37 950 897 663 877 541 20 122 

Kommunens resultat 3 250 15 924 18 174  9 581  

 
 
Förslag på förändringar i driftsbudget 
Kommunstyrelsen Budget 

2020 

    

förändringar i driftsbudgetram (tkr) Moderaterna Differens 

Arvoden politiken  170 170 0 

Ram politiken utbildningar och möten 100 -200 -300 

Minskad ram kommunfullmäktige, effektivisering -10 -100 -90 

Valberedning -300 -300 0 

Ramökning bidrag 50 50 0 

Mörbylånga 200 år 100 100 0 

Satsning kommunledning 1 000 0 -1 000 

Satsning hållbar utveckling, Klimatstrateg 250 0 -250 

Satsning upphandling 500 0 -500 

Utökat medlemsbidrag Ölands kommunalförbund 500 500 0 

Utökad ram för fastighetsunderhåll/Fastigheter 2 075 2 075 0 

Infomationssäkerhetspolicy -500 -500 0 

Satsning kommunikation 600 0 -600 

Utveckling kommunens hemsida -     

Ökade kostnader dataskyddsombud 100 100 0 

Ökad ram HR/lön, systemkostnad 200 200 0 

Effektivisering Ekonomi, HR/lön, Verksamhetsstöd 0 -500 -500 

Summa 4 835 1 995 -3 240 

Revisionen 
förändringar i driftsbudgetram (tkr) 

Budget 
2020 

Moderaterna Differens 

Ramökning revisorerna 12     

Summa 12 12 0 

Kultur- och tillväxtnämnd Budget 
2020 

    

förändringar i driftsbudgetram (tkr) Moderaterna Differens 

Skötsel kommunala ytor 250 0 -250 

Gator och service -225 -500 -275 

Justering ram kollektivtrafik -500 -500 0 

Satsning kollektivtrafik 1 000 0 -1 000 

Planprogram och detaljplaner 0 0 0 

Fjärrvärme -1 000 -1 500 -500 

Dagvattenstrategi -550 -550 0 

Satsning "Kraftsamling Sydöland" 300 300 0 
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Satsning hållbar utveckling, Landsbygsutv. 250 250 0 

Satsning Eketorps borg 183 183 0 

Summa -292 -2 347 2 055 

Samhällsbyggnadsnämnd 
förändringar i driftsbudgetram (tkr) 

Budget 
2020 

Moderaterna Differens 

LONA-projekt 2018 – 2020 
- 

  Anpassning ram bostadsanpassningar -500 -500 0 

Hälsoskyddstillsyn enligt miljöbalken 250 250 0 

Summa -250 -250 0 

Socialnämnd Budget 
2020 

    

förändringar i driftsbudgetram (tkr) Moderaterna Differens 

Hemtjänst resursfördelning -201 -201 0 

Särskilt boende och korttidsboende resursfördelning 135 135 0 

Utökning verksamhet lägerverksamhet LSS 150 150 0 

Utökad ram system och moduler 105 105 0 

Demesteamsamordnare 300 300 0 

Satsning administration 600 0 -600 

Satsning heltidsresan 1 000 500 -500 

Ramökning hemsjukvård/Rehab 700 700 0 

Summa 2 789 1 689 -1 100 

Utbildningsnämnd Budget 
2020 

    

förändringar i driftsbudgetram (tkr) Moderaterna Differens 

Satsning utbildningsverksamheten 4 648 0 -4 648 

Satsning grundskola 2 250 2 250 0 

Resursfördelningen 5 500 5 500 0 

Resursfördelning gymnasieskola -791 -791 0 

Justering ram kostnader friskolor 1 376 860 -516 

Justering ram minskade hyreskostnader förskola -215 -215 0 

Ramökning ny förskola 1 341 1 341 0 

Ramökning nytt högstadium Färjestaden -     

Ramökning skolskjuts  500 500 0 

Ramökning skolskjuts, taxi 150 150 0 

Kompensation avslutat statsbidrag, Fritidshemssatsning  948 948 0 

Del av generellt statsbidrag, Skolstart 6 års ålder 225 225 0 

Summa 15 932 10 768 -5 164 

Finansförvaltning Budget 
2020 

    

förändringar i driftsbudgetram (tkr) Moderaterna Differens 

Kapitaltjänstkostnader -6 787 -6 787 0 

Pott resursfördelning, löner mm, minskad sjukfr.v. 19 743 19 243 -500 

Förändring skatteintäkter -31 375 -6 253 25 122 

Förändring statsbidrag  -14 061 -14 061 0 

Kommunens andel av välfärdsmiljarder -5 155 -5 155 0 

Räntekostnader -315 -815 -500 

Utnyttjande av Resultatutjämningsreserv 0 -4 000 -4 000 

Summa -37 950 -17 828 20 122 
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Investeringsbudgeten från majoriteten - våra förslag 
 
Vi föreslår följande ändringsförslag. 
 
IT-investeringar 3 mnkr, extra anslag 2020 för genomförande av  

digitaliseringssatsning  
Nya högstadiet i Färjestaden 3 mnkr, ätor under byggtiden stryks. 
Ombyggnad av Vindöga 300 tkr tas av potten för Fastighetsrenoveringar 
Meröppet bibliotek S. Möckleby 300 tkr stryks p.g.a. stor osäkerhet i 

investeringskostnad 
Konstgräs i Gårdby 6,5 mnkr, stryks i väntan på olika utredningar 
Fordon för gata/park 1,2 mnkr stryks p.g.a. konkurrensutsättning  
Fiber 2 mnkr, extra satsning på vita fläckar  
 
Total förändring investeringsbudet 2020-2022 -6 mnkr 
 



 

 
 

 
 
Ekonomi 
 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(3) 

Datum 

2019-10-24 

Dnr 

KS 2019/000511 

  

 

Verksamhetsplan med budget 2020 och ekonomisk 
flerårsplan för 2021-2022 

Beskrivning av ärendet 

Enligt kommunallagen ska kommunstyrelsen lämna ett förslag till verksam-
hetsplan med budget och mål för god ekonomisk hushållning senast i 

oktober varje år. Den politiska majoriteten i kommunen presenterar bifogat 
förslag till verksamhetsplan med budget för 2020 och ekonomisk planering 

för 2021-2022.      

Beslutsunderlag 

Verksamhetsplan med budget 2020 och flerårsplan för 2021-2022. 

Tjänsteskrivelse daterad den 14 oktober 2019.   

Förvaltningens överväganden 

Överväganden förvaltningens huvudförslag 

Av verksamhetsplanen med budget framgår kommunens övergripande mål 

för god ekonomisk hushållning och de styrprinciper som gäller för 
kommunen. De budgetförutsättningar som gäller för verksamhetsåret och 

planperioden framgår också.  

Resultatet för budgetåret 2020 uppgår till 18,2 mnkr medan det för plan-
perioden redovisas resultat på 14,6 mnkr respektive 18,0 mnkr. Nämndernas 

driftsbudgetar liksom investeringsbudgetar presenteras också och de föränd-
ringar som gjorts mot innevarande budgetår. Resultatet motsvarar 1,9 % av 

skatteintäkter och generella bidrag. Det övergripande finansiella målet om att 
det genomsnittliga resultatet för budgetperioden 2018-2020 ska uppgå till 
minst 2 % uppnås därmed om prognosen för resultatet 2019 vidhålls. 

Kommunen har såsom för egen skuld ingått borgen för Mörbylånga 
Bostads AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 

450 000 000 kronor, samt för Mörbylånga Fastighets AB:s låneförpliktelser 
upp till ett totalt högsta lånebelopp om 53 000 000 kronor, jämte därpå 
löpande ränta och kostnader.  

Den årliga avgiften för borgensåtagande för lån till helägda bolag är fastställt 
till 0,30 procent av beviljad borgen. 

Alternativa förslag till beslut med detaljerade överväganden 

Inga alternativa förslag till beslut finns. 

Kommunikation av förslaget till beslut 

Ärendet omfattas inte av förvaltningslagens regler om kommunikation. 



Mörbylånga kommun 
Datum 

2019-10-24 

Dnr 

KS 2019/000511 

Sida 

2(3) 
 

 

Övervägande enligt § 2 i kommunstyrelsens reglemente 

Förslaget till beslut påverkar inte något av perspektiven i kommunstyrelsens 
reglemente § 2, på ett negativt sätt. 

Förvaltningens förslag till beslut 

1. Verksamhetsplan med budget 2020 och ekonomisk planering för 2021-

2022, godkänns.  

2. Anslag i budgeten för 2020 anvisas direkt till nämnderna som ”totala 
nettoanslag” i driftsbudgeten. För ombudgetering av anslag gäller:  

 Nämnd får inte fatta beslut om ombudgetering som medför väsentliga 
förändringar i servicenivå, berör frågor av principiell karaktär eller 

annars är av särskild vikt. Sådana förslag ska överlämnas till 
kommunfullmäktige för beslut. I övriga fall kan nämnd besluta om 

ombudgeteringar inom sitt verksamhetsområde.  

 Kommunstyrelsen får fatta beslut om sådana ombudgeteringar mellan 

nämnder som inte medför ändringar av servicenivå, berör frågor av 
principiell karaktär eller annars är av särskild vikt. Sådana förslag 
som innebär förändringar av servicenivå, berör frågor av principiell 

karaktär eller annars är av särskild vikt ska överlämnas till 
kommunfullmäktige för beslut. 

 Justeringar av ramar mellan nämnder, av administrativ karaktär, som 
inte får någon nettopåverkan på resultatet eller nämndernas 
verksamhet får beslutas av kommundirektören.  

3. Kommunstyrelsen får rätt att, utifrån ändrade förutsättningar, besluta om 
ändringar i investeringsbudgeten för planperioden 2020-2022. För beslut 

om ändringar gäller;  

 Omdisponeringar får göras mellan åren i planperioden  

 Den totala investeringsbudgetramen för respektive år inom 
planperioden får inte överskridas.  

 Omdisponeringar får göras mellan objekt som ingår i underlaget för 
planperioden.  

 Helt nya objekt kan växlas mot att ett tidigare beslutat objekt helt 
eller delvis tas bort för planperioden. 

4. Kommunstyrelsen får rätt att besluta om senareläggning av planerade 

investeringar i budgeten för 2020, om det riskerar att bli avvikelser mot 
fastställd budget som begränsar kommunens finansiella 

handlingsutrymme. Beslut om senareläggning ska följas av information 
till kommunfullmäktige. Beslut om att fullfölja investeringar trots 
ovanstående risker ska fattas av kommunfullmäktige.       

5.  Kommunfullmäktige ska besluta om ändringar i investeringsbudgeten 
för planperioden 2019-2021 när helt nya investeringsobjekt ska växlas 

mot att ett tidigare beslutat objekt helt eller delvis tas bort för 
planperioden.   



Mörbylånga kommun 
Datum 

2019-10-24 

Dnr 

KS 2019/000511 

Sida 

3(3) 
 

 

Ann Willsund 

Kommundirektör 

Åsa Bejvall 

Ekonomichef 

Fattat beslut expedieras till: 

Kommunstyrelsen  
Socialnämnden  

Utbildningsnämnden  
Kultur- och tillväxtnämnden  

Samhällsbyggnadsnämnden  

Revisorerna  
Kommunledning  

Ekonomiavdelning 



Verksamhet Budget 2019 Äskningar Budget 2020 Plan 2021 Plan 2022

Kommunstyrelsen 69 212 4 847 74 059 75 134 76 109

Politisk verksamhet 13 342 122 13 464 13 364 13 664

Kommunledningsstab 2 843 1 000 3 843 3 343 3 343

Verksamhetsområde Hållbar utveckling (del av) 1 269 250 1 519 1 519 1 519

Verksamhetsområde Ekonomi 30 728 2 575 33 303 34 478 35 653

Ekonomiverksamhet 9 776 500 10 276 10 276 10 276

Ölands kommunalförbund 22 785 500 23 285 23 785 24 285

Fastighetsverksamhet -1 833 2 075 242 917 1 592

IT-verksamhet 0 -500 -500 -500 -500

Verksamhetsområde HR och lön 9 529 200 9 729 9 729 9 729

Verksamhetsområde Verksamhetsstöd 8 564 100 8 664 8 664 8 664

Kansli 5 573 100 5 673 5 673 5 673

Servicecenter 2 376 0 2 376 2 376 2 376

Kostverksamhet 75 0 75 75 75

Kris och säkerhet 540 0 540 540 540

Verksamhetsområde Kommunikation 2 937 600 3 537 4 037 3 537

Kultur och tillväxtnämnden 101 178 -292 100 886 99 986 99 386

Kultur och tillväxtnämnden 675 0 675 675 675

Verksamhetsområde Hållbar utveckling (del av) 2 963 433 3 396 3 396 3 396

Verksamhetsområde Kultur och Fritid 38 290 300 38 590 38 590 38 590

Kultur och kulturskolan 6 019 0 6 019 6 019 6 019

Fritid- och kulturverksamhet 1 272 300 1 572 1 572 1 572

Föreningsverksamhet 11 261 0 11 261 11 261 11 261

Fritidsgårdsverksamhet 4 049 0 4 049 4 049 4 049

Biblioteksverksamhet 10 491 0 10 491 10 491 10 491

Arbetsmarknadsverksamhet och integration vuxen 5 198 0 5 198 5 198 5 198

Verksamhetsområdet Samhällsbyggnad (del av) 49 387 -25 49 362 48 462 47 862

Central administration, avfallshantering 2 779 -550 2 229 2 079 2 079

Gatu- och serviceverksamhet 23 607 25 23 632 23 632 23 632

Mark- och exploateringsverksamhet 7 601 0 7 601 6 851 6 251

Kollektivtrafik 15 400 500 15 900 15 900 15 900

Verksamhetsområdet taxefinansiering 9 863 -1 000 8 863 8 863 8 863

Vatten och Avlopp 2 743 0 2 743 2 743 2 743

Fjärrvärmeverksamhet 7 120 -1 000 6 120 6 120 6 120

Nedan anges nämndernas budgetramar, preliminärt fördelade på de olika 

verksamhetsområdena. Nämnderna beslutar om sina verksamhetsplaner med 

internbudgetar i december.



Verksamhet Budget 2019 Äskningar Budget 2020 Plan 2021 Plan 2022

Samhällsbyggnadsnämnden 10 600 -250 10 350 10 260 10 260

Samhällsbyggnadsnämnden 675 0 675 675 675

Verksamhetsområdet Samhällsbyggnad (del av) 9 925 -250 9 675 9 585 9 585

Miljö och hälsoskydd 4 602 250 4 852 4 762 4 762

Plan- och bygglovsverksamhet 2 323 0 2 323 2 323 2 323

Bostadsanpassningar 3 000 -500 2 500 2 500 2 500

Socialnämnden 311 494 2 789 314 283 315 307 317 140

Socialnämnden 675 0 675 675 675

Kommunal vård- och omsorg 36 535 600 37 135 37 135 37 135

Hemtjänst 69 759 133 69 892 71 088 73 318

Särskilt boende 78 018 1 169 79 187 79 315 78 918

Omsorg om funktionsvariation 66 576 150 66 726 66 426 66 426

Hälso och sjukvård 30 252 700 30 952 30 952 30 952

Myndighetsavdelningen 29 679 37 29 716 29 716 29 716

Integration barn- och ungdom 0 0 0 0 0

Utbildningsnämnden 363 979 15 932 379 911 391 699 401 145

Utbildningsnämnd 675 0 675 675 675

Central administration 4 205 0 4 205 4 205 4 205

Förskola och pedagogisk omsorg 98 447 4 523 102 970 104 879 106 672

Föreskoleklass, grundskola, fritidshem 192 888 12 200 205 088 214 080 216 452

Gymnasieutbildning 59 286 -791 58 495 59 382 60 663

Vuxenutbildning 8 478 0 8 478 8 478 12 478

SFI 0 0 0 0 0

Finansiering -859 713 -37 950 -897 663 -906 986 -922 087

Kalkylerade kapitalkostnader -2 213 -6 787 -9 000 -7 000 -5 000

Finansförvaltning 35 484 19 743 55 227 71 327 87 927

Skatteintäkter -684 163 -31 375 -715 538 -736 289 -765 004

Generella statsbidrag -212 137 -19 216 -231 353 -240 025 -247 011

Finansnetto 3 316 -315 3 001 5 001 7 001

Kommunens resultat -3 250 -14 924 -18 174 -14 600 -18 047

Budget 2019 Äskningar Budget 2020 Plan 2021 Plan 2022

Verksamheternas nettokostnader 889 734 35 982 925 716 956 713 986 967

Skatteintäkter -684 163 -31 375 -715 538 -736 289 -765 004

Generella statsbidrag -212 137 -19 216 -231 353 -240 025 -247 011

Finansiella poster 3 316 -315 3 001 5 001 7 001

Kommunens resultat -3 250 -14 924 -18 174 -14 600 -18 047

1,9% 1,5% 1,8%


