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§ 53 Dnr KS 2019/000159  

Medborgarförslag - Gör Kamerala Villan till ett 
betydelsefullt kulturcentrum för södra Öland 
Sammanfattning av ärendet 
Ett medborgarförslag har inkommit med önskemål att möjliggöra för enskilda 
konstnärer att ställa ut i Kamerala villan.    

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag, inkommet den 4 mars 2019. 
Kommunfullmäktiges beslut den 3 april 2019 § 43. 
Tjänsteskrivelse, daterad den 28 juni 2019.  
Kultur och tillväxtnämndens beslut den 20 augusti 2019, § 113.   

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
1. Medborgarförslaget bifalls.  
2. Uppdra till förvaltningen att utreda möjligheten för enskilda konstnärer att 

ställa ut i Kamerala villan. 
3. Uppdra till förvaltningen att skriva förslag på lämpligt styrdokument för 

kommunens utställningsytor. 
_____ 
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Medborgarförslag - Gör Kamerala Villan till ett 
betydelsefullt kulturcentrum för södra Öland 
Beskrivning av ärendet 
Ett medborgarförslag har inkommit med önskemål att möjliggöra för 
enskilda konstnärer att ställa ut i Kamerala villan.    

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag, inkommet den 4 mars 2019. 
Kommunfullmäktiges beslut den 3 april 2019 § 43. 
Tjänsteskrivelse, daterad den 28 juni 2019.       

Förvaltningens överväganden 

Överväganden förvaltningens huvudförslag 
Förslagsställaren önskar att rådande bestämmelser för utställningar slopas 
och att enskilda konstnärer bör få möjligheten att ställa ut på Kamerala villan 
utan att ha en förening bakom sig. Även välrenommerade konstnärer saknar 
möjligheten att ställa ut under rådande regler. Förslagsställaren kommenterar 
också på att denna regel inte finns skriven någonstans utan att beskedet kom 
när denne kontaktade kommunen angående en utställning. 
Förvaltningen har granskat rådande styrdokument och funnit att dessa är 
bristfälliga. En mängd frågor finns inte besvarade i klartext. Exempelvis: 
ansvar vid skada, försäkringar, vilka som får ställa ut och vilka rutiner som 
gäller vid bokning och avbokning. Det finns inte heller i text ett tydligt svar 
på att endast föreningar har möjlighet att ställa ut i Kamerala villan. Detta 
skiljer sig mot utställningsväggarna i biblioteket i Färjestaden där enskilda 
konstnärer har möjlighet att ställa ut. För effektiv administration och 
transparens gentemot medborgare och utställare har förvaltningen kommit 
fram till att förändringar måste göras. 
Förvaltningen ser därför ett behov av att utarbeta tydliga styrdokument som 
gäller för Mörbylånga kommuns samtliga utställningsytor. Detta skulle vara 
ett effektivt sätt att möjliggöra för enskilda konstnärer att ställa ut.  

Alternativa förslag till beslut med detaljerade överväganden 
Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att kommunen vill gynna 
föreningar och inte enskilda konstnärer. 

Kommunikation av förslaget till beslut 
Ärendet omfattas inte av förvaltningslagens regler om kommunikation.  
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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. Medborgarförslaget bifalls.  
2. Uppdra till förvaltningen att utreda möjligheten för enskilda 

konstnärer att ställa ut i Kamerala villan. 
3. Uppdra till förvaltningen att skriva förslag på lämpligt styrdokument 

för kommunens utställningsytor.    

Eleonor Rosenqvist 
Kultur- och fritidschef 

Fanny Loeb 
Kultursamordnare 

Fattat beslut expedieras till: 
Bengt Winbladh,  
Kultur- och fritidsverksamheten 
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§ 43 Dnr 2019/000159  

Anmälan av Medborgarförslag - Gör Kamerala Villan till 
ett betydelsefullt kulturcentrum för södra Öland 
Sammanfattning av ärendet 
I medborgarförslaget framförs förslag om att göra Kamerala Villan till ett 
betydelsefullt kulturcentrum för södra Öland, samt slopa rådande 
bestämmelser och låt enskilda ställa ut utan en förening i ryggen.  

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag inkommit den 4 mars 2019. 
Kommunfullmäktiges presidiums § 34/2019 med förslag till beslut.  

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Medborgarförslaget överlämnas till kultur- och tillväxtnämnden för 

beredning. Beredningen ska ske så att beslut kan fattas av 
kommunfullmäktige inom normal beredningstid, det vill säga sex 
månader från det att medborgarförslaget inkom till kommunen.     

_____ 
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§ 113 Dnr KTN 2019/000193  

Medborgarförslag - Gör Kamerala Villan till ett 
betydelsefullt kulturcentrum för södra Öland 
Sammanfattning av ärendet 
Ett medborgarförslag har inkommit med önskemål att möjliggöra för 
enskilda konstnärer att ställa ut i Kamerala villan.  

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag, inkommet den 4 mars 2019. 
Kommunfullmäktiges beslut den 3 april 2019 § 43. 
Tjänsteskrivelse, daterad den 28 juni 2019.  

Kultur- och tillväxtnämndens förslag till beslut 
1. Medborgarförslaget bifalls.  
2. Uppdra till förvaltningen att utreda möjligheten för enskilda konstnärer 

att ställa ut i Kamerala villan. 
3. Uppdra till förvaltningen att skriva förslag på lämpligt styrdokument för 

kommunens utställningsytor.  
_____ 
 
 

Expedieras till: 
Kommunstyrelsen 
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§ 54 Dnr KS 2019/000086  

Medborgarförslag - Installera en båttvätt i Färjestadens 
hamn 
Sammanfattning av ärendet 
Medborgarförslag avseende installation av båttvätt i Färjestadens hamn för att 
minska risken för användande av giftig båtfärg. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag, inkommit den 24 september 2018. 
Kommunfullmäktige beslut, § den 23 oktober 2018 § 196/18. 
Tjänsteskrivelse, daterad den 6 november 2019. 
Kultur och tillväxtnämndens förslag till beslut den 10 december 2019 § 171/19. 
Kommunstyrelsen, beslut återremitterat ärende den 14 januari 2020 § 13/20. 
Tjänsteskrivelse, daterad 28 januari 2020. 
Kultur- och tillväxtnämndens beslut den 11 februari 2020 § 19. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
1. Medborgarförslaget avslås. Detta då utrymme saknas i gällande detalj-plan 

samt att föreslagen tvättanläggning inte uppfyller kommunens 
miljöavdelnings krav på rening av tvättvatten. 

_____ 
 
 

Expedieras till: 
Kommunfullmäktige 
 
 
 



Från: Stefan Simonsson  
Skickat: den 22 september 2018 12:30 
Till: Mörbylånga kommun 
Ämne: Medborgarförslag 
 
Hej,  
 
tycker vår kommun ska ligga i framkant vad gäller miljön. 
Föreslår därför att man installerar en båttvätt i Färjestadens hamn så båtägarna inte behöver smeta 
på giftiga båtfärger. 
 
http://driveinboatwash.com/sv/ 
  
Med vänliga hälsningar, 
  
Stefan Simonsson 
Norra Hamnplan 13A 
Färjestaden 
--------------------------------------------------------------------- 

 
 

 
 

 
  

 
 
 

 
  
Zync Customer Management AB is a company specialized in Microsoft Dynamics CRM and 

Customer Management. 
Our focus is to help customers save time, increase customer knowledge and increase organic 

growth. 
We do this through a tested process and the markets most user friendly and effective CRM 

system. 

http://driveinboatwash.com/sv/
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§ 196 Dnr 2018/001386 459 

Anmälan av Medborgarförslag - Installera en båttvätt i 
Färjestadens hamn 
Sammanfattning av ärendet 
I medborgarförslaget framförs förslag om att installera en båttvätt i 
Färjestadens hamn.  

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag inkommit den 22 september 2018. 
Ålderspresidentens § 48/2018 med förslag till beslut.  

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. 

Beredningen ska ske så att beslut kan fattas av kommunfullmäktige inom 
normal beredningstid, det vill säga sex månader från det att 
medborgarförslaget inkom till kommunen.     

_____ 
 
 

Expedieras till: 
Stefan Simonsson,   
Kommunstyrelsen 
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Medborgarförslag - Installera en båttvätt i Färjestadens 
hamn  
Beskrivning av ärendet 
Medborgarförslag avseende installation av båttvätt i Färjestadens hamn för 
att minska risken för användande av giftig båtfärg.     

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag, inkommit den 24 september 2018. 
Kommunfullmäktige beslut, § den 23 oktober 2018 § 196/18. 
Tjänsteskrivelse, daterad den 6 november 2019. 
Kultur och tillväxtsnämndens förslag till beslut den 10 december 2019  
§ 171/19. 
Kommunstyrelsen, beslut återremitterat ärende den 14 januari 2020 § 13/20. 
Tjänsteskrivelse, daterad 28 januari 2020.     

Förvaltningens överväganden 

Överväganden förvaltningens huvudförslag 
Förslagsställaren vill att Mörbylånga kommun installerar en båttvätt modell 
Driveinboatwash i Färjestadens hamn. Förslaget ska minska risken för 
användandet av giftig båtfärg då tvätten ger möjlighet att köra in båten direkt 
från havet. Tvätten ligger i hamnbassäng. Gällande detaljplan ges inte 
utrymme för en verksamhet av den arten i Färjestadens hamn. 
I samråd med kommunens miljöavdelning diskuterades problematiken med 
att det är hamnbassängens vatten som används och att sediment som släpper 
vid tvätt hamnar på botten i hamnen. Om båtarna som tvättas tidigare har 
målats med otillåten bottenfärg kan fragment släppa som hamnar i 
hamnbassängen. Miljöavdelningen godkänner inte en anläggning som inte 
kan uppvisa att den har en godtagbar rening av tvättvatten.  

Alternativa förslag till beslut med de ytterligare överväganden som kan 
behövas 
Förvaltningen bedömer att alternativa förslag saknas. 

Kommunikation av förslaget till beslut 
Ärendet omfattas inte av förvaltningslagens regler beträffande 
kommunikation. 

Övervägande enligt § 2 i kommunstyrelsens reglemente 
Förslaget till beslut påverkar inte kommunstyrelsens reglemente § 2. 
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Förvaltningens förslag till beslut 
Medborgarförslaget avslås. Detta då utrymme saknas i gällande detaljplan 
samt att föreslagen tvättanläggning inte uppfyller kommunens 
miljöavdelnings krav på rening av tvättvatten.       

Daniel Jonsson 
Samhällsbyggnadschef 

Per Gustafsson 
Gator- och servicechef 

Fattat beslut expedieras till: 
Samhällsbyggnad 
Miljöverksamheten 
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§ 171 Dnr KTN 2019/000088  

Medborgarförslag - Installera en båttvätt i Färjestadens 
hamn 
Sammanfattning av ärendet 
Medborgarförslag avseende installation av båttvätt i Färjestadens hamn för 
att minska risken för användandet av giftig båtfärg.    

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag inkommit den 24 september 2018. 
Kommunfullmäktige beslut § 196/18 den 23 oktober 2018. 
Tjänsteskrivelse daterad den 6 november 2019.  

Kultur- och tillväxtnämndens förslag till beslut 
1. Medborgarförslaget om båttvätt i hamnen i Färjestaden avslås med 

hänvisning till att det inte är rimligt att utföra med dagens detaljplan för 
hamnen. Båtägare hänvisas till befintlig båttvätt vid Färjestadens 
industriområde.     

_____ 
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Kommunstyrelsen 
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§ 55 Dnr KS 2019/000520  

Medborgarförslag - Belysning av gång- och cykelväg från 
Ölandsbrofästet till Aledal 
Sammanfattning av ärendet 
Medborgarförslag avseende belysning utmed väg 958 från brofästet av 
Ölandsbron till Aledal för väg, gång- och cykeltrafik. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag, inkommit den 14 november 2019.  
Kommunfullmäktiges beslut, den 5 december 2019 § 216/19.  
Tjänsteskrivelse, daterad den 28 januari 2020. 
Kultur- och tillväxtnämndens beslut den 11 februari 2020 § 20. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
1. Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att det inte uppfyller de krav 

för utbyggnad av trafikbelysning som ställs i Mörbylångas kommuns 
belysningspolicy. 

_____ 
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Kommunfullmäktige 
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Medborgarförslag - Belysning av gång- och cykelväg 
från Ölandsbrofästet till Aledal  
Beskrivning av ärendet 
Medborgarförslag avseende belysning utmed väg 958 från brofästet av 
Ölandsbron till Aledal för väg, gång- och cykeltrafik.     

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag, inkommit den 14 november 2019. 
Kommunfullmäktiges beslut, den 5 december 2019 § 216/19. 
Tjänsteskrivelse, daterad den 28 januari 2020.     

Förvaltningens överväganden 

Överväganden förvaltningens huvudförslag 
Förslagsställaren uttrycker behov av belysning utmed väg 958 från brofästet 
av Ölandsbron till Aledal och framställer sträckan som otrygg under den 
mörka delen av året. Väg 958 är Trafikverkets väg vilket innebär att de tar 
beslut över frågor som berör sträckan. I dialog med Jan-Olof Berg på 
Trafikverket meddelade han att det inte finns i deras planer inom överskådlig 
tid att montera belysning på sträckan. Sträckan uppfyller heller inte de krav 
som enligt belysningspolicyn ska ställas på uppförande av kommunal 
belysning.  

Alternativa förslag till beslut med de ytterligare överväganden som kan 
behövas 
Mörbylånga kommun bygger ut belysningen i egen regi med tillstånd från 
Trafikverket i enlighet med VGU, (Vägar och gators utformning). Sträckan 
är cirka 3 800 meter och total byggkostnad beräknas till cirka 2 100 000 
kronor. 

Kommunikation av förslaget till beslut 
Ärendet omfattas inte av förvaltningsrättens regler beträffande 
kommunikation. 

Övervägande enligt § 2 i kommunstyrelsens reglemente 
Förslaget till beslut påverkar hänseendet ”trygghet och säkerhet”. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att det inte uppfyller de krav 
för utbyggnad av trafikbelysning som ställs i Mörbylångas kommuns 
belysningspolicy.      
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Daniel Jonsson 
Samhällsbyggnadschef 

Per Gustafsson 
Gator- och servicechef 

Fattat beslut expedieras till: 
Samhällsbyggnad 
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§ 216 Dnr KS 2019/000520  

Anmälan av Medborgarförslag - Belysning av gång- och 
cykelväg från Ölandsbrofästet till Aledal 
Sammanfattning av ärendet 
I medborgarförslaget lämnas förslag om belysning av gång- och cykelväg 
från Ölandsbrofästet till Aledal.  

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag inkommit den 14 oktober 2019. 
Kommunfullmäktiges presidiums § 117/2019 med förslag till beslut.  

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Medborgarförslaget överlämnas till kultur- och tillväxtnämnden för 

beredning. Beredningen ska ske så att beslut kan fattas av kommun-
fullmäktige inom normal beredningstid, det vill säga sex månader från 
det att medborgarförslaget anmäldes i kommunfullmäktige.   

_____ 
 
 

Expedieras till: 
Sören Anderzén,  
Kultur- och tillväxtnämnden 
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§ 20 Dnr KTN 2019/000689  

Medborgarförslag - Belysning av gång- och cykelväg 
från Ölandsbrofästet till Aledal 
Sammanfattning av ärendet 
Medborgarförslag avseende belysning utmed väg 958 från brofästet av 
Ölandsbron till Aledal för väg, gång- och cykeltrafik.  

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag, inkommit den 14 november 2019. 
Kommunfullmäktiges beslut, den 5 december 2019 § 216/19. 
Tjänsteskrivelse, daterad den 28 januari 2020.    

Kultur- och tillväxtnämndens förslag till beslut 
1. Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att det inte uppfyller de 

krav för utbyggnad av trafikbelysning som ställs i Mörbylångas 
kommuns belysningspolicy.  

_____ 
 
 

Expedieras till: 
Kommunstyrelsen 
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Medborgarförslag - Öppen förskola i Mörbylånga  
Beskrivning av ärendet 
I medborgarförslaget föreslås att en Öppen förskola ska öppnas i 
Mörbylånga då det behövs en träffpunkt i Mörbylånga för föräldralediga. Ny 
kontakt har tagits med förslagsställaren som ställer sig positiv till en Öppen 
förskola på biblioteket i Mörbylånga. Samtidigt framfördes en önskan om att 
denna kan vara öppen flera dagar per vecka.     

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag , inkommit 4 september 2019.  
Kommunfullmäktige, beslut den 23 september 2019 § 176. 
Tjänsteskrivelse, daterad 20 februari 2020. 
Utbildningsnämnden, daterad 11 mars 2020 § 44. 
Kommunstyrelsen, beslut den 7 april 2020 § 105, återremiss. 
Utbildningsnämnden, daterad 24 april 2020 56. 
Tjänsteskrivelse, daterad 4 maj 2020.     

Förvaltningens överväganden 

Överväganden förvaltningens huvudförslag 
En kommun får anordna öppen förskola som komplement till förskola och 
pedagogisk omsorg. Den öppna förskolan ska erbjuda barn en pedagogisk 
verksamhet i samarbete med de till barnen medföljande vuxna samtidigt som 
de vuxna ges möjlighet till social gemenskap. (Skollagen 25 kap. 3§) 
Idag finns en öppen förskola i Färjestaden som har verksamhet fem 
dagar/vecka. Alla barn i Mörbylånga kommun är välkomna till den öppna 
förskolan i Färjestaden tillsammans med vuxen.  
En öppen förskola i Mörbylånga är rimligt inte minst pga. avståndet från 
södra Öland till Färjestaden. Förvaltningen föreslår att starta upp en öppen 
förskola i Mörbylånga biblioteks lokaler på måndagar, från och med 
höstterminen 2020,  då biblioteket är stängt fram till 13.00. Personalen på 
biblioteket ställer sig mycket positiva till detta samarbete. Samtidigt som 
man öppnar Öppen förskola i Mörbylånga en dag/vecka fördelas tiden i 
Färjestaden om på fyra dagar istället för fem i Färjestaden så att nuvarande 
personal kan arbeta på båda ställena genom att tjänsten utökas med 20 %, 
motsvarande 120 tkr. 
 

Alternativa förslag till beslut med de ytterligare överväganden som kan 
behövas 
Alternativ 1: Ingen förändring, öppen förskola erbjuds enbart i Färjestaden. 
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Alternativ 2: Öppen förskola öppnas en dag/vecka i Mörbylånga, samtidigt 
dras motsvarande tid ner i Färjestaden. 

Kommunikation av förslaget till beslut 
Kommunicering pågår och redovisas när tjänsteskrivelsen presenteras. 

Övervägande enligt § 2 i kommunstyrelsens reglemente 
Beslutet påverkar positivt kommunens arbete med barn och deras 
vårdnadshavare. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Medborgarförslaget bifalls enligt förvaltningens huvudförslag som innebär 
att Öppen förskola öppnas en dag per vecka i Mörbylånga biblioteks lokaler 
från och med höstterminen 2020 och att tiden omfördelas så att Öppen 
förskola i Färjestaden har öppet samma tid som tidigare men nu fördelat på 
fyra dagar.     

David Idermark 
Skolchef 

Ylva Tinnert-Gelebo 
Utvecklingsledare 

Fattat beslut expedieras till: 
Sofia Sörensen  
David Idermark, skolchef 
 
 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(1) 

Sammanträdesdatum 
 
 

2020-04-07  
 
 
 
 
 
 

Justerare Utdragsbestyrkande 

MATILDA 
WÄRENFALK 
2020-04-14 
08:54:07 

Eric Dicksson 
2020-04-14 
09:07:10 

   

 

§ 105 Dnr KS 2019/000443  

Medborgarförslag - Öppen förskola i Mörbylånga 
Sammanfattning av ärendet 
I medborgarförslaget föreslås att en öppen förskola ska öppnas i Mörbylånga då 
det behövs en träffpunkt i Mörbylånga för föräldralediga. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag, inkommit den 4 september 2019.  
Kommunfullmäktige, beslut den 23 september 2019. 
Tjänsteskrivelse, daterad den 20 februari 2020. 
Utbildningsnämndens § 44 från den 11 mars 2020. 

Förslag till beslut på mötet 
Ordföranden sammanfattar diskussionen och lägger följande förslag: 
Ärendet återremitteras för att kontakt ska tas med förslagsställaren om 
medborgarförslaget är ett förslag på mötesplats eller en familjecentral som i 
Färjestaden. Kontakt ska även tas med Svenska Kyrkan som idag driver 
verksamhet med öppen förskola. 

Beslutsgång 
Ordföranden hör med kommunstyrelsen om ärendet ska avgöras idag eller 
återremitteras och finner att ärendet ska återremitteras. 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Medborgarförslaget återremitteras med uppdrag att kontakta förslags-

ställaren om förtydligande av medborgarförslaget, samt kontakta Svenska 
Kyrkan som idag driver öppen förskola i kyrkans lokaler. 

_____ 
 
 

Expedieras till: 
Utbildningsnämnden 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
2(1) 

Sammanträdesdatum 
 
 

2020-04-07  
 
 
 
 
 
 

Justerare Utdragsbestyrkande 

MATILDA 
WÄRENFALK 
2020-04-14 
08:54:07 

Eric Dicksson 
2020-04-14 
09:07:10 

   

 

 





 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(1) 

Sammanträdesdatum 
 
 

2019-09-23  
 
 
 
 
 
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 176 Dnr KS 2019/000443  

Anmälan av Medborgarförslag - Öppen förskola i 
Mörbylånga 
Sammanfattning av ärendet 
I medborgarförslaget framförs önskemål om etablering av en öppen förskola 
i Mörbylånga där barn och föräldrar kan mötas.  

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag inkommit den 4 september 2019. 
Kommunfullmäktiges presidiums § 92/2019 med förslag till beslut.  

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Medborgarförslaget överlämnas till utbildningsnämnden för beredning. 

Beredningen ska ske så att beslut kan fattas av kommunfullmäktige inom 
normal beredningstid, det vill säga sex månader från det att 
medborgarförslaget anmäldes i kommunfullmäktige.    

_____ 
 
 

Expedieras till: 
Sofia Sörensen,   
Utbildningsnämnden 
 
 
 



 

Utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(1) 

Sammanträdesdatum 
 
 

2020-05-12  
 
 
 
 
 
 

Justerare Utdragsbestyrkande 

HÅKAN 
LINDQVIST 
2020-05-18 
09:41:35 

Anders Mikael 
Staffan Eklöv 
2020-05-18 
11:55:40 

   

 

§ 70 Dnr UN 2019/000387  

Medborgarförslag - Öppen förskola i Mörbylånga 
Sammanfattning av ärendet 
I medborgarförslaget föreslås att en Öppen förskola ska öppnas i Mörbylånga då 
det behövs en träffpunkt i Mörbylånga för föräldralediga. Ny kontakt har tagits 
med förslagsställaren som ställer sig positiv till en Öppen förskola på biblioteket 
i Mörbylånga. Samtidigt framfördes en önskan om att denna kan vara öppen 
flera dagar per vecka.     

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag , inkommit den 4 september 2019.  
Kommunfullmäktige, beslut den 23 september 2019 § 176. 
Tjänsteskrivelse, daterad den 20 februari 2020. 
Utbildningsnämnden, daterad den 11 mars 2020 § 44. 
Kommunstyrelsen, beslut den 7 april 2020 § 105, återremiss. 
Utbildningsnämnden, daterad den 24 april 2020 56. 
Tjänsteskrivelse, daterad den 4 maj 2020.    

Utbildningsnämndens förslag till beslut 
1. Medborgarförslaget bifalls enligt förvaltningens huvudförslag som innebär 

att Öppen förskola öppnas en dag per vecka i Mörbylånga biblioteks lokaler 
från och med höstterminen 2020 och att tiden omfördelas så att Öppen 
förskola i Färjestaden har öppet samma tid som tidigare men nu fördelat på 
fyra dagar.     

_____ 
 
 

Expedieras till: 
Kommunstyrelsen 
 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(1) 

Sammanträdesdatum 
 
 

2020-06-02  
 
 
 
 
 
 

Justerare Utdragsbestyrkande 

MATILDA 
WÄRENFALK 
2020-06-05 
10:39:02 

PER-OLOV 
JOHANSSON 
2020-06-05 
10:45:15 

   

 

§ 150 Dnr KS 2019/000443  

Medborgarförslag - Öppen förskola i Mörbylånga 
Sammanfattning av ärendet 
I medborgarförslaget föreslås att en Öppen förskola öppnas i Mörbylånga då det 
behövs en träffpunkt i Mörbylånga för föräldralediga. Ny kontakt har tagits med 
förslagsställaren som ställer sig positiv till en Öppen förskola på biblioteket i 
Mörbylånga. Samtidigt framfördes en önskan om att denna kan vara öppen flera 
dagar per vecka. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag , inkommit den 4 september 2019.  
Kommunfullmäktige, beslut den 23 september 2019 § 176. 
Kommunstyrelsen, beslut den 7 april 2020 § 105, återremiss. 
Utbildningsnämnden, daterad den 24 april 2020 56. 
Tjänsteskrivelse, daterad den 4 maj 2020. 
Utbildningsnämndens förslag till beslut den 12 maj 2020 § 70. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
1. Medborgarförslaget bifalls enligt förvaltningens huvudförslag som inne-bär 

att Öppen förskola öppnas en dag per vecka i Mörbylånga biblioteks lokaler 
från och med höstterminen 2020 och att tiden omfördelas så att Öppen 
förskola i Färjestaden har öppet samma tid som tidigare men nu fördelat på 
fyra dagar. 

_____ 
 
 

Expedieras till: 
Kommunfullmäktige 
 



 



 

 
 

 
 
Kultur och fritid 
 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2020-04-16 

Dnr 
KTN 2019/000541 

  

 

Medborgarförslag - Placering av Kronans babordssida  
Beskrivning av ärendet 
I medborgarförslaget föreslås att Kronans babordssida placeras i Hulterstad, 
Eketorps borg, Vida Museum eller Mörbylånga.     

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag, inkommet den 4 oktober 2019. 
Tjänsteskrivelse, daterad den 16 april 2020.    

Förvaltningens överväganden 

Överväganden förvaltningens huvudförslag 
För att reda ut ett antal frågor har förvaltningen varit i kontakt med Lars 
Einarsson, projektledare för KRONAN hos Kalmar läns museum. 
Regalskeppet Kronans babordssida ligger i syrefri lera på 27 meters djup i 
Östersjön utanför Hulterstad. Ett antal välbevarade skulpturer som suttit 
utvändigt på Kronans babordssida påträffades i leran på 1980-talet och under 
den så kallade Kronanutredningen som pågick 1999-2000 diskuterades 
frågan om bärgning. Slutsatsen var att kostnaden för bärgning med 
efterföljande åtgärder skulle hamna på ungefär 400 miljoner kronor. Fokus 
flyttades då från att bärga en fartygssida till att skapa ett fristående 
Kronanmuseum anpassat för de lösa fynden. Formellt ägs bärgningsfrågan 
av Länsstyrelsen i Kalmar län som har rätt att fatta beslut enligt 
Kulturmiljölagen (1988:950). Ett sådant tillståndsbeslut att bärga grundar sig 
på väl motiverade skäl och har därför en synnerligen hög tröskel för att 
kunna beviljas. Det ställs höga krav på vetenskaplighet, konservering och 
förmedling. Det medför att när vraket väl är bärgat tillkommer kostnader för 
nödvändiga åtgärder, bland annat konservering. Därefter löpande kostnader 
för underhåll. 
Förvaltningen ser inte att det skulle vara ekonomiskt möjligt för kommunen 
att driva och genomföra en bärgning. Den kompetens och de åtgärder som 
skulle krävas före, under och efter bärgning skulle vara en ansenlig kostnad 
och över en mycket lång tid. Kraven på konservering och förmedling är 
utifrån det långsiktiga ekonomiska perspektivet beaktningsvärda då 
konservering kommer vara en kontinuerlig och pågående process för att 
bevara babordssidan för all framtid. Förmedlingen blir, i jämförelse, en 
mindre kostnad men kommer att följa med kommunen på ett eller annat sätt 
då kommunen måste förmedla information om babordssidan på ett 
pedagogiskt och planerat sätt. 
Med allt ovanstående i beaktande är frågan om placeringen av Kronans 
babordssida inte aktuell i dagens läge. Skulle det i framtiden bli aktuellt med 



Mörbylånga kommun 
Datum 
2020-04-16 

Dnr 
KTN 2019/000541 

Sida 
2(2) 

 

 

en bärgning bör kommunen ingå i en större diskussion med länsmuseet, 
Regionen och Länsstyrelsen angående placeringen av babordssidan. 

Alternativa förslag till beslut med de ytterligare överväganden som kan 
behövas 
Förvaltningen bedömer att inga rimliga alternativa förslag till beslut finns.  

Kommunikation av förslaget till beslut 
Ärendet omfattas inte av förvaltningslagens regler om kommunikation. 

Övervägande enligt § 2 i kommunstyrelsens reglemente 
Förslag till beslut bedöms inte påverka något av perspektiven i 
kommunstyrelsens reglemente § 2. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Medborgarförslaget besvaras med hänvisning till att frågan om 
babordssidans placering inte är aktuell i dagens läge.     

Eleonor Rosenqvist 
Kultur- och fritidschef 

Annika Nerfont Zadig 
Kultursamordnare 

Fattat beslut expedieras till: 
Anders Kalin,  
Kultur och fritid 
 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(1) 

Sammanträdesdatum 
 
 

2019-10-21  
 
 
 
 
 
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 196 Dnr KS 2019/000506  

Anmälan av Medborgarförslag - Placering av Kronans 
babordssida 
Sammanfattning av ärendet 
I medborgarförslag lämnas förslag om att Kronans babordssida placeras 
endera i Hulterstad, Eketorps borg, Vida museum eller om det blir ett 
kulturhus i Mörbylånga.  

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag inkommit den 4 oktober 2019. 
Kommunfullmäktiges presidiums § 104/2019 med förslag till beslut.  

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Medborgarförslaget överlämnas till kultur- och tillväxtnämnden för 

beredning. Beredningen ska ske så att beslut kan fattas av kommun-
fullmäktige inom normal beredningstid, det vill säga sex månader från 
det att medborgarförslaget anmäldes i kommunfullmäktige.   

_____ 
 
 

Expedieras till: 
Anders Kalin,   
Kultur- och tillväxtnämnden 
 
 
 





 

Kultur- och tillväxtnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(1) 

Sammanträdesdatum 
 
 

2020-05-12  
 
 
 
 
 
 

Justerare Utdragsbestyrkande 

PER-OLOV 
JOHANSSON 
2020-05-19 
01:33:33 

BERTIL 
JOHANSSON 
2020-05-19 
09:04:47 

   

 

§ 58 Dnr KTN 2019/000541  

Medborgarförslag - Placering av Kronans babordssida 
Sammanfattning av ärendet 
I medborgarförslaget föreslås att Kronans babordssida placeras i Hulterstad, 
Eketorps borg, Vida Museum eller Mörbylånga. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag, inkommit den 4 oktober 2019. 
Tjänsteskrivelse, daterad den 16 april 2020.   

Kultur- och tillväxtnämndens förslag till beslut 
1. Medborgarförslaget besvaras med hänvisning till att frågan om 

babordssidans placering inte är aktuell i dagens läge. 
_____ 
 
 

Expedieras till: 
Kommunstyrelsen 

 
 
 
 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(1) 

Sammanträdesdatum 
 
 

2020-06-02  
 
 
 
 
 
 

Justerare Utdragsbestyrkande 

MATILDA 
WÄRENFALK 
2020-06-05 
10:39:02 

PER-OLOV 
JOHANSSON 
2020-06-05 
10:45:15 

   

 

§ 151 Dnr KS 2019/000506  

Medborgarförslag - Placering av Kronans babordssida 
Sammanfattning av ärendet 
I medborgarförslaget föreslås att Kronans babordssida placeras i Hulterstad, 
Eketorps borg, Vida Museum eller Mörbylånga. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag, inkommit den 4 oktober 2019. 
Kommunfullmäktiges beslut om beredning den 21 oktober 2019 § 196. 
Tjänsteskrivelse, daterad den 16 april 2020. 
Kultur- och tillväxtnämndens förslag till beslut den 12 maj 2020 § 58. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
1. Medborgarförslaget besvaras med hänvisning till att frågan om Kronans 

babordssidas placering inte är aktuell i dagens läge. 
_____ 
 
 

Expedieras till: 
Kommunfullmäktige 
 



 





 

Kommunfullmäktiges presidium 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(1) 

Sammanträdesdatum 
 
 

2020-05-11  
 
 
 
 
 
 

Justerare Utdragsbestyrkande 

KENT 
INGVARSSON 
2020-05-25 
11:39:17 

KJELL 
MAGNUSSON 
2020-05-25 
15:04:55 

Ingrid Margareta 
Lööf-Johanson 
2020-05-25 
21:28:34 

  

 

§ 55 Dnr KS 2020/000242  

Anmälan av Medborgarförslag - Anlägga en enklare 
parkering på vägen mot Kalkstad vid Rune Johns äng 
som är ett välkänt och uppskattat besöksmål 
Sammanfattning av ärendet 
I medborgarförslaget lämnas förslag om att anlägga en enklare parkering på 
vägen mot Kalkstad vid Rune Johns äng som är ett välkänt och uppskattat 
besöksmål. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag inkommit den 29 april 2020. 

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut 
1. Medborgarförslaget överlämnas till kultur- och tillväxtnämnden för 

beslut inom normal beredningstid, det vill säga sex månader från det att 
medborgarförslaget anmäldes i kommunfullmäktige. 

_____ 
 
 

Expedieras till: 
Kommunfullmäktige 
 
 
 



Brev om medborgarförslag 2020 i maj 

Läste i bladet att ett medborgarförslag kommit in till kommunen angående att bygga större parkering i 

Kalkstadsgatan för besökare till Rune Jons äng. 

Det blir olämpligt av flera anledningar. 

 

Naturintresserade och vandrare har oftast inga problem med att gå. De går också gärna längre sträckor i naturen för att 
nå ett mål där de får fina upplevelser på vägen till målet. 
När det gäller rörelsehindrade anordnas allt fler vandringsleder och leder från parkering till ett besöksmål så att det är 
"handikappanpassat" med spänger eller bra, slätt underlag för rollatorer och rullstolar.  
Den lilla "informella" parkering som nu finns vid Kalkstadsgatan, öster om Rune Jons äng kan tjäna som parkering för 
rörelsehindrade där just den gruppen får extra nära just till ängen. 

Att anlägga en större parkering vid Kalkstadsgatan blir både ekonomiskt oförsvarbart och ur trafiksynpunkt olämpligt. 
Parkeringen - antingen väster eller öster om vägen - skulle även då ligga i en kurva med begränsad sikt. Det skulle 
leda in en större trafikström i den smala Kalkstadsgatan som vägen inte är byggd för och också bli ett störande 
moment för lantbruket och dess maskiner. Det kan leda både till olyckstillbud och meningsmotsättningar mellan 
trafikanterna. 
Att anlägga en parkering öster om Kalkstadsgatan och därmed ha folk gående tvärsöver och längs vägen mitt i kurvan 
är högst trafikfarligt. 
Som det är nu är upplevelsen av ängen redan på den lilla parkeringen en naturidyll i sin enkelhet. 
Och de som besöker platsen är samma målgrupp som besöker "Tvillingarnas hemliga trädgård". Dvs människor som 
söker de små naturpärlorna och som skulle störas av större parkeringsanordningar. Besökarna till de här två pärlorna 
är för det mesta idag enstaka personer, par eller en liten familjegrupp. 
Här gäller det snarare att bevara just känslan av den lilla pärlan i det lilla formatet och undvika risk för ökade 
trafikproblem på den smala vägen. 

 
Vid Station Linné finns en parkering som trots sin väl tilltagna storlek (ca 50 bilar) upplevs som liggande i ren 
naturmiljö. Parkeringen är lättillgänglig från väg 136. Dessutom har Station Linné bekostat asfaltering och breddning 
av in- och utfarten från väg 136 så att tidigare trafikfara är eliminerad. Sikten är mycket god vid in- och utfarten och 
högre växtlighet såsom buskar och träd hålls nere. 
Nu i coronatider när fler och fler tar tillfället i akt att vistas utomhus ser vi hur vandringsleder Öland runt nyttjas av 
fler än vanligt. I samband med asfalteringen av stationens uppfart installerades en trafikräknare. Den ger vid handen 
att sen corona började och våren kom så befinner sig minst ca 300 personer dagligen ute på de tre vandringslederna 
som går runt stationen. Detta i väl spridda, små familjegrupper. 
En av lederna passerar både hövdingahallen, fornminnesområdet Gamla Skogsby och Rune Jons äng. Det är i början 
av den leden så det är inte lång väg/stig från parkeringen. 
Station Linné skissar på hur man kan "handikappanpassa" första delen av vandringsleden mot Gamla Skogsby och 
Rune Jons äng så att leden är gångbar för rollator och rullstol. 
På informationsgaveln vid stationen finns all information besökaren behöver både om vandringslederna, södra Öland 
och världsarvet. Där sitter även ett litet skåp med kartor och beskrivningar att låna när man går vandringslederna. Det 
finns även en turistbyrå på stationens södra sida i vars lådor övrig info om Öland finns. 
Nu i coronatider är alla aktiviteter, butik och café stängda vid Station Linné. Gratisaktiviteten att uppleva 
Mittlandsskogen, jordbrukslandskapet och alvaret via karthänvisningar över vandringslederna är ett utmärkt 
erbjudande som både PR för södra Öland och naturen. 

I samarbete med hembygdsföreningens ängskommitté bör Station Linné och ängskommittén genom skyltning och info 
styra besöksströmmarna på minst trafikfarliga sätt. Detta med ett tilltal som givetvis är välkomnande. 

 
 
Anne Wilks           
Ullevi 



BILAGA tidningsklipp 

 



 



Vandringsled TENGÖLEDEN t&r, 6,5 km
 
Denna 6,5 km långa vandringsled slingrar sig genom historiska kulturmarker, extremt artrika 
lövskogar och det unika Stora Alvaret – kort sagt: under vandringens lopp får du uppleva det mesta 
och det bästa av Ölands natur och dolda historia! Den ca 6,5 km långa, medelsvåra vandringen börjar 
och slutar vid Station Linné (1). Markeringar finns att följa längs ledens 3,2 km inledande sträckning 
(de inledande kilometrarna är också stigen mycket tydlig och tillsammans med noterna i denna text 
mycket lätt att följa). Ute på Stora Alvaret finns väldigt få stigar, men trots detta ska den avslutande 
halvan i det platta och öppna landskapet inte innebära några problem. De öländska korna som betar 
på Alvaret kan ibland upplevas som lite väl nyfikna, men om du ignorerar dem så tröttnar de snart.
Bra skodon rekommenderas, men om det inte har regnat alldeles nyligen eller är väldigt vått ute så 
räcker det gott med lågskor. Räkna med att det kommer att ta 3-4 timmar att ta sig runt – det finns 
mycket att titta på och undersöka i den öländska naturen – så glöm inte att ta med dig något att 
dricka. Eller varför inte en matsäck? Sällan smakar väl maten så gott som under en välförtjänt rast 
och vila ute i det fria. Glöm bara inte att ta med skräp och tomma matkartonger hem igen!

(1)  Start: Följ grusvägen som leder upp till Station Linné ca 400 meter österut (passera det stora päronträdet 
på vägens högra sida med ca 60 m). Ta av till vänster genom öppningen i stenmuren, tvära över åkern, 
gå över nästa stenmur och du är nu inne på ”diversitetsängen”. 

(2) Diversitetsängen är mycket artrik, men hyser även några järnålderslämningar i form av husgrunder. 
Stigen fortsätter ner till ängens nordöstra hörn där ytterligare en stenmur passeras. Slingrande tar sig 
sedan stigen vidare ca 200 m innan man kommer fram till Gamla Skogsby (3), en 1500 år gammal 
järnåldersby!

(3) Gamla Skogsby. Här ligger åtminstone tio husgrunder från järnåldern dolda. Bland dessa en av vad som 
anses har varit en av nordeuropas största hövdingehallar! Det som ser ut som resterna av en fä-gata är 
med andra ord långsidorna på den 47 m långa byggnaden! Hittar du den? (Efter ytterligare ca 200 m, 
efter stättan, finns en skylt uppsatt som berättar mer om denna unika lämning)

(4) Slåtteräng med hamlade träd. Ängarna och träden sköts av en lokal, ideell förening som på detta sätt 
bidrar till att hålla gamla seder vid liv samtidigt som det gynnar den biologiska mångfalden på ett 
avgörande vis! En perfekt plats att avnjuta en picknick i det fria, men glöm inte att ta med eventuellt 
skräp hem.

(5) Följ stigen fram till nästa slåtteräng. Där tar du vänster och går igenom hela ängen. Fortsätt 20 m in i 
ädellövskogen innan du tar stigen till höger upp på dikeskanten, ytterligare 20 m bort. Följ kanalen ca 
200 m tills du kommer ut på nästa ängskant. Följ denna ca 30 m och ta sedan in till vänster genom 
öppningen i stenmuren och in i Mittlandsskogen. Längs hela sträckningen som beskrivs under denna 
punkt finns stora mängder vinbergssnäckor (Helix pomatia), så gå försiktigt!

(6) Du är nu återigen i Mittlandsskogen, en av landets allra artrikaste miljöer. Just här går du längs ett mer 
än 15 km långt, handgrävt dike som anlades under mellankrigsåren. Det börjar vid kanten på Stora 
Alvaret och rinner ut i Östersjön norr om Gårdby. Kanalen ger med sitt vatten det redan artrika området 
en än högre mångfald av såväl djur som växter!
Följ stigen ca 300 m tills skogen öppnar upp sig och du kommer ut på nästa åker.

(7) Känns det jobbigt? Har du tagit dig vatten över huvudet? Här kan du välja att avbryta promenaden 
genom att runda det stora stenröset och följa stigen tillbaka till Station Linné.
Annars fortsätter du framåt längs åkerkanten.
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(8)  Odlingsåker – stenmur – dike – vägkant; fyra substantiv som kanske inte låter speciellt upphetsande i en 
naturväns öron. Men faktum är att dessa av människan skapade miljöer i högsta grad bidrar till områdets 
unikt höga artrikedom.
Vissa år odlas på åkern lucern eller klöver – växter som när de blommar lockar till sig enorma mängder 
insekter. Även längs stenmuren brukar det surra ordentligt under soliga dagar. Följ åkerskanten ca 250 
m, fram till diket som säsongsvis porlar av liv och vatten. Gå över stockbron och håll sedan till vänster. 
Följ den lilla traktorvägen ända ut till T-korsningen (ca 500). Längs vägkanterna finns massor av 
spännande småkryp och rara växter, så håll ögonen öppna!.

(9) Tag höger (västerut) in i Kalkstad naturreservat. I nämnda T-korsning finns en informationsskylt om 
naturreservat uppsatt.
Från Länsstyrelsens hemsida: ”Reservatet är en del av den sydligaste utlöparen av Ölands 
Mittlandsskog. Denna miljö är den rikaste av alla skogsmiljöer och här finns ett stort antal ovanliga djur, 
växter och svampar. Många av de speciella företeelser som utmärker en naturskog finns här i Kalkstad, 
till exempel olika trädslag i olika åldrar och storlekar, döda och döende träd, gamla träd, grova träd och 
hålträd. Här finns förutom ädellövskog också våtmarker och torrare ängsmarker.
Markerna i Kalkstad är rika. Här blommar om våren ovanliga arter som vår- och vippärt, lungört och 
buskstjärnblomma. Alla signalerar de höga naturvärden i skogen och kallas därför också för signalarter. 
Kalkstad är ett eldorado för svampintresserade med flera nationellt hotade arter. Dessa svampar har getts 
sådana fantasifulla namn som stort haröra, stäppröksvamp och gulfotshätta. Bland trädarterna, som till 
största delen är ek, ask, lind och lönn, döljer sig dessutom en riktig raritet; vresalmen. Detta trädslag som 
i Sverige bara finns vild på Öland har speciella, ytliga så kallade plankrötter.” Slut citat
Följ vägen tills du kommer ut vid våtmarken i Kalkstadreservatets södra kant och Stora Alvarets norra 
kant.

(10) Vid skogskanten finns en så kallad ”vät”, det vill säga en våtmark som åtminstone vissa somrar torkar 
ut helt och hållet. Under somrar då väten ännu inte hunnit torka ut kan man vissa år här finna den 
numera extremt sällsynta hästskoräkan Triops cancriformis; en art som i Sverige numera endast är känd 
från en handfull lokaler på Öland. T. cancriformis anses vara den äldsta, nu levande, arten i världen - 
man har hittat 220 miljoner år gamla fossil som verkar vara identiska med den fortfarande levande T. 
Cancriformis. Upp till tio centimeter stora exemplar har rapporterats, men vanligtvis är de bara hälften 
så stora.

(11) Använd stättan 100 m från skogskanten för att ta dig över stenmuren/taggtråden.

(12) Du är nu ute på Stora Alvaret som i huvudsak utgörs av trädlös hedmark där berggrunden, bestående av 
en närmare halv miljard år gammal ordovicisk kalksten som ofta går i dagern eller är täckt av endast ett 
tunt lager jord. Området har en mycket speciell flora och fauna med en mängd för Sverige unika arter. 
Betesdriften är nödvändig för att förhindra igenbuskning och stora arealer är också betespräglade sedan 
årtusenden. Detta är unikt och återfinns ingenstans i världen i denna storleksordning. Av hela jordens 
cirka 995 kvadratkilometer alvar finns cirka 665 kvadratkilometer i Sverige. Stora Alvaret, som är 
världens största beteshävdade alvarmark, är 260 kvadratkilometer stort och täcker större delen av södra 
Ölands yta. Ansträngningarna att skydda Stora Alvaret har intensifierats ytterligare sedan år 2000 då 
hela södra Öland – alltså inte enbart alvaret – förlänades en plats på Unescos lista över jordens 
världsarv och detta motiverades med:
”Dagens landskap på södra Öland är präglat av sin långa kulturhistoria samt av de geologiska och 
topografiska förhållandena. Södra Ölands odlingslandskap är ett enastående exempel på hur 
människan nyttjar öns mångformiga landskap på bästa möjliga sätt.”
Betesmarkerna (Alvaret och sjömarkerna) ses alltså som en del av en helhet som även omfattar 
radbyarna och åkerjorden som tillsammans utgör världsarvet ”Södra Ölands odlingslandskap”.

Fortsätt snett nedåt sydost, runda ridåkanten, passera några låga stenmurar på lämpligt ställe och försök 
hitta alvarvägen (ca 600 m från stättan; se karta) som leder västerut.
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(13) Alvarvägen löper rakt genom ännu ett naturreservat med mycket höga natur- och kulturvärden: Karlevi 
södra naturvårdsområde. Området har stort allmänekologiskt, landskapshistoriskt och geologiskt värde 
genom sitt innehåll av representativa alvarmiljöer och sin öppna landskapsbild. Reservatet bildades 
1992 för att bevara miljöer med djur- och växtarter som är speciella för alvarmark och våtmark på 
alvaret och för att bevara den öppna landskapsbilden. Allmänhetens ska i enlighet med reservatsbeslutet 
ges möjlighet att besöka området så länge som det inte medför störningar för fauna, flora eller 
brukning. Hela naturreservatet ligger inom utpekat riksintresseområde för naturvård och friluftsliv 
enligt 3 kap miljöbalken. Området ligger även inom utpekat riksintresseområde för turism och rörligt 
friluftsliv och är klassat som klass 1, högsta naturvärde i länets naturvårdsprogram, samt ingår i Natura 
2000-området Stora Alvaret (SE0330176), som är utpekat genom EU:s habitat- och fågeldirektiv.

(14) Tag av höger och fortsätt norrut längs väg 136, i närheten av byn Eriksöre. Väg 136 anses av experter 
att vara en av nordeuropas äldsta vägar – uppskattningsvis är den ca 6.600 år gammal! Mängder av 
gravplatser och andra kulturhistoriska lämningar längs hela dess sträckning vittnar om vägens 
historiska betydelse. Dessutom är de öländska vägrenarna med sina extremt rika blomningar ett nästan 
lika välkänt inslag i den öländska landskapsbilden som väderkvarnarna. Titta och njut – framförallt 
under sommarmånaderna – vackrare än så här blir inte spontana, urbana miljöer!

(15) Du är nu på Stora Alvarets allra nordligaste kant: ännu ett område som hyser en mycket speciell flora 
och fauna med en mängd av för Sverige unika arter. Orkidéblomningen i maj månad är världsberömd!  
Fortsätt att gå parallellt med väg 136 tills du är i höjd med stättan vid Eriksöre trafikplats: följ därifrån 
“Gröna slingan” norrut, tillbaka mot Station Linné.

(16) Tag till vänster direkt efter stättan och följ stigen tillbaka till Station Linné. Den ca 100 m långa 
sträckan från stättan och alvarkanten till stationstomten kantas av ett slånbuskage, mängder med örter 
och buskar och öster om stigen, närmast stationstomten, finns till och med en vät. Så trots att det bara rör 
sig om en 100 m lång sträcka med väldigt påverkad natur, så är området väldigt artrik.

(1) Tillbaka på Station Linné – hoppas du haft en trevlig stund!

3



Från: Anne Wilks  
Skickat: den 29 maj 2020 14:21 
Till: Mörbylånga kommun 
Ämne: Kommentar till.... 
Bifogade filer: Brev om medborgarförslag.doc; Brev P Kalkstad bilaga.doc; Brevbilaga 

karta.doc; Brevbilaga text vandringsled.pdf 
 
….inkommet medborgarförslag. 
 
Bifogade filer är mitt brev/min kommentar ”Brev om medborgarförslag” 
Därtill finns tidningsklippet jag läste ”Brev P Kalkstad”. 
Två bilagor som karta över området och text till kartan. LÄGG DÄR MÄRKE TILL PUNKT 4 på kartan och i 
texten. 
 
Syftet med min kommentar är att inte förvärra trafiksituationen enligt medborgarförslaget utan tänka 
mer långsiktigt där det bästa ingreppet är att få bort kurvan i trafikområdet. Det är givetvis en mer 
omfattande och kostsam lösning på problemet, men kan finnas med i kommunens plan för trafik- och 
vägförbättringar i långsiktiga planen. 
Min kommentar pekar på tillfälliga lösningar i dagsläget där ett fortsatt gott samarbete mellan 
ängskommittén/hembygdsföreningen och Station Linné borde bära frukt i nuläget visavi 
trafiksituationen. 
Anne Wilks 
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§ 56 Dnr KS 2020/000249  

Anmälan av Medborgarförslag - Ordna en parkering i 
anslutning till Rune Johns äng (Betängen) mellan 
Skogsby och Kalkstad 
Sammanfattning av ärendet 
I medborgarförslaget lämnas förslag om att ordna en parkering i anslutning 
till Rune Johns äng (Betängen) mellan Skogsby och Kalkstad. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag inkommit den 6 maj 2020. 

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut 
1. Medborgarförslaget överlämnas till kultur- och tillväxtnämnden för 

beslut inom normal beredningstid, det vill säga sex månader från det att 
medborgarförslaget anmäldes i kommunfullmäktige. 

_____ 
 
 

Expedieras till: 
Kommunfullmäktige 
 
 



Brev om medborgarförslag 2020 i maj 

Läste i bladet att ett medborgarförslag kommit in till kommunen angående att bygga större parkering i 

Kalkstadsgatan för besökare till Rune Jons äng. 

Det blir olämpligt av flera anledningar. 

 

Naturintresserade och vandrare har oftast inga problem med att gå. De går också gärna längre sträckor i naturen för att 
nå ett mål där de får fina upplevelser på vägen till målet. 
När det gäller rörelsehindrade anordnas allt fler vandringsleder och leder från parkering till ett besöksmål så att det är 
"handikappanpassat" med spänger eller bra, slätt underlag för rollatorer och rullstolar.  
Den lilla "informella" parkering som nu finns vid Kalkstadsgatan, öster om Rune Jons äng kan tjäna som parkering för 
rörelsehindrade där just den gruppen får extra nära just till ängen. 

Att anlägga en större parkering vid Kalkstadsgatan blir både ekonomiskt oförsvarbart och ur trafiksynpunkt olämpligt. 
Parkeringen - antingen väster eller öster om vägen - skulle även då ligga i en kurva med begränsad sikt. Det skulle 
leda in en större trafikström i den smala Kalkstadsgatan som vägen inte är byggd för och också bli ett störande 
moment för lantbruket och dess maskiner. Det kan leda både till olyckstillbud och meningsmotsättningar mellan 
trafikanterna. 
Att anlägga en parkering öster om Kalkstadsgatan och därmed ha folk gående tvärsöver och längs vägen mitt i kurvan 
är högst trafikfarligt. 
Som det är nu är upplevelsen av ängen redan på den lilla parkeringen en naturidyll i sin enkelhet. 
Och de som besöker platsen är samma målgrupp som besöker "Tvillingarnas hemliga trädgård". Dvs människor som 
söker de små naturpärlorna och som skulle störas av större parkeringsanordningar. Besökarna till de här två pärlorna 
är för det mesta idag enstaka personer, par eller en liten familjegrupp. 
Här gäller det snarare att bevara just känslan av den lilla pärlan i det lilla formatet och undvika risk för ökade 
trafikproblem på den smala vägen. 

 
Vid Station Linné finns en parkering som trots sin väl tilltagna storlek (ca 50 bilar) upplevs som liggande i ren 
naturmiljö. Parkeringen är lättillgänglig från väg 136. Dessutom har Station Linné bekostat asfaltering och breddning 
av in- och utfarten från väg 136 så att tidigare trafikfara är eliminerad. Sikten är mycket god vid in- och utfarten och 
högre växtlighet såsom buskar och träd hålls nere. 
Nu i coronatider när fler och fler tar tillfället i akt att vistas utomhus ser vi hur vandringsleder Öland runt nyttjas av 
fler än vanligt. I samband med asfalteringen av stationens uppfart installerades en trafikräknare. Den ger vid handen 
att sen corona började och våren kom så befinner sig minst ca 300 personer dagligen ute på de tre vandringslederna 
som går runt stationen. Detta i väl spridda, små familjegrupper. 
En av lederna passerar både hövdingahallen, fornminnesområdet Gamla Skogsby och Rune Jons äng. Det är i början 
av den leden så det är inte lång väg/stig från parkeringen. 
Station Linné skissar på hur man kan "handikappanpassa" första delen av vandringsleden mot Gamla Skogsby och 
Rune Jons äng så att leden är gångbar för rollator och rullstol. 
På informationsgaveln vid stationen finns all information besökaren behöver både om vandringslederna, södra Öland 
och världsarvet. Där sitter även ett litet skåp med kartor och beskrivningar att låna när man går vandringslederna. Det 
finns även en turistbyrå på stationens södra sida i vars lådor övrig info om Öland finns. 
Nu i coronatider är alla aktiviteter, butik och café stängda vid Station Linné. Gratisaktiviteten att uppleva 
Mittlandsskogen, jordbrukslandskapet och alvaret via karthänvisningar över vandringslederna är ett utmärkt 
erbjudande som både PR för södra Öland och naturen. 

I samarbete med hembygdsföreningens ängskommitté bör Station Linné och ängskommittén genom skyltning och info 
styra besöksströmmarna på minst trafikfarliga sätt. Detta med ett tilltal som givetvis är välkomnande. 

 
 
Anne Wilks           
Ullevi 



BILAGA tidningsklipp 

 



 



Vandringsled TENGÖLEDEN t&r, 6,5 km
 
Denna 6,5 km långa vandringsled slingrar sig genom historiska kulturmarker, extremt artrika 
lövskogar och det unika Stora Alvaret – kort sagt: under vandringens lopp får du uppleva det mesta 
och det bästa av Ölands natur och dolda historia! Den ca 6,5 km långa, medelsvåra vandringen börjar 
och slutar vid Station Linné (1). Markeringar finns att följa längs ledens 3,2 km inledande sträckning 
(de inledande kilometrarna är också stigen mycket tydlig och tillsammans med noterna i denna text 
mycket lätt att följa). Ute på Stora Alvaret finns väldigt få stigar, men trots detta ska den avslutande 
halvan i det platta och öppna landskapet inte innebära några problem. De öländska korna som betar 
på Alvaret kan ibland upplevas som lite väl nyfikna, men om du ignorerar dem så tröttnar de snart.
Bra skodon rekommenderas, men om det inte har regnat alldeles nyligen eller är väldigt vått ute så 
räcker det gott med lågskor. Räkna med att det kommer att ta 3-4 timmar att ta sig runt – det finns 
mycket att titta på och undersöka i den öländska naturen – så glöm inte att ta med dig något att 
dricka. Eller varför inte en matsäck? Sällan smakar väl maten så gott som under en välförtjänt rast 
och vila ute i det fria. Glöm bara inte att ta med skräp och tomma matkartonger hem igen!

(1)  Start: Följ grusvägen som leder upp till Station Linné ca 400 meter österut (passera det stora päronträdet 
på vägens högra sida med ca 60 m). Ta av till vänster genom öppningen i stenmuren, tvära över åkern, 
gå över nästa stenmur och du är nu inne på ”diversitetsängen”. 

(2) Diversitetsängen är mycket artrik, men hyser även några järnålderslämningar i form av husgrunder. 
Stigen fortsätter ner till ängens nordöstra hörn där ytterligare en stenmur passeras. Slingrande tar sig 
sedan stigen vidare ca 200 m innan man kommer fram till Gamla Skogsby (3), en 1500 år gammal 
järnåldersby!

(3) Gamla Skogsby. Här ligger åtminstone tio husgrunder från järnåldern dolda. Bland dessa en av vad som 
anses har varit en av nordeuropas största hövdingehallar! Det som ser ut som resterna av en fä-gata är 
med andra ord långsidorna på den 47 m långa byggnaden! Hittar du den? (Efter ytterligare ca 200 m, 
efter stättan, finns en skylt uppsatt som berättar mer om denna unika lämning)

(4) Slåtteräng med hamlade träd. Ängarna och träden sköts av en lokal, ideell förening som på detta sätt 
bidrar till att hålla gamla seder vid liv samtidigt som det gynnar den biologiska mångfalden på ett 
avgörande vis! En perfekt plats att avnjuta en picknick i det fria, men glöm inte att ta med eventuellt 
skräp hem.

(5) Följ stigen fram till nästa slåtteräng. Där tar du vänster och går igenom hela ängen. Fortsätt 20 m in i 
ädellövskogen innan du tar stigen till höger upp på dikeskanten, ytterligare 20 m bort. Följ kanalen ca 
200 m tills du kommer ut på nästa ängskant. Följ denna ca 30 m och ta sedan in till vänster genom 
öppningen i stenmuren och in i Mittlandsskogen. Längs hela sträckningen som beskrivs under denna 
punkt finns stora mängder vinbergssnäckor (Helix pomatia), så gå försiktigt!

(6) Du är nu återigen i Mittlandsskogen, en av landets allra artrikaste miljöer. Just här går du längs ett mer 
än 15 km långt, handgrävt dike som anlades under mellankrigsåren. Det börjar vid kanten på Stora 
Alvaret och rinner ut i Östersjön norr om Gårdby. Kanalen ger med sitt vatten det redan artrika området 
en än högre mångfald av såväl djur som växter!
Följ stigen ca 300 m tills skogen öppnar upp sig och du kommer ut på nästa åker.

(7) Känns det jobbigt? Har du tagit dig vatten över huvudet? Här kan du välja att avbryta promenaden 
genom att runda det stora stenröset och följa stigen tillbaka till Station Linné.
Annars fortsätter du framåt längs åkerkanten.
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(8)  Odlingsåker – stenmur – dike – vägkant; fyra substantiv som kanske inte låter speciellt upphetsande i en 
naturväns öron. Men faktum är att dessa av människan skapade miljöer i högsta grad bidrar till områdets 
unikt höga artrikedom.
Vissa år odlas på åkern lucern eller klöver – växter som när de blommar lockar till sig enorma mängder 
insekter. Även längs stenmuren brukar det surra ordentligt under soliga dagar. Följ åkerskanten ca 250 
m, fram till diket som säsongsvis porlar av liv och vatten. Gå över stockbron och håll sedan till vänster. 
Följ den lilla traktorvägen ända ut till T-korsningen (ca 500). Längs vägkanterna finns massor av 
spännande småkryp och rara växter, så håll ögonen öppna!.

(9) Tag höger (västerut) in i Kalkstad naturreservat. I nämnda T-korsning finns en informationsskylt om 
naturreservat uppsatt.
Från Länsstyrelsens hemsida: ”Reservatet är en del av den sydligaste utlöparen av Ölands 
Mittlandsskog. Denna miljö är den rikaste av alla skogsmiljöer och här finns ett stort antal ovanliga djur, 
växter och svampar. Många av de speciella företeelser som utmärker en naturskog finns här i Kalkstad, 
till exempel olika trädslag i olika åldrar och storlekar, döda och döende träd, gamla träd, grova träd och 
hålträd. Här finns förutom ädellövskog också våtmarker och torrare ängsmarker.
Markerna i Kalkstad är rika. Här blommar om våren ovanliga arter som vår- och vippärt, lungört och 
buskstjärnblomma. Alla signalerar de höga naturvärden i skogen och kallas därför också för signalarter. 
Kalkstad är ett eldorado för svampintresserade med flera nationellt hotade arter. Dessa svampar har getts 
sådana fantasifulla namn som stort haröra, stäppröksvamp och gulfotshätta. Bland trädarterna, som till 
största delen är ek, ask, lind och lönn, döljer sig dessutom en riktig raritet; vresalmen. Detta trädslag som 
i Sverige bara finns vild på Öland har speciella, ytliga så kallade plankrötter.” Slut citat
Följ vägen tills du kommer ut vid våtmarken i Kalkstadreservatets södra kant och Stora Alvarets norra 
kant.

(10) Vid skogskanten finns en så kallad ”vät”, det vill säga en våtmark som åtminstone vissa somrar torkar 
ut helt och hållet. Under somrar då väten ännu inte hunnit torka ut kan man vissa år här finna den 
numera extremt sällsynta hästskoräkan Triops cancriformis; en art som i Sverige numera endast är känd 
från en handfull lokaler på Öland. T. cancriformis anses vara den äldsta, nu levande, arten i världen - 
man har hittat 220 miljoner år gamla fossil som verkar vara identiska med den fortfarande levande T. 
Cancriformis. Upp till tio centimeter stora exemplar har rapporterats, men vanligtvis är de bara hälften 
så stora.

(11) Använd stättan 100 m från skogskanten för att ta dig över stenmuren/taggtråden.

(12) Du är nu ute på Stora Alvaret som i huvudsak utgörs av trädlös hedmark där berggrunden, bestående av 
en närmare halv miljard år gammal ordovicisk kalksten som ofta går i dagern eller är täckt av endast ett 
tunt lager jord. Området har en mycket speciell flora och fauna med en mängd för Sverige unika arter. 
Betesdriften är nödvändig för att förhindra igenbuskning och stora arealer är också betespräglade sedan 
årtusenden. Detta är unikt och återfinns ingenstans i världen i denna storleksordning. Av hela jordens 
cirka 995 kvadratkilometer alvar finns cirka 665 kvadratkilometer i Sverige. Stora Alvaret, som är 
världens största beteshävdade alvarmark, är 260 kvadratkilometer stort och täcker större delen av södra 
Ölands yta. Ansträngningarna att skydda Stora Alvaret har intensifierats ytterligare sedan år 2000 då 
hela södra Öland – alltså inte enbart alvaret – förlänades en plats på Unescos lista över jordens 
världsarv och detta motiverades med:
”Dagens landskap på södra Öland är präglat av sin långa kulturhistoria samt av de geologiska och 
topografiska förhållandena. Södra Ölands odlingslandskap är ett enastående exempel på hur 
människan nyttjar öns mångformiga landskap på bästa möjliga sätt.”
Betesmarkerna (Alvaret och sjömarkerna) ses alltså som en del av en helhet som även omfattar 
radbyarna och åkerjorden som tillsammans utgör världsarvet ”Södra Ölands odlingslandskap”.

Fortsätt snett nedåt sydost, runda ridåkanten, passera några låga stenmurar på lämpligt ställe och försök 
hitta alvarvägen (ca 600 m från stättan; se karta) som leder västerut.
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(13) Alvarvägen löper rakt genom ännu ett naturreservat med mycket höga natur- och kulturvärden: Karlevi 
södra naturvårdsområde. Området har stort allmänekologiskt, landskapshistoriskt och geologiskt värde 
genom sitt innehåll av representativa alvarmiljöer och sin öppna landskapsbild. Reservatet bildades 
1992 för att bevara miljöer med djur- och växtarter som är speciella för alvarmark och våtmark på 
alvaret och för att bevara den öppna landskapsbilden. Allmänhetens ska i enlighet med reservatsbeslutet 
ges möjlighet att besöka området så länge som det inte medför störningar för fauna, flora eller 
brukning. Hela naturreservatet ligger inom utpekat riksintresseområde för naturvård och friluftsliv 
enligt 3 kap miljöbalken. Området ligger även inom utpekat riksintresseområde för turism och rörligt 
friluftsliv och är klassat som klass 1, högsta naturvärde i länets naturvårdsprogram, samt ingår i Natura 
2000-området Stora Alvaret (SE0330176), som är utpekat genom EU:s habitat- och fågeldirektiv.

(14) Tag av höger och fortsätt norrut längs väg 136, i närheten av byn Eriksöre. Väg 136 anses av experter 
att vara en av nordeuropas äldsta vägar – uppskattningsvis är den ca 6.600 år gammal! Mängder av 
gravplatser och andra kulturhistoriska lämningar längs hela dess sträckning vittnar om vägens 
historiska betydelse. Dessutom är de öländska vägrenarna med sina extremt rika blomningar ett nästan 
lika välkänt inslag i den öländska landskapsbilden som väderkvarnarna. Titta och njut – framförallt 
under sommarmånaderna – vackrare än så här blir inte spontana, urbana miljöer!

(15) Du är nu på Stora Alvarets allra nordligaste kant: ännu ett område som hyser en mycket speciell flora 
och fauna med en mängd av för Sverige unika arter. Orkidéblomningen i maj månad är världsberömd!  
Fortsätt att gå parallellt med väg 136 tills du är i höjd med stättan vid Eriksöre trafikplats: följ därifrån 
“Gröna slingan” norrut, tillbaka mot Station Linné.

(16) Tag till vänster direkt efter stättan och följ stigen tillbaka till Station Linné. Den ca 100 m långa 
sträckan från stättan och alvarkanten till stationstomten kantas av ett slånbuskage, mängder med örter 
och buskar och öster om stigen, närmast stationstomten, finns till och med en vät. Så trots att det bara rör 
sig om en 100 m lång sträcka med väldigt påverkad natur, så är området väldigt artrik.

(1) Tillbaka på Station Linné – hoppas du haft en trevlig stund!
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Från: Anne Wilks  
Skickat: den 29 maj 2020 14:21 
Till: Mörbylånga kommun 
Ämne: Kommentar till.... 
Bifogade filer: Brev om medborgarförslag.doc; Brev P Kalkstad bilaga.doc; Brevbilaga 

karta.doc; Brevbilaga text vandringsled.pdf 
 
….inkommet medborgarförslag. 
 
Bifogade filer är mitt brev/min kommentar ”Brev om medborgarförslag” 
Därtill finns tidningsklippet jag läste ”Brev P Kalkstad”. 
Två bilagor som karta över området och text till kartan. LÄGG DÄR MÄRKE TILL PUNKT 4 på kartan och i 
texten. 
 
Syftet med min kommentar är att inte förvärra trafiksituationen enligt medborgarförslaget utan tänka 
mer långsiktigt där det bästa ingreppet är att få bort kurvan i trafikområdet. Det är givetvis en mer 
omfattande och kostsam lösning på problemet, men kan finnas med i kommunens plan för trafik- och 
vägförbättringar i långsiktiga planen. 
Min kommentar pekar på tillfälliga lösningar i dagsläget där ett fortsatt gott samarbete mellan 
ängskommittén/hembygdsföreningen och Station Linné borde bära frukt i nuläget visavi 
trafiksituationen. 
Anne Wilks 



 



Från: Pia schröder > 
Skickat: den 7 maj 2020 08:56 
Till: Mörbylånga kommun 
Ämne: Medborgarförslag 
 
Kommunen bör inte använda sig av termen "bevattningsförbud". Kommunen "gör bort" sig 
genom att införa förbud som det inte finns någon påföljd för, om man bryter mot förbudet. 
Dessutom skapar det onödigt spekulerande när privatpersoner ser vattenspridare, 
vattenkanoner och annat ute i trädgårdar och marker. 
 
Pia Schröder 



 

Kommunfullmäktiges presidium 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(1) 

Sammanträdesdatum 
 
 

2020-05-11  
 
 
 
 
 
 

Justerare Utdragsbestyrkande 

KENT 
INGVARSSON 
2020-05-25 
11:39:17 

KJELL 
MAGNUSSON 
2020-05-25 
15:04:55 

Ingrid Margareta 
Lööf-Johanson 
2020-05-25 
21:28:34 

  

 

§ 57 Dnr KS 2020/000251  

Anmälan av Medborgarförslag - Bevattningsförbud 
Sammanfattning av ärendet 
I medborgarförslaget föreslås att termen "bevattningsförbud" inte bör 
användas av kommunen.  

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag inkommit den 7 maj 2020. 

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut 
1. Medborgarförslaget överlämnas till kultur- och tillväxtnämnden för 

beslut inom normal beredningstid, det vill säga sex månader från det att 
medborgarförslaget anmäldes i kommunfullmäktige. 

_____ 
 
 

Expedieras till: 
Kommunfullmäktige 
 
 



 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(1) 

Sammanträdesdatum 
 
 

2020-03-03  
 
 
 
 
 
 

Justerare Utdragsbestyrkande 

Fredrik Mattias 
Nilsson 
2020-03-05 
15:36:51 

MATILDA 
WÄRENFALK 
2020-03-05 
17:24:01 

   

 

§ 56 Dnr KS 2019/000613  

Motion av Carl Dahlin (M) - Inför en visselblåsarfunktion i 
Mörbylånga kommun 
Sammanfattning av ärendet 
I motionen föreslås att Mörbylånga kommun inför en visselblåsarfunktion. 

Beslutsunderlag 
Motion, inkommen den 9 december, 2019 
Beslut av kommunfullmäktiges ordförande, daterat den 9 december, 2019. 
Tjänsteskrivelse, daterad den 11 februari, 2020. 

Förslag till beslut på mötet 
Henrik Yngvesson (M) yrkar på återremiss för inväntan av direktionens beslut 
om visselblåsarfunktionen. 

Beslutsgång 
Ordföranden hör med kommunstyrelsen om ärendet ska avgöras idag eller vid 
ett senare tillfälle och finner att ärendet ska avgöras idag.  
Votering begärs. Följande voteringsproposition godkänns. 
Ja-röst för att ärendet ska avgöras idag. 
Nej-röst för återremiss. 
Ja Nej 
Mattias Nilsson (S) Henrik Yngvesson (M) 
Per-Olof Johansson (S) Liv Stjärnlöv (M) 
Henriette Koblanck (S) Johan Gustafsson (L) 
Håkan Lindqvist (S) Ulf Elgehed (MP) 
Anna-Kajsa Arnesson (C) Olof Nilsson (-) 
Johan Ålund (C) 
Per-Olov Johansson (C) 
Matilda Wärenfalk (S) 
8 ja-röster och 5 nej-röster 
Kommunstyrelsen har beslutat att ärendet ska avgöras idag. 
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Ordföranden hör om kommunstyrelsen kan besluta enligt förvaltningens förslag 
och finner att styrelsen beslutar enligt förslag. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
1. Motionen anses besvarad då kommunen inväntar den pågående utred-ningen 

om införandet av Visselblåsardirektivet i svensk lagstiftning. 
_____ 
 
 

Expedieras till: 
Kommunfullmäktige 
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 Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige för anmälan 

 

Beslut fattade enligt arbetsordning för beredning av 
motioner och medborgarförslag (MBLAFS 2015:22) 
Beslutande 
Kjell Magnusson 

Ärende 
Motion av Carl Dahlin (M) - Inför en visselblåsarfunktion i Mörbylånga kommun. 

Beslutsunderlag 
Motion inkommen den 9 december 2019. 

Beslut 
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning. 

 

Kjell Magnusson 
Kommunfullmäktiges ordförande  
 



 

 

Motion till kommunfullmäktige 

 

Inför en visselblåsarfunktion i Mörbylånga kommun 
 

Det finns många sätt för offentliga organisationer, såsom en kommun, att anmäla 
oegentligheter, olyckor, vårdskador eller andra händelser, till exempel genom så kallade Lex 
Maria- och Lex Sarah-anmälningar. Dessa liksom många andra instrument finns för att främst 
förhindra att incidenten upprepas men även för intern- samt kvalitetskontroll. 
 
Vad som inte är lika vanligt, och som saknas i Mörbylånga kommun, är möjligheten för 
medarbetarna att på ett anonymt men officiellt sätt kunna meddela oegentligheter – en så 
kallad visselblåsarfunktion. Det kan handla om allt från ekonomiska till moraliska frågor, 
såsom resursslöseri. En visselblåsarfunktion är inte till för att sätta dit någon enskild eller 
särskild avdelning utan för att öka transparensen kring hur medborgarnas skattemedel 
används, en kvalitetstermometer inom både skola, vård och omsorg. Allt med ett och samma 
syfte dock: att förbättras i välfärdsuppdraget.  
 
EU har nyligen stärkt skyddet för visselblåsare, för att fler ska våga träda fram och belysa 
oegentligheter eller missförhållanden. Flera kommuner, däribland Sundsvall och Båstad, har 
infört en visselblåsarfunktion med vetskapen om att medarbetarna bäst känner sin 
organisation, samt för att kunna erbjuda alla medborgare god kvalitet i välfärden. I 
Mörbylånga kommun är vi duktiga på mycket och en visselblåsarfunktion skulle kunna vara 
ytterligare en faktor för att kommunen ska lyckas tar ytterligare steg framåt i att säkerställa 
att högsta kvalitet samt effektivitet med skattemedel erbjuds våra medborgare. 
 
Därför yrkar jag, 
 
Att Mörbylånga kommun inför en visselblåsarfunktion. 
 
 
i Södra Näsby, 2019-12-09 
 
 
 
Carl Dahlin (M) 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https://sv.wikipedia.org/wiki/Moderaterna&psig=AOvVaw3kuCbL2-iwXaQPnumX6GG5&ust=1575382298690000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPCY_tCVl-YCFQAAAAAdAAAAABAQ
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Motion av Carl Dahlin (M) - Inför en visselblåsarfunktion 
i Mörbylånga kommun  
Beskrivning av ärendet 
I motionen föreslås att Mörbylånga kommun inför en visselblåsarfunktion.  

Beslutsunderlag 
Motion, inkommen den 9 december, 2019 
Beslut av kommunfullmäktiges ordförande, daterat den 9 december, 2019. 
Tjänsteskrivelse, daterad den 11 februari, 2020.   

Förvaltningens överväganden 

Överväganden förvaltningens huvudförslag 
Visselblåsare är personer som slår larm när de på arbetet upptäcker 
överträdelser som kan skada allmänintresset, t.ex. genom miljöförstöring och 
hot mot folkhälsan, konsumentsäkerheten eller de offentliga finanserna. I 
september 2019 antog Europaparlamentet ett direktiv om ett skydd för 
personer som rapporterar om överträdelser av unionsrätten.    
Direktivet innebär bland annat att särskilda funktioner inrättas dit 
rapporterande personer kan vända sig för att rapportera om överträdelser 
(interna kanaler). Utgångspunkten i direktivet är att kommuner med mer än 
10 000 invånare omfattas av bestämmelsen om interna kanaler.  
I maj 2019 tillsattes en utredning av Regeringen med uppdrag att föreslå hur 
Visselblåsardirektivet kan genomföras i Svensk rätt. Utredarnas förslag 
väntas vara klart i slutet av maj 2020.  
Utredaren ska bland annat bedöma vilka aktörer som ska omfattas av kravet 
på interna kanaler, och utreda förutsättningarna för att aktörer ska kunna ha 
gemensamma funktioner. 
Vidare ska utredningen ta ställning till i vilken utsträckning direktivets regler 
om utformningen av interna och externa kanaler och om hantering och 
uppföljning av rapporter kräver författningsåtgärder, och utarbeta 
nödvändiga författningsförslag. 
I Mörbylånga kommun finns idag flera befintliga vägar för att  upptäcka och 
rapportera missförhållanden, bland annat genom ekonomisystem, 
upphandlingsregler, facklig samverkan och medarbetarråd. I avvaktan på 
Regeringens utredning om införande av direktivet i Svensk rätt ser 
förvaltningen inget behov av att inrätta ytterligare en kanal för anmälan av 
oegentligheter, med den administration och kostnader som detta skulle 
medföra.  
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Mörbylånga kommun välkomnar förbättringsförslag, och vänder sig mot alla 
former av repressalier. Kommunen avser att stärka medarbetarnas 
möjligheter att framföra sina åsikter inom ramen för befintliga funktioner. 

Alternativa förslag till beslut med de ytterligare överväganden som kan 
behövas 
Förvaltningen ser inga alternativa förslag till beslut. 

Kommunikation av förslaget till beslut 
Ärendet omfattas inte av förvaltningslagens regler om kommunikation. 

Övervägande enligt § 2 i kommunstyrelsens reglemente 
Förslaget till beslut påverkar inte något av perspektiven i kommunstyrelsens 
reglemente § 2. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Motionen anses besvarad då kommunen inväntar den pågående utredningen 
om införandet av Visselblåsardirektivet i svensk lagstiftning.  

Charlotta Rasmusson 
Verksamhetsområdeschef 
Verksamhetsstöd 

Ulrika Gustafsson 
Utredare 

Fattat beslut expedieras till: 
Carl Dahlin 
Verksamhetsstöd - kommunkansliet 
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Motion av Agneta Stjärnlöf (M) - Byt ut välkomstskylt 
vid avfarten från Ölandsbron  
Beskrivning av ärendet 
I motionen framförs synpunkter på den skylt som är placerad vid avfarten 
från Ölandsbron till Färjestaden och södra Öland. Skylten ger inte längre 
besökare något trevligt första intryck då den är skadad och sliten av tid och 
väder. Motionen föreslår att Ölands Kommunalförbund ÖKF, ska få i 
uppdrag att byta skylt inför turistsäsongen 2020.    

Beslutsunderlag 
Motion, inkommen den 18 februari 2019. 
Kommunfullmäktiges ordförande, beslut daterat den 25 februari 2019. 
Tjänsteskrivelse, daterad den 17 februari 2020.     

Förvaltningens överväganden 

Överväganden förvaltningens huvudförslag 
Förvaltningen beklagar inledningsvis att motionen inte har kunnat beredas 
inom föreskriven tid.  
ÖKF är huvudman för Ölands Turistbyrå och frågor om turism och 
besöksnäring. Förvaltningen bedömer att synpunkterna i motionen är 
välgrundade och att det är rimligt att kommunen i en skrivelse informerar 
kommunalförbundet om de förslag och synpunkter gällande skylten och dess 
skick som framförs i motionen. Förvaltningen vill särskilt notera 
motionärens konstaterande att turister i första hand kommer till Öland 
snarare än till någon av de bägge kommunerna och att skylten därför bör 
innehålla ett ”Välkommen till Öland”. 

Alternativa förslag till beslut med de ytterligare överväganden som kan 
behövas 
Mot bakgrund av motionens första förslagspunkt kan förvaltningen inte se att 
det finns alternativa förslag till beslut. 

Kommunikation av förslaget till beslut 
Förslaget till beslut är inte av den karaktären att det behöver kommuniceras 
enligt förvaltningslagens regler. 

Övervägande enligt § 2 i kommunstyrelsens reglemente 
Förslaget till beslut påverkar inte något av perspektiven i kommunstyrelsens 
reglemente § 2. 
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Förvaltningens förslag till beslut 
Motionen anses besvarad med hänvisning till att förvaltningen i en skrivelse 
till Ölands Kommunalförbund informerat om synpunkterna i motionen.      

Ann Willsund 
Kommundirektör 

Jonas Jansson 
Utredare 

Fattat beslut expedieras till: 
Henrik Yngvesson 
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 Beslutet skickas till: 

Kultur- och tillväxtnämnden 
Kommunfullmäktige för anmälan 

 

Beslut fattade enligt arbetsordning för beredning av 
motioner och medborgarförslag (MBLAFS 2015:22) 
Beslutande 
Kjell Magnusson 

Ärende 
Motion av Agneta Stjärnlöf (M) -  Byt ut välkomstskylt vid avfarten från Ölandsbron. 

Beslutsunderlag 
Motion inkommen den 18 februari 2019.  

Beslut 
Motionen remitteras till kultur- och tillväxtnämnden för beredning. 

 

Kjell Magnusson 
Kommunfullmäktiges ordförande  
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 Ölands Kommunalförbund 

 

Välkomstskylten vid avfarten från Ölandsbron mot 
Färjestaden och södra Öland 

Mörbylånga kommun vill uppmärksamma kommunalförbundet på de 
synpunkter beträffande ovan nämnda välkomstskylt som tidigare har 
framförts i en motion till kommunfullmäktige. 

Av motionen framgår att skylten är i dåligt skick och inte ger besökare något 
trevligt första intryck. Den är skadad och sliten med nedre delen lagad med 
effekten att den inte lyser kvällstid. En viktig synpunkt i motionen är också 
den att turister i första hand besöker Öland, snarare än specifikt någon av 
kommunerna. På en ny skylt borde det därmed finnas ett ”Välkommen till 
Öland”. 

Mörbylånga kommun rekommenderar därför kommunalförbundet att i 
enlighet med förslagen i motionen, byta skylten mot en ny som lockar och 
anspelar på begreppet ”Solen och Vindarnas Ö”. 

Vänliga hälsningar 

Ann Willsund 
Kommundirektör  
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§ 42 Dnr KTN 2019/000140  

Motion av Agneta Stjärnlöf (M) - Byt ut välkomstskylt 
vid avfarten från Ölandsbron 
Sammanfattning av ärendet 
I motionen framförs synpunkter på den skylt som är placerad vid avfarten 
från Ölandsbron till Färjestaden och södra Öland. Skylten ger inte längre 
besökare något trevligt första intryck då den är skadad och sliten av tid och 
väder. Motionen föreslår att Ölands Kommunalförbund ÖKF, ska få i 
uppdrag att byta skylt inför turistsäsongen 2020. 

Beslutsunderlag 
Motion, inkommen den 18 februari 2019. 
Kommunfullmäktiges ordförandes beslut, daterat den 25 februari 2019. 
Tjänsteskrivelse, daterad den 17 februari 2020. 

Förslag till beslut på mötet 
Liv Stjärnlöv (M) yrkar på att förslaget till beslut ändras till ”motionen 
bifalls” istället för ”besvaras”. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar kultur- och tillväxtnämnden om de kan bifalla 
förvaltningens förslag till beslut med Liv Stjärnlövs (M) ändringsyrkande 
och finner att nämnden beslutar detsamma. 

Kultur- och tillväxtnämndens förslag till beslut 
1. Motionen bifalls med hänvisning till att förvaltningen i en skrivelse till 

Ölands Kommunalförbund informerat om synpunkterna i motionen. 
_____ 
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Kommunstyrelsen 
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§ 106 Dnr KS 2019/000122  

Motion av Agneta Stjärnlöf (M) - Byt ut välkomstskylt vid 
avfarten från Ölandsbron 
Sammanfattning av ärendet 
I motionen framförs synpunkter på den skylt som är placerad vid avfarten från 
Ölandsbron till Färjestaden och södra Öland. Skylten ger inte längre besökare 
något trevligt första intryck då den är skadad och sliten av tid och väder. 
Motionen föreslår att Ölands Kommunalförbund ÖKF, ska få i uppdrag att byta 
skylt inför turistsäsongen 2020. 

Beslutsunderlag 
Motion, inkommen den 18 februari 2019. 
Kommunfullmäktiges ordförandes beslut, daterat den 25 februari 2019. 
Tjänsteskrivelse, daterad den 17 februari 2020. 
Kultur- och tillväxtnämndens § 42 från den 10 mars 2020. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
1. Motionen bifalls med hänvisning till att förvaltningen i en skrivelse till 

Ölands Kommunalförbund informerat om synpunkterna i motionen. 
_____ 
 
 

Expedieras till: 
Kommunfullmäktige 
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Motion av Gerd Åstrand (C) och Gunilla Karlsson (C) - 
Vattenförsörjningen till ett hårt drabbat område  
Beskrivning av ärendet 
Gerd Åstrand (C) och Gunilla Karlsson (C) har lämnat in en motion där de 
yrkar på att en utredning startas för att visa möjligheten och kostnaderna för 
att bygga ett mindre vattenverk vid ett av Sveriges geologiska undersökning, 
SGU:s, ny-borrade brunnshål i Frösslunda samt att ett nytt vattenverk 
därefter byggs i anslutning till brunnshålet för att försörja den hårt drabbade 
bygden i Stenåsa församling. Författarna av motionen beskriver att många 
boende i bygden kör vatten varje dag för att de inte kan använda sitt egna 
enskilda vatten, p.g.a. bristande kvalitet och/ eller kvantitet.    

Beslutsunderlag 
Motion, inkommen den 6 augusti 2018. 
Kommunfullmäktiges beslut § 122/18 den 28 augusti 2018 
Tjänsteskrivelse, daterad den 29 januari 2020.     

Förvaltningens överväganden 

Överväganden förvaltningens huvudförslag 
Öland har ofta brist på dricksvatten under sommarperioden. Under år 2016 
kulminerade problemen med mycket låga grundvattennivåer vilket gjorde att 
kommunen fick köra dricksvatten med tankbil från fastlandet med stora 
kostnader till följd. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) 
beviljade ekonomiska medel för att låta SGU genomföra helikopterburna 
geofysiska mätningar. Mätningarna genomfördes över Öland på en 800 m2 
stor yta under hösten 2016 med syftet att samla information om de 
hydrogeologiska förhållandena och att hitta potentiellt intressanta områden 
för dricksvattenuttag. Resultatet av flygningarna presenteras i SGU:s rapport, 
nr 145 och utgiven 2018, SkyTEM-undersökningar på Öland. Efter SGU:s 
bearbetning och tolkning av mätdatan samt provborrningar redovisas i 
rapporten ett femtontal områden där det kan finnas en större tillgång till 
grundvatten. Frösslunda är ett av dessa områden som pekas ut i rapporten. 
Kommunen har kunskap om dricksvattenproblemen i många byar, såsom i 
Norra Kvinneby och Stenåsa, på östra sidan och anser därför att dessa 
områden är prioriterade ur dricksvattensynpunkt. Kommunen har därför 
sedan 2014 på ett systematiskt sätt successivt byggt ut det kommunala 
dricks- och spillvattennätet i enlighet med kommunens VA-plan som antogs 
i kommunfullmäktige 24 mars 2015. Enligt VA-planen ska en 
överföringsledning mellan Gårdby och Triberga vara klar år 2022, vilket gör 
att byarna längs den sträckningen därefter kan anslutas till det kommunala 
VA-nätet. Arbetet med överföringsledningen har redan startat med en 
konsultupphandling som är genomförd. 
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Det hål som av SGU är borrat vid Frösslunda, strax öster om byn, visar att 
området där hålet är beläget eventuellt kan innehålla grundvatten av god 
kvantitet. Förslaget i enlighet med motionen, att använda borrhålet i 
Frösslunda samt bygga ett nytt vattenverk där, innebär inte att byarna i och 
kring Stenåsa församling skulle kunna få dricksvatten snabbare än vid 
anläggandet av den enligt VA-planen planerade överföringsledningen mellan 
Gårdby och Triberga. Skälen till det är flera.  
 
Allra först skulle borrhålet behöva provpumpas under längre tid för att kunna 
fastslå borrhålets uthållighet, d.v.s. vattentillgången under en längre tid. 
Vattenkvaliteten är inte heller känd i dagsläget, d.v.s. vattnets kemiska 
sammansättning samt innehåll av eventuella föroreningar. Det måste också 
kontrolleras under en längre tid. Borrhålet ligger i en aktiv jordbruksbygd 
vilket innebär en risk för att vattnet innehåller oönskade kemiska ämnen. När 
borrhålets vattenkvalitet och vattenkvantitet är säkerställt och konstaterats 
vara intressant ur ett kommunalt dricksvattenperspektiv behöver 
markägarförhållandena utredas eftersom borrhålet ligger på privat mark.  
Tillstånd (vattendom) för vattenuttag med tillhörande utredningar, som är 
både kostsamt och tidskrävande, skulle därefter behöva sökas hos Mark- och 
miljödomstolen. Ett vattenskyddsområde behöver inrättas runt borrhålet, 
efter en geohydrologisk utredning, vilket skulle innebära inskränkningar i 
den pågående markanvändningen och troligen kostnader för kommunen.  
 
Triberga vattentäkt ligger som en egen ö i dricksvattensystemet. När 
vattentäkten i Triberga sinar, vilket händer relativt ofta, måste kommunen 
köra dricksvatten dit. Förutom det nödvändiga behovet att bygga ut 
kommunalt vatten och avlopp till byarna i och runt Stenåsa så är 
överföringsledningen mellan Gårdby och Triberga också nödvändig för att 
kunna ge redundans i det övergripande dricksvattensystemet. Genom att 
införliva Triberga vattentäkt och vattenverk till kommunens norra 
dricksvattensystem kan byarna på östra sidan få en säker och långsiktig 
vattenförsörjning.  
 
Ett vattenverk av mindre modell skulle innebära en kostnad på cirka 35-40 
miljoner kronor, utöver kostnaderna för ledningsdragningarna, 
provpumpningar, vattendom och vattenskyddsområde. Att bekosta ett nytt 
vattenverk som inte knyter ihop vattenverken i norra kommundelen skulle bli 
en extrakostnad, vilket inte är ekonomiskt försvarbart. Däremot så kommer 
den potentiella vattenresursen i Frösslunda att utredas för att se om det finns 
tekniska och ekonomiska möjligheter att använda vattnet i Frösslunda genom 
att lägga en råvattenledning från Frösslunda till Triberga vattenverk. 

Alternativa förslag till beslut med de ytterligare överväganden som kan 
behövas 
Förvaltningen anser inte att det finns några alternativa förslag till beslut. 

Kommunikation av förslaget till beslut 
Ärendet omfattas inte av förvaltningslagens regler om kommunikation. 
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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 
Motionen avslås.     

Jens Olsén 
VA/Fjärrvärme Chef  

Fattat beslut expedieras till: 
  

 
 



 

 

 
 
Kommunfullmäktiges ordförande 
Kjell Magnusson 
Kjell.magnusson@morbylanga.se 
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 Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige för anmälan 

 

Beslut fattade enligt arbetsordning för beredning av 
motioner och medborgarförslag (MBLAFS 2015:22) 
Beslutande 
Kjell Magnusson 

Ärende 
Motion av Gerd Åstrand (C) och Gunilla Karlsson (C) - Vattenförsörjningen till ett 
hårt drabbat område. 

Beslutsunderlag 
Motion inkommen den 6 augusti 2018. 

Beslut 
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning. 

 

Kjell Magnusson 
Kommunfullmäktiges ordförande  
 



Från: Cecilia Widén 
Skickat: den 6 augusti 2018 09:50 
Till: Registrator 
Ämne: VB: Motion 
 
Hälsningar  
  
Cecilia Widén 
Sekreterare 
Mörbylånga kommun 
Tfn: 0485-471 98 

 

Från: Gerd Åstrand ]  

Skickat: den 6 augusti 2018 09:13 
Till: Cecilia Widén; Ann-Charlott Karlsson 

Kopia: Gunilla Karlsson 

Ämne: Motion 

 
Motion till Mörbylånga Kommunfullmäktige om vattenförsörjning till ett hårt drabbat område. 
 
2016 var ett torrår då flera brunnar sinade, lantbrukare blev utan vatten och kommunens 
vattentäkter räckte inte till, det kördes vatten från fastlandet samtidigt som det drogs en 
vattenledning från fastlandet till Öland. 
SGU genomförde flygmätningar för att hitta nya vattenkällor men svar på om de hittat några 
möjliga nya vattentäkter dröjde. 
I år 2018 är det ännu torrare och grundvattennivåerna sjunker kraftigt och är nu oroande låga. 
Via nyhetssändningar har vi nu fått veta att SGU fann två intressanta potentiella vattentäkter i vår 
kommun, en i Frösslunda och en i Kleva. När vi gjort förfrågningar har vi fått höra att 
kommunens tjänstemän gjort provborrningar vid Frösslunda med mycket gott resultat. Stenåsa 
församling, där Frösslund ligger, är kanske den bygd som drabbats mest av otjänligt vatten och 
tomma brunnar. Vi kan på rak arm räkna upp ett 35-tal personer som kör vatten varje dag därför 
att de inte kan använda sitt egna vatten. 
Kommunens vattenförsörjningsplan säger att byarna med en lång matarledning förväntas få 
vatten 2022.  
Vi vill att Mörbylånga kommun snarast utreder möjligheten att bygga ett mindre vattenverk på 
den nya täkten för att ge Stenåsa-områdets vattenförsörjning. 
 
 
Vi yrkar att: 
 
• utredning omgående startas om möjligheten och kostnaden för ett mindre vattenverk på den nya 
vattentäkten i Frösslunda. 
 
• kommunen därefter bygger ett mindre vattenverk som ska försörja den hårt drabbade bygden i 
avvaktan på att vattennätet kan byggas samman. 
 



 
Gerd Åstrand, fullmäktigeledamot för Centerpartiet 
Gunilla Karlsson, fullmäktigeersättare för Centerpartiet 



 

Kultur- och tillväxtnämnden 
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§ 43 Dnr KTN 2019/000099  

Motion av Gerd Åstrand (C) och Gunilla Karlsson (C) - 
Vattenförsörjningen till ett hårt drabbat område 
Sammanfattning av ärendet 
Gerd Åstrand (C) och Gunilla Karlsson (C) har lämnat in en motion där de 
yrkar på att en utredning startas för att visa möjligheten och kostnaderna för 
att bygga ett mindre vattenverk vid ett av Sveriges geologiska undersökning, 
SGU:s, ny-borrade brunnshål i Frösslunda samt att ett nytt vattenverk 
därefter byggs i anslutning till brunnshålet för att försörja den hårt drabbade 
bygden i Stenåsa församling. Författarna av motionen beskriver att många 
boende i bygden kör vatten varje dag för att de inte kan använda sitt egna 
enskilda vatten, p.g.a. bristande kvalitet och/ eller kvantitet. 

Beslutsunderlag 
Motion, inkommen den 6 augusti 2018. 
Kommunfullmäktiges ordförandes beslut, daterat den 15 augusti 2018. 
Tjänsteskrivelse, daterad den 29 januari 2020. 

Kultur- och tillväxtnämndens förslag till beslut 
1. Motionen avslås. 
_____ 
 
 

Expedieras till: 
Kommunstyrelsen 
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§ 107 Dnr KS 2019/000099  

Motion av Gerd Åstrand (C) och Gunilla Karlsson (C) - 
Vattenförsörjningen till ett hårt drabbat område 
Sammanfattning av ärendet 
Gerd Åstrand (C) och Gunilla Karlsson (C) har lämnat in en motion där de yrkar 
på att en utredning startas för att visa möjligheten och kostnaderna för att bygga 
ett mindre vattenverk vid ett av Sveriges geologiska undersökning, SGU:s, ny-
borrade brunnshål i Frösslunda samt att ett nytt vattenverk därefter byggs i 
anslutning till brunnshålet för att försörja den hårt drabbade bygden i Stenåsa 
församling. Författarna av motionen beskriver att många boende i bygden kör 
vatten varje dag för att de inte kan använda sitt egna enskilda vatten, p.g.a. 
bristande kvalitet och/ eller kvantitet. 

Beslutsunderlag 
Motion, inkommen den 6 augusti 2018. 
Kommunfullmäktiges ordförandes beslut, daterat den 15 augusti 2018. 
Tjänsteskrivelse, daterad den 29 januari 2020. 
Kultur- och tillväxtnämndens § 43 från den 10 mars 2020. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
1. Motionen avslås. 
_____ 
 
 

Expedieras till: 
Kommunfullmäktige 
 
 
 



 



 

 

 
 
Kommunfullmäktiges ordförande 
Kjell Magnusson 
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 Beslutet skickas till: 

Samhällsbyggnadsnämnden 
Kommunfullmäktige för anmälan 

 

Beslut fattade enligt arbetsordning för beredning av 
motioner och medborgarförslag (MBLAFS 2015:22) 
Beslutande 
Kjell Magnusson 

Ärende 
Motion av Ulf Elgehed (MP) - Separering av regnvatten. 

Beslutsunderlag 
Motion inkommen den 3 januari 2019. 

Beslut 
Motionen remitteras till samhällsbyggnadsnämnden för beredning. 

 

Kjell Magnusson 
Kommunfullmäktiges ordförande  
 



MOTION 

från Miljöpartiet de Gröna i Mörbylånga kommun                               

Separering av regnvatten 

För att spara på dricksvatten och ta vara på vatten över huvudtaget är separering av regnvatten en metod som skulle 
vara högst lämplig på Öland med tanke både på miljö och vattensituationen. Detta vatten kan användas för bevattning, 
fyllning av pooler, spolning i toaletter, dricksvatten till djur etc. 
Frågan har varit uppe vid flera tillfällen i olika forum, men något konkret har inte hänt. 

Nu kan vi se ett konkret exempel i Borgholms kommun. 

                            
Hans Johannesson har gjort denna lösning med större plaströr som i dag ofta används under bl. a. vägar. Dessa 
pluggas i ändarna och kopplas i hop med hängrännor. Varje rör rymmer ca 1600 liter och kopplas i hop med nästa som 
fylls upp från det första när det blivit fullt. Det går mycket enkelt att förse inloppet med ett filter så att du även kan få 
vatten för spolning i toaletten. Denna lösning görs samtidigt som arbetet med grunden och på så sätt blir det ingen 
större merkostnad. Två nybyggda hus har redan installerat denna lösning och används som det är tänkt och utan 
problem.  
Om varje hushåll beräknas göra av med ca 100 kubikmeter per år görs här en enorm vattenbesparing säkert till hälften 
eller mer. 

DESSUTOM: Om man lägger nybyggda hus i "kyrkläge", dvs öst-väst, så får man ett södertak med plats för solpaneler - en ytterligare vinst för 
miljön och sin ekonomi. 

 

Yrkande: 
- Att all ny byggnation av villor och fritidshus samt dränering av äldre hus ska förses med uppsamlingstankar för 
regnvatten. Detta vatten kan användas för bevattning, fyllning av pooler, spolning i toaletter, dricksvatten till djur etc. 
- Att Mörbylånga kommun ska bli den första kommunen i Sverige som ligger i framkant vid alla typer av 
bygglovsansökningar i dessa ärenden. 
- Att Mörbylånga kommun även ska kunna ge kunskap och förslag till kostnadseffektiva lösningar för detta. 

 

Mörbylånga 17 december 2018 
genom Ulf Elgehed 
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§ 43 Dnr SBN 2020/000037  

Motion av Ulf Elgehed (MP) - Separering av regnvatten 
(EDP Vision 2019-242) 
Sammanfattning av ärendet 
Ulf Elgehed (MP) har inkommit med motion avseende separering av 
regnvatten.  
Yrkande: 
- Att all nybyggnation av villor och fritidshus samt dränering av äldre hus 

ska förses med uppsamlingstankar för regnvatten. Detta vatten kan 
användas för bevattning, fyllning av pooler, spolning av toaletter, 
dricksvatten till djur etcetera. 

- Att Mörbylånga kommun ska bli den första kommunen i Sverige som 
ligger i framkant vid alla typer av bygglovsansökningar i dessa ärenden. 

- Att Mörbylånga kommun även ska kunna ge kunskap och förslag till 
kostnadseffektiva lösningar i detta. 

Beslutsunderlag 
Motion inkommen den 3 januari 2019.  
Kommunfullmäktiges ordförandes beslut daterat den 9 januari 2019. 
Tjänsteskrivelse daterad den 21 februari 2020. 

Förslag till beslut på mötet 
Curt Ekvall (SD) yrkar att motionen ej ska besvaras då motionären ej är 
berättigad att vara med i kommunfullmäktige.  

Beslutsgång 
Ordföranden hör med samhällsbyggnadsnämnden om motionen ska besvaras 
eller inte och finner att samhällsbyggnadsnämnden beslutar att besvara 
motionen.  

Beslutsgång 
Ordföranden hör därefter om nämnden kan besluta enligt förvaltningens 
förslag och finner att nämnden beslutar detsamma.  

Samhällsbyggnadsnämndens förslag till beslut 
1. Motionens första yrkande avslås med hänvisning till gällande 

lagstiftning. Enligt Plan- och bygglagen har inte kommunen möjlighet att 
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ställa så kallade särkrav vid tillståndsprövning. Detta enligt Plan- och 
bygglagen 8 kap 4 a § samt föreskrifter i Boverkets Byggregler, BBR. 

2. Motionens yrkande i övrigt besvaras med information om hur 
verksamheten ger rådgivning och information om kostnadseffektiva och 
vattenbesparande åtgärder för dagvattenhantering i ärendehanteringen.  

Reservation 
Curt Ekvall (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.  
_____ 
 
 

Expedieras till: 
Kommunstyrelsen 
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§ 108 Dnr KS 2019/000004  

Motion av Ulf Elgehed (MP) - Separering av regnvatten 
Sammanfattning av ärendet 
Ulf Elgehed (MP) har inkommit med motion avseende separering av regnvatten.  
Yrkande: 
- Att all nybyggnation av villor och fritidshus samt dränering av äldre hus ska 

förses med uppsamlingstankar för regnvatten. Detta vatten kan användas för 
bevattning, fyllning av pooler, spolning av toaletter, dricksvatten till djur 
etcetera. 

- Att Mörbylånga kommun ska bli den första kommunen i Sverige som ligger 
i framkant vid alla typer av bygglovsansökningar i dessa ärenden. 

- Att Mörbylånga kommun även ska kunna ge kunskap och förslag till 
kostnadseffektiva lösningar i detta. 

Beslutsunderlag 
Motion inkommen den 3 januari 2019.  
Kommunfullmäktiges ordförandes beslut daterat den 9 januari 2019. 
Tjänsteskrivelse daterad den 21 februari 2020. 
Samhällsbyggnadsnämndens § 43 från den 19 mars 2020. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
1. Motionens första yrkande avslås med hänvisning till gällande lagstiftning. 

Enligt Plan- och bygglagen har inte kommunen möjlighet att ställa så 
kallade särkrav vid tillståndsprövning. Detta enligt Plan- och bygglagen 8 
kap 4 a § samt föreskrifter i Boverkets Byggregler, BBR. 

2. Motionens yrkande i övrigt besvaras med information om hur verksamheten 
ger rådgivning och information om kostnadseffektiva och vattenbesparande 
åtgärder för dagvattenhantering i ärendehanteringen.  

_____ 
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 Beslutet skickas till: 

Miljö- och byggnadsnämnden 
Kommunfullmäktige för anmälan 

 

Beslut fattade enligt arbetsordning för beredning av 
motioner och medborgarförslag (MBLAFS 2015:22) 
Beslutande 
Kjell Magnusson 

Ärende 
Motion av Pia Schröder (-) - Bevara havsutsikten i Mörbylånga kommun. 

Beslutsunderlag 
Motion inkommen den 20 september 2018. 

Beslut 
Motionen remitteras till miljö- och byggnadsnämnden för beredning. 

 

Kjell Magnusson 
Kommunfullmäktiges ordförande  
 



Från: Pia schröder  
Skickat: den 20 september 2018 10:41 
Till: Mörbylånga kommun 
Ämne: Motion 
 
Till: 
Pia schröder  
 
Mörbylånga Kommun är en kommun till största delen omsluten av vatten. Det är vattnet som de 
flesta som besöker ön, på ett eller annat sätt njuter av. Därför ska all utsikt över vatten i 
möjligaste mån bevaras. Mitt förslag är att de nybyggen som ska ske, ska ligga så att de inte 
skymmer utsikten mot vattnet. Ge oss, som bor här och de som besöker vår ö så mycket 
vattenupplevelse som möjligt. 
Vidare bör de hus som byggs med enskilt läge, dvs inte i ett förtätat område,i möjligaste mån 
erinra om den bebyggelse som redan finns utanför tättbebygda områden. Eftersträvansvärt är 
också att nybyggnation i möjligaste mån målas i ”öländska” pastellfärger. 
Pia Schröder  



 

 

Samhällsbyggnad - Plan- och byggverksamheten 
 
 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2020-02-24 

Dnr 2019/241 

 
 

 
 

 
  

 

Motion – Bevara havsutsikten i Mörbylånga kommun. 

Beskrivning av ärendet 
Motion har inkommit från Pia Schröder angående bevarande av utsikten över 
kommunens omslutande vatten och att ny bebyggelse ska ske så att den inte 
skymmer utsikten mot vattnet. Vidare bör de hus som byggs utanför 
tätbebyggt område i möjligaste mån erinra om den befintliga bebyggelsen. 

Beslutsunderlag 
Motion inkommen den 20 september 2018. 
Kommunfullmäktiges ordförandes beslut daterat 25 september 2018. 
Tjänsteskrivelse daterad den 24 februari 2020 

Förvaltningens Överväganden 
I samband med detaljplanearbete beaktas möjlighet till att bevara havsutsikt 
och utblickar i möjligaste mån. Detta är mycket viktigt för platsens 
attraktivitet och orienterbarhet. Hänsyn tas både till befintliga fastigheter 
såväl som allmänhetens intresse. Målsättningen är att kunna göra tillägg i 
bebyggelsemiljön utan att bygga bort kvalitéerna.  Ett exempel är den 
detaljplan som är under framtagande för centrala Färjestaden. Där lämnas 
utblickar och vyer mot Kalmarsund obebyggda för att behålla platsens 
karaktär. Mera om hur kommunen arbetar med detta kan man läsa om i till 
exempel ”Grönstrukturplan för Färjestaden”. 
I ärenden utanför detaljplanelagt område prövas oftast nybyggnation genom 
ett förhandsbesked det vill säga en lokaliseringsprövning. Där tas stor 
hänsyn till tillkommande byggnaders anpassning till landskapet. I en stor del 
av Mörbylånga kommun rådet även landskapsbildskydd enligt tidigare NVL 
(naturvårdslagen). Detta innebär att dispens måste sökas hos länsstyrelsen.  
 
När det gäller nybyggnation utanför tätbebyggt område har 
Samhällsbyggnadsnämnden nyligen uppdragit till förvaltningen att utarbeta 
riktlinjer för utformning av bebyggelsen. Utgångspunkt i arbetet blir de 
riktlinjer för byggnation i radbyarna som återfinns i kommunens 
”Översiktsplan 2014”. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Motionen besvaras genom att följande information lämnas: stor hänsyn 
tas till utsikt och utblickar mot vattnet i samband med nybyggnation både 
vid enstaka nybyggnation utanför tätbebyggt område samt i 
detaljplaneärenden. 



MÖRBYLÅNGA KOMMUN 
Datum 
2020-02-24 

 
 

Sida 
2(2) 

 

 

Riktlinjer för utformning av byggnation utanför detaljplanelagt område är 
pågående enligt uppdrag från Samhällsbyggnadsnämnden. 

 

Marie-Christine Svensson 
Stadsarkitekt /Plan- och byggchef  

Fattat beslut expedieras till: 
Pia Schröder,   
Kommunfullmäktige  
 
 





 

Samhällsbyggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(1) 

Sammanträdesdatum 
 
 

2020-03-19  
 
 
 
 
 
 

Justerare Utdragsbestyrkande 

JOHAN ÅLUND 
2020-03-26 
14:10:56 

PER OLOF 
JOHANSSON 
2020-03-26 
14:31:57 

   

 

§ 42 Dnr SBN 2020/000039  

Motion av Pia Schröder (-) - Bevara havsutsikten i 
Mörbylånga kommun 
(EDP Vision 2019-241) 
Sammanfattning av ärendet 
Motion har inkommit från Pia Schröder (-) angående bevarande av utsikten 
över kommunens omslutande vatten och att ny bebyggelse ska ske så att den 
inte skymmer utsikten mot vattnet. Vidare bör de hus som byggs utanför 
tätbebyggt område i möjligaste mån erinra om den befintliga bebyggelsen. 

Beslutsunderlag 
Motion inkommen den 20 september 2018. 
Kommunfullmäktiges ordförandes beslut daterat 25 september 2018. 
Tjänsteskrivelse daterad den 24 februari 2020. 

Samhällsbyggnadsnämndens förslag till beslut 
1. Motionen besvaras genom att följande information lämnas: stor hänsyn 

tas till utsikt och utblickar mot vattnet i samband med nybyggnation både 
vid enstaka nybyggnation utanför tätbebyggt område samt i 
detaljplaneärenden. 

2. Riktlinjer för utformning av byggnation utanför detaljplanelagt område 
är pågående enligt uppdrag från samhällsbyggnadsnämnden. 

_____ 
 
 

Expedieras till: 
Kommunstyrelsen 
 
 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(1) 

Sammanträdesdatum 
 
 

2020-04-07  
 
 
 
 
 
 

Justerare Utdragsbestyrkande 

MATILDA 
WÄRENFALK 
2020-04-14 
08:54:07 

Eric Dicksson 
2020-04-14 
09:07:10 

   

 

§ 109 Dnr KS 2019/000104  

Motion av Pia Schröder (-) - Bevara havsutsikten i 
Mörbylånga kommun 
Sammanfattning av ärendet 
Motion har inkommit från Pia Schröder (-) angående bevarande av utsikten över 
kommunens omslutande vatten och att ny bebyggelse ska ske så att den inte 
skymmer utsikten mot vattnet. Vidare bör de hus som byggs utanför tätbebyggt 
område i möjligaste mån erinra om den befintliga bebyggelsen. 

Beslutsunderlag 
Motion inkommen den 20 september 2018. 
Kommunfullmäktiges ordförandes beslut daterat 25 september 2018. 
Tjänsteskrivelse daterad den 24 februari 2020. 
Samhällsbyggnadsnämndens § 42 från den 19 mars 2020. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
1. Motionen besvaras genom att följande information lämnas: stor hänsyn tas 

till utsikt och utblickar mot vattnet i samband med nybyggnation både vid 
enstaka nybyggnation utanför tätbebyggt område samt i detaljplaneärenden. 

2. Riktlinjer för utformning av byggnation utanför detaljplanelagt område är 
pågående enligt uppdrag från samhällsbyggnadsnämnden. 

_____ 
 
 

Expedieras till: 
Kommunfullmäktige 
 
 



 



 

 

 
 
Kommunfullmäktiges ordförande 
Kjell Magnusson 
Kjell.magnusson@morbylanga.se 

BESLUT 
Sida 
1(1) 

Datum 
2019-09-04 

Dnr 
KS 2019/000441  

  

 
 Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige för anmälan 

 

Beslut fattade enligt arbetsordning för beredning av 
motioner och medborgarförslag (MBLAFS 2015:22) 
Beslutande 
Kjell Magnusson 

Ärende 
Motion av Eric Dicksson (KD) och Nina Åkesson Nylander (KD) - Inför intraprenad i 
Mörbylånga kommun. 

Beslutsunderlag 
Motion inkommen den 4 september 2019.  

Beslut 
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning. 

 

Kjell Magnusson 
Kommunfullmäktiges ordförande  
 



 

 

 

 

Inför intraprenad i Mörbylånga kommun!  

Intraprenad är ett sätt att driva verksamhet inom en kommun med utökade befogenheter och större 

ansvar för verksamhet, ekonomi och personal. Intraprenad har införts i flera kommuner med mycket 

gott resultat, bland annat i Kristianstad. Den kommunala nämnden som verksamheten står under har 

fortfarande det formella och övergripande ansvaret för verksamheten och bekostar driften. 

Personalen är anställd i kommunen och intraprenadchefen är direkt underställd förvaltningschefen. 

Driftsformen ger enheterna ökat ansvar och större befogenheter än om verksamheten drivs i 

traditionell kommunal form. Syftet med intraprenad är bland annat att öka möjligheten till påverkan 

för användarna och ge större utrymme för egna initiativ för de anställda. Bland personalen inom t.ex. 

äldreomsorgen och skolan finns ett stort engagemang och mycket kunskap som på ett bättre sätt 

skulle kunna nyttjas genom en mer flexibel driftsform som intraprenad innebär. Intraprenad skulle 

vara ett bra sätt att möjliggöra för enheter att ta egna initiativ och pröva nya idéer och där igenom 

öka kvalitén i berörd verksamhet.  

 

Med hänvisning till ovanstående föreslår Kristdemokraterna: 

 

Att kommundirektören får i uppdrag att ta fram riktlinjer för hur en intraprenadverksamhet skulle 

kunna införas i Mörbylånga kommun.  

 

Eric Dicksson (KD)  

Nina Åkesson Nylander (KD) 

 

 

 

 

 

 

 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(1) 

Sammanträdesdatum 
 
 

2020-04-07  
 
 
 
 
 
 

Justerare Utdragsbestyrkande 

MATILDA 
WÄRENFALK 
2020-04-14 
08:54:07 

Eric Dicksson 
2020-04-14 
09:07:10 

   

 

§ 110 Dnr KS 2019/000441  

Motion av Eric Dicksson (KD) och Nina Åkesson Nylander 
(KD) - Inför intraprenad i Mörbylånga kommun 
Sammanfattning av ärendet 
I motionen föreslås att kommundirektören får i uppdrag att ta fram riktlinjer för 
hur en intraprenadverksamhet skulle kunna införas i Mörbylånga kommun.     

Beslutsunderlag 
Motion, inkommen den 4 september 2019. 
Kommunfullmäktiges beslut, den 23 september 2019 § 180. 
Tjänsteskrivelse, daterad den 26 mars 2020.    

Förslag till beslut på mötet 
Eric Dicksson (KD) och Henrik Yngvesson (M) yrkar bifall till motionen. 
Mathias Karlsson (S) yrkar på att motionen anses besvarad. 

Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det finns tre förslag till beslut som ställs mot 
varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Mathias Karlssons 
yrkande. 
Votering begärs. 
Då det finns tre förslag till beslut meddelar ordföranden att Mathias Karlssons 
yrkande är huvudförslag. 
För att utse motförslag till huvudförslaget ställer ordföranden förvaltningens 
förslag mot Eric Dickssons m.fl. yrkande och finner att kommunstyrelsen utser 
Eric Dickssons m.fl. yrkande som motförslag. 
Följande propositionsordning godkänns. 
Ja-röst för Mathias Karlssons yrkande. 
Nej-röst för Eric Dickssons m.fl. yrkande. 
Ja    Nej 
Mattias Nilsson (S)  Henrik Yngvesson (M) 
Mathias Karlsson (S)  Ulrik Brandén (M) 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
2(1) 

Sammanträdesdatum 
 
 

2020-04-07  
 
 
 
 
 
 

Justerare Utdragsbestyrkande 

MATILDA 
WÄRENFALK 
2020-04-14 
08:54:07 

Eric Dicksson 
2020-04-14 
09:07:10 

   

 

Josef Bjerlin (V)  Liv Stjärnlöv (M) 
Håkan Lindqvist (S)  Eric Dicksson (KD) 
Anna-Kajsa Arnesson (C)  Jessica Hellman (SD) 
Åsa Everbrand (C) 
Per-Olov Johansson (C) 
Matilda Wärenfalk (S) 
8 ja-röster och 5 nej-röster. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
1. Motionen besvaras med hänvisning till den nya styrmodell som arbetas fram 

i kommunen just nu och som ska börja gälla från januari 2021.       

Reservation 
Eric Dicksson (KD), Henrik Yngvesson (M), Ulrik Brandén (M), Liv Stjärnlöv 
(M) och Jessica Hellman (SD) reserverar sig mot beslutet. 
_____ 
 
 

Expedieras till: 
Kommunfullmäktige 
 
 
 



 

 
 

 
 
Kommundirektör 
 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2020-03-26 

Dnr 
KS 2019/000441 

  

 

Motion av Eric Dicksson (KD) och Nina Åkesson 
Nylander (KD) - Inför intraprenad i Mörbylånga kommun  
Beskrivning av ärendet 
I motionen föreslås att kommundirektören får i uppdrag att ta fram riktlinjer 
för hur en intraprenadverksamhet skulle kunna införas i Mörbylånga 
kommun.     

Beslutsunderlag 
Motion, inkommen den 4 september 2019. 
Kommunfullmäktiges beslut, den 23 september 2019 § 180. 
Tjänsteskrivelse, daterad den 26 mars 2020.     

Förvaltningens överväganden 

Överväganden förvaltningens huvudförslag 
En ny styrmodell arbetas fram i kommunen just nu och som ska börja gälla 
från januari 2021. Styrmodellens syfte är att ge mer ansvar och större 
befogenheter till arbetsgrupper som finns nära våra verksamheter och 
medborgare. De mål som motionärerna vill nå med intraprenad är desamma 
som målsättningarna som finns med den nya styrmodellen där tillitsbaserad 
ledning är nyckelord. 

Alternativa förslag till beslut med de ytterligare överväganden som kan 
behövas 
Förvaltningen ser inga alternativa förslag till beslut. 

Kommunikation av förslaget till beslut 
Ärendet omfattas inte av förvaltningslagens regler om kommunikation. 

Övervägande enligt § 2 i kommunstyrelsens reglemente 
Förslaget till beslut påverkar inte något av perspektiven i kommunstyrelsens 
reglemente § 2. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Motionen avslås med hänvisning till den nya styrmodell som arbetas fram i 
kommunen just nu och som ska börja gälla från januari 2021.       

Ann Willsund 
Kommundirektör  



Mörbylånga kommun 
Datum 
2020-03-26 

Dnr 
KS 2019/000441 

Sida 
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Fattat beslut expedieras till: 
Eric Diksson (KD) och Nina Åkesson Nylander (KD) 
 
 



 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(1) 

Sammanträdesdatum 
 
 

2020-06-02  
 
 
 
 
 
 

Justerare Utdragsbestyrkande 

MATILDA 
WÄRENFALK 
2020-06-05 
10:39:02 

PER-OLOV 
JOHANSSON 
2020-06-05 
10:45:15 

   

 

§ 148 Dnr KS 2020/000084  

Motion av Eric Dicksson (KD) - Stärkt samarbete för bättre 
missbruksvård 
Sammanfattning av ärendet 
I motionen föreslås att Mörbylånga kommun påbörjar samtal med Region 
Kalmar Län i syfte att påbörja ett gemensamt arbete för stärkt vård vid 
samsjuklighet samt att en gemensam rutin eller liknande för samarbete kring 
människor med samsjuklighet tas fram. 

Beslutsunderlag 
Motion, inkommen den 19 februari 2020. 
Ordförandebeslut om remiss till socialnämnden den 24 februari 2020. 
Tjänsteskrivelse, daterad den 25 mars 2020. 
Socialnämndens förslag till beslut den 22 april 2020 § 47. 

Förslag till beslut på mötet 
Samuel Sigvardsson (KD) och Henrik Yngvesson (M) yrkar bifall till motionen. 
Anna-Kajsa Arnesson (C) yrkar bifall till socialnämndens förslag. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer socialnämndens förslag mot Samuel Sigvardsson (KD) med 
fleras yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt socialnämndens 
förslag. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
1. Motionärens två förslag på åtgärder för stärkt samarbete för bättre miss-

bruksvård besvaras med att arbetet redan pågår genom kommunens med-
verkan och arbete i länsgemensam ledning i samverkan. 

Reservation 
Till förmån för eget förslag reserverar sig Samuel Sigvardsson (KD), Henrik 
Yngvesson (M), Ulrik Brandén (M) och Ingela Fredriksson (M). 
_____ 
 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
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2020-06-02  
 
 
 
 
 
 

Justerare Utdragsbestyrkande 

MATILDA 
WÄRENFALK 
2020-06-05 
10:39:02 

PER-OLOV 
JOHANSSON 
2020-06-05 
10:45:15 

   

 

Expedieras till: 
Kommunfullmäktige 
 
 
 



 

 
 

 
 
Social omsorg 
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Motion av Eric Dicksson (KD) - Stärkt samarbete för 
bättre missbruksvård  
Beskrivning av ärendet 
I motionen föreslås att Mörbylånga kommun påbörjar samtal med Region 
Kalmar Län i syfte att påbörja ett gemensamt arbete för stärkt vård vid 
samsjuklighet samt att en gemensam rutin eller liknande för samarbete kring 
människor med samsjuklighet tas fram.     

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad den 25 mars 2020.  
Motion, inkommen den 19 februari 2020.    

Förvaltningens överväganden 

Överväganden förvaltningens huvudförslag 

Mörbylånga kommun ingår idag i länsgemensam ledning i samverkan som är 
en samverkande ledningsgrupp inom socialtjänst och angränsande områden, 
hälso- och sjukvård samt skolan. Ledningsgruppen, som består av social- och 
omsorgschefer, samt skolchefer, representanter från regionens ledningsstab 
samt regionens förvaltningschefer inom hälso- och sjukvård, primärvård och 
psykiatri, leder det arbete som sker i samverkan mellan socialtjänst och 
regionen. Målet är att modellen för samverkan långsiktigt ska försörja 
regionen med ett praktiskt verksamhetsstöd och stimulera till goda insatser 
som kan ge förbättringar för patienter och brukare samt att utveckla 
arbetssätt. 

Inom ramen för länsgemensam ledning i samverkan tas 
samverkansöverenskommelser och praktiska anvisningar fram inom fyra 
utvecklingsområden (äldre, barn och unga, psykisk hälsa samt missbruk och 
beroende). Region Kalmar län och kommunerna i Kalmar län har en 
överenskommelse från 2018 om samverkan kring personer med riskbruk, 
missbruk och beroende. I överenskommelsen finns samsjuklighet med. 
Överenskommelsen är på gång och ska revideras och uppdateras bland annat 
med hänsyn till den nationella handlingsplanen för missbruk och beroende, 
avseende målgruppen 13-29 år. Till detta ska tillhörande praktiska 
anvisningar tas fram. De praktiska anvisningarna syftar till att främja en god 
vård på rätt vårdnivå och en socialtjänst av god kvalité för den enskilde som 
behöver insatser från socialtjänsten, den kommunala hälso- och sjukvården, 
skolan och/eller Regionens öppen- och slutenvård. De praktiska 
anvisningarna tydliggör även parternas roller. 



Mörbylånga kommun 
Datum 
2020-03-24 

Dnr 
SN 2020/000040 

Sida 
2(2) 

 

 

Alternativa förslag till beslut med de ytterligare överväganden som kan 
behövas 
Förvaltningen gör bedömningen att det inte finns några alternativa förslag till 
beslut. 

Kommunikation av förslaget till beslut 
Ärendet omfattas inte av förvaltningslagens regler om kommunikation. 

Övervägande enligt § 2 i kommunstyrelsens reglemente 
Pågående arbete inom organisationen länsgemensam ledning i samverkan tar 
hänsyn till folkhälsan i Mörbylånga kommun genom att arbetet som görs 
syftar till förbättrad hälsa genom stärkta insatser för människor som har ett 
missbruk, riskbruk och beroende i kombination med andra hälsoproblem.   

Förvaltningens förslag till beslut 
Motionärens två förslag på åtgärder för stärkt samarbete för bättre 
missbruksvård besvaras med att arbetet redan pågår genom kommunens 
medverkan och arbete i länsgemensam ledning i samverkan.  
 
     

Ann-Katrin Ståhl 
Socialchef 

Malin Furberg 
IFO-chef 

Fattat beslut expedieras till: 
Kommunfullmäktige 
 



 

 

 
 
Kommunfullmäktiges ordförande 
Kjell Magnusson 
Kjell.magnusson@morbylanga.se 

BESLUT 
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 Beslutet skickas till: 

Socialnämnden 
Kommunfullmäktige för anmälan 

 

Beslut fattade enligt arbetsordning för beredning av 
motioner och medborgarförslag (MBLAFS 2015:22) 
Beslutande 
Kjell Magnusson 

Ärende 
Motion av Eric Dicksson (KD) - Stärkt samarbete för bättre missbruksvård. 

Beslutsunderlag 
Motion inkommen den 19 februari 2020.  

Beslut 
Motionen remitteras till socialnämnden för beredning. 

 

Kjell Magnusson 
Kommunfullmäktiges ordförande  
 



Från: Cecilia Widén 
Skickat: den 19 februari 2020 09:03 
Till: Registrator 
Ämne: VB: Motion från KD 
Bifogade filer: Stärkt samarbete för bättre missbruksvård.docx 
 
Hälsningar 
Cecilia Widén 
Kommunsekreterare 
Mörbylånga kommun 
Tfn: 0485-471 98 
 

Från: Eric Dicksson   
Skickat: den 19 februari 2020 08:41 
Till: Cecilia Widén <Cecilia.Widen@morbylanga.se> 
Ämne: Motion från KD 
 
Hej Cecilia,  
Bifogar här en motion från KD. Går det att få den anmäld under KF på måndag? 
 
Mvh, 
 
Eric Dicksson 
Gruppledare för Kristdemokraterna i Mörbylånga kommun.  

mailto:Cecilia.Widen@morbylanga.se


 

 

 

 

Stärkt samarbete för bättre missbruksvård!  

 

Missbruk är ett växande problem i vårt samhälle. Allt fler missbrukar droger, nya 

substanser lanseras ständigt och allt yngre personer dras in i missbruk. Missbrukets 

kostnader för samhället är enorma, inte bara rent samhällsekonomiskt utan kanske 

främst vad gäller mänskligt lidande. Barn, familj, vänner och den missbrukande 

drabbas mycket hårt. För människor med ett narkotikamissbruk är oftast inte 

missbruket det enda problemet personen behöver stöd, vård och behandling med. 

Det kan röra sig om psykiska diagnoser, arbetslöshet, hemlöshet med mera. Ungefär 

en tredjedel och upp emot hälften av de som söker vård för sitt missbruk lider av en 

ångestsjukdom respektive en depression. Samsjukligheten bland personer i missbruk 

är stor. En psykiatrisk diagnos är dubbelt så vanlig bland personer med missbruk i 

jämförelse med den övriga befolkningen. Då patientgruppen är så komplex som den 

är behöver oftast flera olika aktörer kopplas in med stor risk för att samarbetet 

mellan dessa inte alltid fungerar optimalt och då med patienten som den som får lida. 

En person i missbruk lider förhöjd risk att drabbas av psykisk ohälsa på grund av sitt 

missbruk och risken att hamna i missbruk är högre vid psykisk ohälsa. En del av de 

stödinsatser som behövs finns inom kommunens verksamhetsområden och andra 

inom regionens eller hos staten. Genom bättre samarbete mellan kommun och region 

inom missbruksvården skulle vi kunna hjälpa fler människor att ta sig ut ur sitt 

missbruk. Genom samverkan, samarbete och kanske även ett gemensamt 

behandlingsprogram skulle fler kunna få den vård, behandling och det stöd personen 

behöver för att bli drogfri. Varje människa vi kan rädda från narkotikamissbruk är en 

stor vinst för så väl individ som samhälle.  

 

Med anledning av ovanstående föreslår jag: 

 

Att Mörbylånga kommun påbörjar samtal med Region Kalmar Län för att påbörja ett 

gemensamt arbete för att stärka vården vid samsjuklighet.  

 

Att samtalets syfte skall vara att utforma en gemensam rutin eller liknande för hur vi 

skall samarbeta kring människor med samsjuklighet.  

 

Eric Dicksson (KD) 

Gruppledare för Kristdemokraterna i Mörbylånga kommun.  



 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(1) 

Sammanträdesdatum 
 
 

2020-04-22  
 
 
 
 
 
 

Justerare Utdragsbestyrkande 

MATHIAS 
KARLSSON 
2020-04-29 
16:19:46 

ANNIKA 
HENELL 
2020-04-29 
16:56:45 

   

 

§ 47 Dnr SN 2020/000040  

Motion av Eric Dicksson (KD) - Stärkt samarbete för 
bättre missbruksvård 
Sammanfattning av ärendet 
I motionen föreslås att Mörbylånga kommun påbörjar samtal med Region 
Kalmar Län i syfte att påbörja ett gemensamt arbete för stärkt vård vid 
samsjuklighet samt att en gemensam rutin eller liknande för samarbete kring 
människor med samsjuklighet tas fram. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad den 25 mars 2020.  
Motion, inkommen den 19 februari 2020. 

Förslag till beslut på mötet. 
Eric Dicksson (KD) yrkar bifall till motionen.  
Eva Folkesdotter Paradis (M) yrkar bifall till motionen. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer Eric Dickssons (KD) och Eva Folkesdotter Paradis (M) 
yrkande mot förvaltningens förslag till beslut och finner att nämnden bifaller 
förvaltningens förslag. 

Socialnämndens beslut 
1. Motionärens två förslag på åtgärder för stärkt samarbete för bättre 

missbruksvård besvaras med att arbetet redan pågår genom kommunens 
medverkan och arbete i länsgemensam ledning i samverkan. 

Reservation 
Eric Dicksson (KD) och Eva Folkesdotter Paradis (M) reserverar sig mot 
beslutet. 
_____ 

Expedieras till:  
Kommunstyrelsen 

Ajournering 
Mötet ajourneras mellan klockan 10:10-10:30 



 

 

 
 
Kommunfullmäktiges ordförande 
Kjell Magnusson 
Kjell.magnusson@morbylanga.se 

BESLUT 
Sida 
1(1) 

Datum 
2020-01-13 

Dnr 
KS 2020/000015  

  

 
 Beslutet skickas till: 

Kultur- och tillväxtnämnden 
Kommunfullmäktige för anmälan 

 

Beslut fattade enligt arbetsordning för beredning av 
motioner och medborgarförslag (MBLAFS 2015:22) 
Beslutande 
Kjell Magnusson 

Ärende 
Motion av Carl Dahlin (M) och Eva Folkesdotter Paradis (M) - Inför fritidsbanken i 
Mörbylånga kommun. 

Beslutsunderlag 
Motion inkommen den 9 januari 2020. 

Beslut 
Motionen remitteras till kultur- och tillväxtnämnden för beredning. 

 

Kjell Magnusson 
Kommunfullmäktiges ordförande  
 



 



Från: Carl Dahlin 
Skickat: den 9 januari 2020 15:29 
Till: Registrator 
Kopia: Cecilia Widén 
Ämne: Motion fritidsbanken 
Bifogade filer: Motion fritidsbanken.docx 
 
Hej, 
 
bifogar motion från (M) ang etableringen av fritidsbanken i kommunen. 
 
CD 



 

MOTION TILL MÖRBYLÅNGA KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Inför ”fritidsbanken” i Mörbylånga kommun 
 

Fritidsbanken är ett slags bibliotek med sport- och fritidsartiklar. Ursprungligen ett ideellt 
initiativ som startades för sex år sedan i en kommun i Värmland, drivs det främst av ideella 
krafter och har på många ställen blivit en praktikplats för de som behöver arbetsträna. Ofta 
drivs Fritidsbanken som en sammanslutning av olika delar av samhället såsom 
idrottsföreningar och kommunen med flera. Därutöver bidrar även återvinningscentraler i 
vissa kommuner med vad som lämnas där i gott skick. 

 

De flesta artiklarna är skänkta; det handlar ofta om olika former av sportutrustningar som 
exempelvis blivit för små för barnen, eller som de vuxna lagt på hyllan. Exemplen är många 
men handlar främst om fritidsutrustning i form av skridskor, skidor, inlines/rullskridskor, 
snowboards, tält, bollar, flytvästar med mera. För många familjer är dessa ofta dyra saker 
som inte alla har råd med. För dem eller de som vill prova på eller använda under en kortare 
tid fungerar Fritidsbankens utlåningstid på 14 dagar bra. Alla får låna och allt är gratis. 

 

I dagsläget finns Fritidsbanken i många kommuner i vår närhet såsom Kalmar, Hultsfred och 
Tingsryd. Strax före årsskiftet sa även Borgholms kommunfullmäktige ja till etablering av 
Fritidsbanken, ett utmärkt alternativ för dem som inte har råd att köpa nytt eller bara vill prova 
på. 

 

Moderaterna föreslår därför 

Att Mörbylånga kommun verkar för att Fritidsbanken etableras i kommunen 

 

Carl Dahlin 

Eva Folkesdotter Paradis 

Moderaterna i Mörbylånga kommun, 2020-01-07 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiq4Marv-_mAhUqlosKHXgJAf0QjRx6BAgBEAQ&url=https://moderaterna.se/&psig=AOvVaw0s__2WLSHljCYr8KgkNqCK&ust=1578417982106043


 

 
 

 
 
Kultur och fritid 
 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2020-03-02 

Dnr 
KTN 2020/000019 

  

 

Motion av Carl Dahlin (M) och Eva Folkesdotter Paradis 
(M) - Inför fritidsbanken i Mörbylånga kommun  
Beskrivning av ärendet 
I motionen föreslås att Mörbylånga kommun verkar för att Fritidsbanken 
etableras i kommunen.     

Beslutsunderlag 
Motion, inkommen den 9 januari 2020. 
Tjänsteskrivelse, daterad den 2 mars 2020.     

Förvaltningens överväganden 

Överväganden förvaltningens huvudförslag 
Förvaltningen har granskat motionen och flera verksamheter inom kultur och 
fritid har samrått kring möjligheten att införa Fritidsbanken. Slutsatsen av 
samråd är att förvaltningen är positivt inställd till motionen men behöver 
möjligheten att ta fram ekonomiska ramar för genomförandet och undersöka 
möjligheten till samordning med Borgholms kommun. 

Alternativa förslag till beslut med de ytterligare överväganden som kan 
behövas 
I detta ärende kan motionen bifallas eller avslås. 

Kommunikation av förslaget till beslut 
Ärendet omfattas inte av förvaltningslagens regler om kommunikation. 

Övervägande enligt § 2 i kommunstyrelsens reglemente 
Förslag till beslut påverkar perspektivet folkhälsa. 
Genom Fritidsbanken kan folkhälsan i kommunen förbättras eftersom 
möjligheten att låna utrustning kan uppmuntra mer träning. 

Förvaltningens förslag till beslut 
1. Motionen bifalls. 
2. Förvaltningen får i uppdrag att ta fram en organisatorisk och 

ekonomisk plan för införandet av Fritidsbanken i Mörbylånga 
kommun 2021. 

3. Förvaltningen får i uppdrag att undersöka möjligheten till 
samordning med Borgholms kommun.     



Mörbylånga kommun 
Datum 
2020-03-02 

Dnr 
KTN 2020/000019 

Sida 
2(2) 

 

 

Eleonor Rosenqvist 
Kultur- och fritidschef 

Matheus Tholin 
Natur- och fritidutvecklare 

Fattat beslut expedieras till: 
Carl Dahlin (M) 
Eva Folkesdotter Paradis (M) 
Fritidsverksamheten 
 



 

Kultur- och tillväxtnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(1) 

Sammanträdesdatum 
 
 

2020-05-12  
 
 
 
 
 
 

Justerare Utdragsbestyrkande 

PER-OLOV 
JOHANSSON 
2020-05-19 
01:33:33 

BERTIL 
JOHANSSON 
2020-05-19 
09:04:47 

   

 

§ 57 Dnr KTN 2020/000019  

Motion av Carl Dahlin (M) och Eva Folkesdotter Paradis 
(M) - Inför fritidsbanken i Mörbylånga kommun 
Sammanfattning av ärendet 
I motionen föreslås att Mörbylånga kommun verkar för att Fritidsbanken 
etableras i kommunen.  

Beslutsunderlag 
Motion, inkommen den 9 januari 2020. 
Tjänsteskrivelse, daterad den 2 mars 2020.    

Kultur- och tillväxtnämndens förslag till beslut 
1. Motionen bifalls. 
2. Förvaltningen får i uppdrag att ta fram en organisatorisk och ekonomisk 

plan för införandet av Fritidsbanken i Mörbylånga kommun 2021. 
3. Förvaltningen får i uppdrag att undersöka möjligheten till samordning 

med Borgholms kommun. 
_____ 
 
 

Expedieras till: 
Kommunstyrelsen 
 
 
 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(1) 

Sammanträdesdatum 
 
 

2020-06-02  
 
 
 
 
 
 

Justerare Utdragsbestyrkande 

MATILDA 
WÄRENFALK 
2020-06-05 
10:39:02 

PER-OLOV 
JOHANSSON 
2020-06-05 
10:45:15 

   

 

§ 149 Dnr KS 2020/000015  

Motion av Carl Dahlin (M) och Eva Folkesdotter 
Paradis (M) - Inför fritidsbanken i Mörbylånga kommun 
Sammanfattning av ärendet 
I motionen föreslås att Mörbylånga kommun verkar för att Fritidsbanken 
etableras i kommunen. 

Beslutsunderlag 
Motion, inkommen den 9 januari 2020.  
Ordförandebeslut om remiss till kultur- och tillväxtnämnden den 13 januari 
2020. 
Tjänsteskrivelse, daterad den 2 mars 2020. 
Kultur- och tillväxtnämndens förslag till beslut den 12 maj 2020 § 57. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
1. Motionen bifalls. 
2. Förvaltningen får i uppdrag att ta fram en organisatorisk och ekonomisk plan 

för införandet av Fritidsbanken i Mörbylånga kommun 2021. 
3. Förvaltningen får i uppdrag att undersöka möjligheten till samordning med 

Borgholms kommun. 
_____ 
 
 

Expedieras till: 
Kommunfullmäktige 
 



 



 

Kultur- och tillväxtnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(1) 

Sammanträdesdatum 
 
 

2020-03-10  
 
 
 
 
 
 

Justerare Utdragsbestyrkande 

PER-OLOV 
JOHANSSON 
2020-03-19 
12:06:04 

LIV ISABEL 
VICTORIA 
STJÄRNLÖV 
2020-03-19 
12:47:51 

   

 

§ 40 Dnr KTN 2020/000172  

Redovisning av obesvarade medborgarförslag 
Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen redovisar obesvarade medborgarförslag hos kultur- och 
tillväxtnämnden. 

Beslutsunderlag 
Obesvarade medborgarförslag KTN, daterade den 3 februari 2020. 
Tjänsteskrivelse, daterad den 14 februari 2020. 

Kultur- och tillväxtnämndens förslag till beslut 
1. Förvaltningen får uppskov att bereda medborgarförslag med 

diarienummer 2019/000541. Medborgarförslaget ska beredas så att beslut 
kan tas senast på årets sista kommunfullmäktigesammanträde. 

_____ 
 
 

Expedieras till: 
Kommunstyrelsen 
 
 
 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(1) 

Sammanträdesdatum 
 
 

2020-04-07  
 
 
 
 
 
 

Justerare Utdragsbestyrkande 

MATILDA 
WÄRENFALK 
2020-04-14 
08:54:07 

Eric Dicksson 
2020-04-14 
09:07:10 

   

 

§ 101 Dnr KS 2020/000056  

Redovisning av obesvarade medborgarförslag 
Sammanfattning av ärendet 
Medborgarförslag som av kommunfullmäktige remitterats till styrelse och 
nämnder för beslut eller för beredning och där beslut inte har fattats ska 
rapporteras till kommunfullmäktige i april och oktober varje år.     

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens redovisning av obesvarade medborgarförslag, daterad den 
19 mars 2020. 
Tjänsteskrivelse för kommunstyrelsens verksamhetsområde, daterad den 
20  mars 2020. 
Kultur- och tillväxtnämndens redovisning av obesvarade medborgarförslag, 
daterad den 3 februari 2020. 
Tjänsteskrivelse för kultur- och tillväxtnämndens verksamhetsområde, daterad 
den 14 februari 2020. 
Kultur- och tillväxtnämndens § 40 från den 10 mars 2020. 
Samhällsbyggnadsnämndens redovisning av obesvarade medborgarförslag, 
daterad den 31 januari 2020. 
Samhällsbyggnadsnämndens § 41 från den 19 mars 2020.    

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
1. Redovisningen av obesvarade medborgarförslag för kommunstyrelsens 

verksamhetsområde godkänns. 
2. Kultur- och tillväxtnämnden får uppskov att bereda medborgarförslag – 

Placering av Kronans babordssida (dnr 2019/000541). Medborgarför-slaget 
ska beredas så att beslut kan fattas senast på årets sista kommun-
fullmäktigesammanträde. 

3. Samhällsbyggnadsnämndens rapport överlämnas till kommunfull-mäktige. 
_____ 
 
 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
2(1) 

Sammanträdesdatum 
 
 

2020-04-07  
 
 
 
 
 
 

Justerare Utdragsbestyrkande 

MATILDA 
WÄRENFALK 
2020-04-14 
08:54:07 

Eric Dicksson 
2020-04-14 
09:07:10 

   

 

Expedieras till: 
Kommunfullmäktige  



 

Samhällsbyggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(1) 

Sammanträdesdatum 
 
 

2020-03-19  
 
 
 
 
 
 

Justerare Utdragsbestyrkande 

JOHAN ÅLUND 
2020-03-26 
14:10:56 

PER OLOF 
JOHANSSON 
2020-03-26 
14:31:57 

   

 

§ 41 Dnr SBN 2020/000040  

Redovisning av obesvarade medborgarförslag 
Sammanfattning av ärendet 
Redovisning av obesvarade medborgarförslag hos 
samhällsbyggnadsnämnden. Samhällsbyggnad har ett obesvarat 
medborgarförslag. 
Medborgarförslag - Ta tillvara regnvatten för bevattning och spolning av 
toaletter. Förvaltningen har berett ärendet till sammanträdet den 19 mars 
2020 men på grund av rådande situation med Coronaviruset och covid-19 
beslutade samhällsbyggnadsnämnden att ärendet utgår från mötet och flyttas 
fram till ett kommande möte.  

Beslutsunderlag 
Rapport om ej besvarade medborgarförslag daterad 31 januari 2020. 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
1. Rapporten överlämnas till kommunfullmäktige. 
_____ 
 
 

Expedieras till: 
Kommunstyrelsen 
 
 



 

 

 
 
 

MEDBORGARFÖRSLAG EJ BESVARADE 
Sida 
1(1) 

Datum 
2020-01-31 
 
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 

 

  

 
Diarienummer Ankomstdatum Beskrivning Handläggare 

2020/000038 2018-08-20 Medborgarförslag - Ta tillvara regnvatten för bevattning och 
spolning av toaletter 

 

 



 

 
 

 
 
Kultur och fritid 
 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 
1(3) 

Datum 
2020-02-14 

Dnr 
KTN 2020/000172 

  

 

Redovisning av obesvarade medborgarförslag  
Beskrivning av ärendet 
Förvaltningen redovisar obesvarade medborgarförslag hos kultur- och 
tillväxtnämnden.     

Beslutsunderlag 
Obesvarade medborgarförslag KTN, daterade den 3 februari 2020. 
Tjänsteskrivelse, daterad den 14 februari 2020.     

Förvaltningens överväganden 

Överväganden förvaltningens huvudförslag 
Inom kultur- och tillväxtnämnden finns tre verksamhetsområden som ska 
redovisa obesvarade medborgarförslag. Samhällsbyggnad, VA och 
fjärrvärme och kultur och fritid. 
Samhällsbyggnad har åtta obesvarade medborgarförslag, kultur och fritid har 
fyra och VA och fjärrvärme har ett. Nedan följer listor med 
verksamhetsområdenas respektive medborgarförslag med förklaringar och 
överväganden. 
Samhällsbyggnad: 

 2020/000009 ”Ändrade belysningstider för kommunens 
gatubelysning”. Ankom den 29 november 2019. Förvaltningen har 
berett ärendet och anmält det till kultur- och tillväxtnämndens 
sammanträde den 10 mars 2020. 

 2020/000008 ”Öka trafiksäkerheten på Skogsgatan i Färjestaden”. 
Ankom den 27 november 2019. Förvaltningen har berett ärendet och 
anmält det till kultur- och tillväxtnämndens sammanträde den 10 
mars 2020. 

 2019/000691 ”Rastgård för hundar i Algutsrum”. Ankom den 29 
oktober 2019. Förvaltningen har berett ärendet. Därefter har kultur- 
och tillväxtnämnden behandlat ärendet på sammanträdet den 11 
februari 2020. 

 2019/000690 ”Hundrastgård i Algutsrum”. Ankom den 22 oktober 
2019. Förvaltningen har berett ärendet. Därefter har kultur- och 
tillväxtnämnden behandlat ärendet på sammanträdet den 11 februari 
2020. 

 2019/000689 ”Belysning av gång- och cykelväg från Ölandsbrofästet 
till Aledal”. Ankom den 14 oktober 2019. Förvaltningen har berett 



Mörbylånga kommun 
Datum 
2020-02-14 

Dnr 
KTN 2020/000172 

Sida 
2(3) 

 

 

ärendet. Därefter har kultur- och tillväxtnämnden behandlat ärendet 
på sammanträdet den 11 februari 2020. 

 2019/000688 ”Hundrastgård i Södra Möckleby”. Ankom den 14 
oktober 2019. Förvaltningen har berett ärendet och anmält det till 
kultur- och tillväxtnämndens sammanträde den 10 mars 2020. 

 2019/000539 ”Subventionera KLT:s månadskort för buss i likhet 
med Kalmar kommun”. Ankom den 2 oktober 2019. Förvaltningen 
har berett ärendet. Därefter har kultur- och tillväxtnämnden behandlat 
ärendet på sammanträdet den 11 februari 2020. 

 2019/000538 ”Subventionera KLT:s 30-dagars pendlarbusskort 
mellan Färjestaden och Kalmar”. Förvaltningen har berett ärendet. 
Därefter har kultur- och tillväxtnämnden behandlat ärendet på 
sammanträdet den 11 februari 2020. 

 2019/000088 ”Installera en båttvätt i Färjestadens hamn”. Ankom 
den 24 september 2018. Förvaltningen har berett ärendet. Därefter 
har kultur- och tillväxtnämnden behandlat ärendet på sammanträdet 
den 11 februari 2020. 

Kultur och fritid: 

 2020/000167 ”Mörkläggningsrullgardiner i samlingslokalen Ladan 
för att förhindra skador”. Ankom den 16 augusti 2018. Ärendet 
trillade mellan stolarna i och med organisationsförändringen 
2018/2019. Förvaltningen hade då berett ärendet men det gick inte 
upp till beslut. Förvaltningen har berett ärendet på nytt. Ärendet är 
anmält till kultur- och tillväxtnämndens sammanträde den 10 mars 
2020. 

 2019/000541 ”Placering av Kronans babordssida”. Ankom den 7 
oktober 2019. På grund av personalomsättning har förvaltningen inte 
hunnit bereda ärendet. Förvaltningen bereder ärendet för beslut i 
skrivande stund. Därför begär förvaltningen uppskov. 

 2019/000540 ”Ett kommunalt Samhall”. Ankom den 13 september 
2019. Förvaltningen bereder ärendet i skrivande stund och planerar 
att anmäla det till kultur- och tillväxtnämndens sammanträde den 10 
mars 2020. 

 2019/000193 ”Gör Kamerala Villan till ett betydelsefullt 
kulturcentrum för södra Öland”. Ankom den 5 mars 2019. Kultur- 
och tillväxtnämnden har berett ärendet men det har inte markerats 
som avslutat. Förvaltningen avslutar ärendet hos nämnden. 

VA och fjärrvärme: 

 2020/000502 ”Via ”app” få reda på vilket vatten som går ut i 
ledningarna”. Ankom den 19 augusti 2019. Förvaltningen beklagar 
att ärendet inte har hunnit beredas i tid. Förvaltningen bereder 
ärendet i skrivande stund och planerar att anmäla det till kultur- och 
tillväxtnämndens sammanträde den 10 mars 2020. 



Mörbylånga kommun 
Datum 
2020-02-14 

Dnr 
KTN 2020/000172 

Sida 
3(3) 

 

 

Alternativa förslag till beslut med de ytterligare överväganden som kan 
behövas 
Kommunfullmäktige kan ge förvaltningen uppskov. 
Ett sådant beslut bör lämpligen sätta en tidpunkt för när ärendet ska vara 
handlagt för beslut. En lämplig tidpunkt att ge uppskov till är 
kommunfullmäktiges sista sammanträde för året. 
Kommunfullmäktige kan besluta att avskriva ett medborgarförslag. 
Med stöd i kommunallagen 5 kap. 35 § får fullmäktige avskriva ett 
medborgarförslag från vidare handläggning om det har gått mer än ett år 
sedan medborgarförslag väcktes. 

Kommunikation av förslaget till beslut 
Ärendet omfattas inte av förvaltningslagens regler om kommunikation. 

Övervägande enligt § 2 i kommunstyrelsens reglemente 
Förslag till beslut påverkar inte något av perspektiven i kommunstyrelsens 
reglemente § 2. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Förvaltningen får uppskov att bereda medborgarförslag med diarienummer 
2019/000541. Medborgarförslaget ska beredas så att beslut kan tas senast på 
årets sista kommunfullmäktigesammanträde.     

Eleonor Rosenqvist 
Kultur- och fritidschef 

Sam Samuelsson 
Administratör 

Fattat beslut expedieras till: 
Kultur och fritid 
Samhällsbyggnad 
VA och fjärrvärme 
Registrator 
 



 

 

 
 
 

MEDBORGARFÖRSLAG EJ BESVARADE 
Sida 
1(1) 

Datum 
2020-02-03 
 
KULTUR- OCH 
TILLVÄXTNÄMNDEN 

 

  

 
Diarienummer Ankomstdatum Beskrivning Ansvarig/Kommentar 

2020/000167 2018-08-16 Medborgarförslag - Mörkläggningsrullgardiner i 
samlingslokalen Ladan för att förhindra skador 

Matheus Tholin 

2020/000009 2019-11-29 Medborgarförslag - Ändrade belysningstider för kommunens 
gatubelysning 

Per Gustafsson 

2020/000008 2019-11-27 Medborgarförslag - Öka trafiksäkerheten på Skogsgatan i 
Färjestaden 

Per Gustafsson 

2019/000691 2019-10-29 Medborgarförslag - Rastgård för hundar i Algutsrum Per Gustafsson 
2019/000690 2019-10-22 Medborgarförslag - Hundrastgård i Algutsrum Per Gustafsson 
2019/000689 2019-10-14 Medborgarförslag - Belysning av gång- och cykelväg från 

Ölandsbrofästet till Aledal 
Per Gustafsson 

2019/000688 2019-10-14 Medborgarförslag -  Hundrastgård i Södra Möckleby Per Gustafsson 
2019/000541 2019-10-07 Medborgarförslag - Placering av Kronans babordssida Annika Nerfont Zadig 
2019/000540 2019-09-13 Medborgarförslag - Ett kommunalt Samhall Lena Sjögren 
2019/000539 2019-10-02 Medborgarförslag - Subventionera KLT:s månadskort för buss i 

likhet med Kalmar kommun 
Eve-Linn Nilsson 

2019/000538 2019-09-11 Medborgarförslag - Subventionera KLT:s 30-dagars 
pendlarbusskort mellan Färjestaden och Kalmar 

Eve-Linn Nilsson 

2019/000502 2019-08-19 Medborgarförslag - Via "app" få reda på vilket vatten som går 
ut i ledningarna 

Jens Olsén 

2019/000193 
 

2019-03-05 Medborgarförslag - Gör Kamerala Villan till ett betydelsefullt 
kulturcentrum för södra Öland 

Annika Nerfont Zadig 

2019/000088 2018-09-24 Medborgarförslag - Installera en båttvätt i Färjestadens hamn Per Gustafsson 
 



 

 
 

 
 
Verksamhetsstöd 
 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2020-03-20 

Dnr 
KS 2020/000056 

  

 

Redovisning av obesvarade medborgarförslag för 
kommunstyrelsens verksamhetsområde  
Beskrivning av ärendet 
Medborgarförslag som av kommunfullmäktige remitterats till 
kommunstyrelsen för beslut eller för beredning och där beslut inte har fattats 
ska rapporteras till kommunfullmäktige i april och oktober varje år.     

Beslutsunderlag 
Redovisning av obesvarade medborgarförslag, daterad den 19 mars 2020. 
Tjänsteskrivelse, daterad den 20 mars 2020.     

Förvaltningens överväganden 

Överväganden förvaltningens huvudförslag 
När medborgarförslag lämnas in till kommunfullmäktige ska 
kommunfullmäktige besluta om vilken nämnd som ska bereda ärendet och 
om ärendet också ska beslutas av nämnden eller lämnas tillbaka till 
kommunfullmäktige för beslut efter det att ärendet har beretts. 
Kommunfullmäktige beslutar också om när beslut i varje enskilt 
medborgarförslag senast ska vara fattat. 
I aktuell rapport finns fem medborgarförslag där beslut inte har fattats. Tre 
av medborgarförslagen är remitterade till kommunstyrelsen för beslut och 
två för beredning. Av dessa medborgarförslag ska enligt 
kommunfullmäktiges beslut ett medborgarförslag beslutas senast maj 2020 
och de övriga medborgarförslagen skulle ha beslutats i mars 2020, februari 
2020, september 2019 respektive februari 2018. 

Alternativa förslag till beslut med de ytterligare överväganden som kan 
behövas 
Förvaltningen ser inte att finns något rimligt alternativ till förslaget till 
beslut. 

Kommunikation av förslaget till beslut 
Ärendet omfattas inte av förvaltningslagens regler om kommunicering. 

Övervägande enligt § 2 i kommunstyrelsens reglemente 
Förslaget till beslut påverkar inte något av perspektiven i § 2 i 
kommunstyrelsens reglemente. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Redovisningen av obesvarade medborgarförslag för kommunstyrelsens 
verksamhetsområde godkänns.     



Mörbylånga kommun 
Datum 
2020-03-20 

Dnr 
KS 2020/000056 

Sida 
2(2) 

 

 

Charlotta Rasmusson 
Verksamhetsområdeschef 
Verksamhetsstöd 

Ulf Gustavsson 
Utredare 

Fattat beslut expedieras till: 
Kommundirektören 
Kommunkansliet 
 



 

 

 
 
 

MEDBORGARFÖRSLAG EJ BESVARADE 
Sida 
1(1) 

Datum 
2020-03-19 
 
KOMMUNSTYRELSEN 

 

  

 
Diarienummer Ankomstdatum Beskrivning Handläggare 

2019/000518 2019-10-14 Medborgarförslag - Redovisning av personalkostnader Kerstin Parker 
2019/000414 2019-08-20 Medborgarförslag - Fortsätt med projektet "Lära äldre den nya 

tekniken" 
Kim Ahlqvist 

2019/000374 2019-07-04 Medborgarförslag - Inrätta en minneslund för askspridning och 
urnsättning utanför Svenska Kyrkan 

Ann Willsund 

2019/000157 2019-03-04 Medborgarförslag - Placera en informationsskylt vid Kamerala 
Villan 

Kim Ahlqvist 

2019/000075 2017-08-11 Medborgarförslag - Sponsringen av Pensionärernas dag på 
Ölands Djurpark 

Kim Ahlqvist 

 



 



 

Kultur- och tillväxtnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(1) 

Sammanträdesdatum 
 
 

2020-03-10  
 
 
 
 
 
 

Justerare Utdragsbestyrkande 

PER-OLOV 
JOHANSSON 
2020-03-19 
12:06:04 

LIV ISABEL 
VICTORIA 
STJÄRNLÖV 
2020-03-19 
12:47:51 

   

 

§ 41 Dnr KTN 2020/000173  

Redovisning av obesvarade motioner 
Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen redovisar obesvarade motioner hos kultur- och 
tillväxtnämnden. 

Beslutsunderlag 
Obesvarade motioner KTN, daterad den 3 februari 2020. 
Tjänsteskrivelse, daterad den 12 februari 2020. 

Kultur- och tillväxtnämndens förslag till beslut 
1. Motion med diarienummer 2019/000639 avskrivs med stöd i 

kommunallagen kap. 5 § 35. 
2. Motion med diarienummer 2019/000097 avskrivs med stöd i 

kommunallagen kap. 5 § 35. 
_____ 
 
 

Expedieras till: 
Kommunstyrelsen 
 
 
 



 

 

 
 
 

MOTIONER EJ BESVARADE 
Sida 
1(1) 

Datum 
2020-01-31 
 
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 

 

  

 
Diarienummer Ankomstdatum Beskrivning Handläggare 

2020/000037 2019-01-03 Motion av Ulf Elgehed (MP) – Separering av regnvatten  
2020/000039 2018-09-20 Motion av Pia Schröder (-) – Bevara havsutsikten i Mörbylånga 

kommun 
 

 



 

 
 

 
 
Kultur och fritid 
 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2020-02-12 

Dnr 
KTN 2020/000173 

  

 

Redovisning av obesvarade motioner  
Beskrivning av ärendet 
Förvaltningen redovisar obesvarade motioner hos kultur- och 
tillväxtnämnden.     

Beslutsunderlag 
Obesvarade motioner KTN, daterad den 3 februari 2020. 
Tjänsteskrivelse, daterad den 12 februari 2020.     

Förvaltningens överväganden 

Överväganden förvaltningens huvudförslag 
Inom kultur- och tillväxtnämnden finns tre verksamhetsområden som ska 
redovisa obesvarade motioner. Samhällsbyggnad, VA och fjärrvärme och 
kultur och fritid. 
Kultur och fritid har tre obesvarade motioner, samhällsbyggnad har en och 
VA och fjärrvärme har en. Nedan följer listor med verksamhetsområdenas 
respektive motioner med förklaringar och överväganden. 
Kultur och fritid: 

 2020/000019 ”Inför fritidsbanken i Mörbylånga kommun”. Ankom 
den 10 januari 2020. Motionen är nyligen inkommen och 
förvaltningen har inte haft tid att bereda ärendet än. Uppskov eller 
avskrivning är därför inte aktuellt. Förvaltningen har för avsikt att 
bereda ärendet för beslut inom normal tidsram.  

 2019/000639 ”Djurvänligare kommun”. Ankom den 4 maj 2018. 
Organisationsförändringen 2018/2019 innebar att hundratals ärenden 
skulle flyttas från kommunstyrelsens diarium till respektive 
nämnders diarier. En del ärenden missades i processen, varav denna 
motion var ett ärende. Förvaltningen har granskat motionen och 
kommit fram till att det är många olika förslag i motionen som inte är 
en kommunal fråga. På grund av det och då det har passerat mer än 
ett år sedan motionen väcktes föreslår förvaltningen att motionen 
avskrivs. 

 2019/000097 ”Trivsellösningar i Mörbylånga hamn”. Ankom den 21 
augusti 2018. Förvaltningen avvaktade besked för detaljplan för 
Mörbylånga hamn. När kommunen sedan hamnade i rättslig tvist 
med en investerare i hamnen prioriterade förvaltningen ned ärendet. 
Då tvisten fortfarande pågår är det oklart när motionen kan beredas. 
Med det i åtanke och då motionen väcktes för mer än ett år sedan 
föreslår förvaltningen att motionen avskrivs. 



Mörbylånga kommun 
Datum 
2020-02-12 

Dnr 
KTN 2020/000173 

Sida 
2(2) 

 

 

Samhällsbyggnad: 

 2019/000140 ”Byt ut välkomstskylt vid avfarten från Ölandsbron”. 
Ankom den 18 februari 2019. Förvaltningen beklagar att ärendet inte 
har hunnit hanteras i tid men förvaltningen bereder ärendet i 
skrivande stund. Ärendet beräknas gå till nämnden den 10 mars 2020. 

VA och fjärrvärme: 

 2019/000099 ”Vattenförsörjningen till ett hårt drabbat område”. 
Ankom den 6 augusti 2018. Förvaltningen beklagar att ärendet inte 
har hunnit hanteras i tid. Ärendet är anmält till nämndsammanträde 
den 10 mars 2020. 

Alternativa förslag till beslut med de ytterligare överväganden som kan 
behövas 
Kommunfullmäktige kan ge förvaltningen uppskov. 
Ett sådant beslut bör lämpligen sätta en tidpunkt för när ärendet ska vara 
berett för beslut. En lämplig tidpunkt att ge uppskov till är 
kommunfullmäktiges sista sammanträde för året. 
Kommunfullmäktige kan besluta att avskriva en motion. 
Med stöd i kommunallagen 5 kap. 35 § får fullmäktige avskriva en motion 
från vidare handläggning om det har gått mer än ett år sedan motionen 
väcktes. 

Kommunikation av förslaget till beslut 
Ärendet omfattas inte av förvaltningslagens regler om kommunikation. 

Övervägande enligt § 2 i kommunstyrelsens reglemente 
Förslag till beslut påverkar inte något av perspektiven i kommunstyrelsens 
reglemente § 2. 

Förvaltningens förslag till beslut 
1. Motion med diarienummer 2019/000639 avskrivs med stöd i 

kommunallagen kap. 5 § 35. 
2. Motion med diarienummer 2019/000097 avskrivs med stöd i 

kommunallagen kap. 5 § 35.       

Eleonor Rosenqvist 
Kultur- och fritidschef 

Sam Samuelsson 
Administratör 

Fattat beslut expedieras till: 
Kultur och fritid 
Samhällsbyggnad 
VA och fjärrvärme 
Registrator 
 



 

 

 
 
 

MOTIONER EJ BESVARADE 
Sida 
1(1) 

Datum 
2020-02-03 
 
KULTUR- OCH 
TILLVÄXTNÄMNDEN 

 

  

 
Diarienummer Ankomstdatum Beskrivning Ansvarig 

2020/000019 2020-01-10 Motion av Carl Dahlin (M) och Eva Folkesdotter Paradis (M) - 
Inför fritidsbanken i Mörbylånga kommun 

Matheus Tholin 

2019/000639 2018-05-04 Motion av Pia Schröder (M) - Djurvänligare kommun Matheus Tholin 
2019/000140 2019-02-18 Motion av Agneta Stjärnlöf (M) - Byt ut välkomstskylt vid 

avfarten från Ölandsbron 
Daniel Jonsson 

2019/000099 2018-08-06 Motion av Gerd Åstrand (C) och Gunilla Karlsson (C) - 
Vattenförsörjningen till ett hårt drabbat område 

Jens Olsén 

2019/000097 2018-08-21 Motion av Margaretha Lööf-Johanson (S), Jerker Nilsson (S), 
Kristina Sjöström (S) och Seita Riikonen (S) - Trivsellösningar i 
Mörbylånga hamn 

Matheus Tholin 

 



 

 
 

 
 
Verksamhetsstöd 
 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2020-03-20 

Dnr 
KS 2020/000057 

  

 

Redovisning av obesvarade motioner för 
kommunstyrelsens verksamhetsområde  
Beskrivning av ärendet 
Motioner som kommit in till kommunfullmäktige ska enligt kommunallagen 
beslutas inom ett år från det att motionen kom in. Motioner som inte är 
beslutade ska redovisas i april varje år till kommunfullmäktige.     

Beslutsunderlag 
Redovisning av obesvarade motioner för kommunstyrelsen, daterad den 
19 mars 2020. 
Tjänsteskrivelse, daterad den 20 mars 2020.     

Förvaltningens överväganden 

Överväganden förvaltningens huvudförslag 
När motioner lämnas in till kommunfullmäktige ska kommunfullmäktige 
besluta om vilken nämnd som ska bereda ärendet. 
I aktuell rapport finns fyra motioner där beslut inte har fattats. Av dessa 
motioner ska en motion beslutas senast december 2020 och en motion senast 
september 2020. De övriga motionerna skulle ha beslutats senast i februari 
2020 respektive september 2019. 

Alternativa förslag till beslut med de ytterligare överväganden som kan 
behövas 
Förvaltningen ser inte att det finns något rimligt alternativ till förslaget till 
beslut. 

Kommunikation av förslaget till beslut 
Ärendet omfattas inte av förvaltningslagens regler om kommunicering. 

Övervägande enligt § 2 i kommunstyrelsens reglemente 
Förslaget till beslut påverkar inte något av perspektiven i § 2 i 
kommunstyrelsens reglemente. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Redovisningen av obesvarade motioner för kommunstyrelsens 
verksamhetsområden godkänns.     

Charlotta Rasmusson 
Verksamhetsområdeschef 
Verksamhetsstöd 

Ulf Gustavsson 
Utredare 



Mörbylånga kommun 
Datum 
2020-03-20 

Dnr 
KS 2020/000057 

Sida 
2(2) 

 

 

Fattat beslut expedieras till: 
Kommundirektören 
Kommunkansliet 
 



 

 

 
 
 

EJ BESVARADE MOTIONER - KOMMUNSTYRELSEN 
Sida 
1(1) 

Datum 
2020-03-19 

 

  

 
Diarienummer Datum Avsändare/Mottagare Beskrivning Ansvarig 

2019/000613 2019-12-09 Carl Dahlin (M) Motion av Carl Dahlin (M) - Inför en visselblåsarfunktion i 
Mörbylånga kommun 

Kommunfullmäktige 
200330 

2019/000441 2019-09-04 Eric Dicksson (KD)/Nina 
Åkesson Nylander (KD) 

Motion av Eric Dicksson (KD) och Nina Åkesson Nylander (KD) - 
Inför intraprenad i Mörbylånga kommun 

Ann Willsund 

2019/000129 2019-02-19 Eva Folkesdotter Paradis (M) Motion av Eva Folkesdotter Paradis (M) och Ingela Fredriksson (M) 
- Införande av funktionen seniorlots 

Kim Ahlqvist 

2019/000103 2018-09-19 Pia Schröder Motion av Pia Schröder (-) - Nyanställda som erbjuds fasta tjänster 
ska ha minst gymnasiekompetens 

Kerstin Parker 

 



 

Samhällsbyggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(1) 

Sammanträdesdatum 
 
 

2020-03-19  
 
 
 
 
 
 

Justerare Utdragsbestyrkande 

JOHAN ÅLUND 
2020-03-26 
14:10:56 

PER OLOF 
JOHANSSON 
2020-03-26 
14:31:57 

   

 

§ 44 Dnr SBN 2020/000041  

Redovisning av obesvarade motioner 
Sammanfattning av ärendet 
Redovisning av obesvarade motioner hos samhällsbyggnadsnämnden. 
Samhällsbyggnad har två obesvarade motioner.   
Motion av Pia Schröder (-) - Bevara havsutsikten i Mörbylånga kommun. 
Förvaltningen har berett ärendet och samhällsbyggnadsnämnden har 
behandlat ärendet på sammanträdet den 19 mars 2020.  
Motion av Ulf Elgehed (MP) - Separering av regnvatten. Förvaltningen har 
berett ärendet och samhällsbyggnadsnämnden har behandlat ärendet på 
sammanträdet den 19 mars 2020.  
Innan dagens beslutsärenden fanns två motioner som ej är besvarade på 
rapport om ej besvarade motioner. Två motioner har besvarats vid mötet den 
19 mars, vilket innebär att samhällsbyggnadsnämnden inte har några 
motioner att besvara. 

Beslutsunderlag 
Rapport om ej besvarade motioner daterad 31 januari 2020. 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
1. Rapporten överlämnas till kommunfullmäktige. 
_____ 
 
 

Expedieras till: 
Kommunstyrelsen 
 
 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(1) 

Sammanträdesdatum 
 
 

2020-04-07  
 
 
 
 
 
 

Justerare Utdragsbestyrkande 

MATILDA 
WÄRENFALK 
2020-04-14 
08:54:07 

Eric Dicksson 
2020-04-14 
09:07:10 

   

 

§ 102 Dnr KS 2020/000057  

Redovisning av obesvarade motioner 
Sammanfattning av ärendet 
Motioner som kommit in till kommunfullmäktige ska enligt kommunallagen 
beslutas inom ett år från det att motionen kom in. Motioner som inte är 
beslutade ska redovisas i april varje år till kommunfullmäktige.     

Beslutsunderlag 
Redovisning av obesvarade motioner för kommunstyrelsen, daterad den 19 mars 
2020. 
Tjänsteskrivelse för kommunstyrelsen, daterad den 20 mars 2020.  
Redovisning av obesvarade motioner för kultur- och tillväxtnämnden, daterad 
den 3 februari 2020. 
Tjänsteskrivelse för kultur- och tillväxtnämnden, daterad den 12 februari 2020. 
Kultur- och tillväxtnämndens § 41 från den 10 mars 2020. 
Redovisning av obesvarade motioner för samhällsbyggnadsnämnden, daterad 
den 31 januari 2020. 
Samhällsbyggnadsnämndens § 44 från den 19 mars 2020.   

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
1. Redovisningen av obesvarade motioner för kommunstyrelsens verksam-

hetsområden godkänns. 
2. Kultur- och tillväxtnämndens motion av Pia Schröder (-) - Djurvänligare 

kommun (dnr KTN 19/000639) avskrivs med stöd i kommunallagen kap 5 
§ 35. 

3. Kultur- och tillväxtnämndens motion av Margaretha Lööf-Johanson (S), 
Jerker Nilsson (S), Kristina Sjöström (S) och Seita Riikonen (S) – 
Trivsellösningar i Mörbylånga hamn (dnr 19/000097) avskrivs med stöd i 
kommunallagen kap 5 § 35. 

4. Samhällsbyggnadsnämndens rapport överlämnas till kommunfull-mäktige.     
_____ 
 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
2(1) 

Sammanträdesdatum 
 
 

2020-04-07  
 
 
 
 
 
 

Justerare Utdragsbestyrkande 

MATILDA 
WÄRENFALK 
2020-04-14 
08:54:07 

Eric Dicksson 
2020-04-14 
09:07:10 

   

 

 

Expedieras till: 
Kommunfullmäktige 
 
 
 



 

 
 

 
 
Kommunfullmäktiges presidium  
 

PRESIDIESKRIVELSE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2020-06-02 

Dnr 
KS 2020/000057 

  

 

Redovisning av obesvarade motioner  
Beskrivning av ärendet 
Motioner som kommit in till kommunfullmäktige ska enligt kommunallagen 
beslutas inom ett år från det att motionen kom in. Motioner som inte är 
beslutade ska redovisas i april varje år till kommunfullmäktige.     
Två motioner som kommunfullmäktige har remitterat till kultur- och 
fritidsnämnden föreslås av nämnden att de avskrivs med stöd i 
kommunallagens 5 kap. 35 §.     

Beslutsunderlag 
Kultur- och tillväxtnämndens förslag till beslut den 10 mars 2020 § 41.  
Kommunstyrelsens förslag till beslut den 7 april 2020 § 102. 
Kommunfullmäktiges presidiums beslut den 1 juni 2020 § 67.  
Presidieskrivelse, daterad den 2 juni 2020.      

Presidiets överväganden 

Överväganden huvudförslag 
Enligt kommunallagens 5 kap. 22 § punkt 2 får ärenden i fullmäktige väckas 
av en ledamot genom motion. Det är den förtroendevaldas verktyg för att 
väcka ett ärende som den vill ha prövat.  
Kommunfullmäktige får, enligt kommunallagens 5 kap. 35 §, avskriva en 
motion från vidare handläggning om det har gått mer än ett år sedan 
motionen väcktes.  
I kommunfullmäktiges arbetsordning § 16, sjätte stycket, sista meningen har 
kommunfullmäktige att ta ställning till om beredningstiden ska förlängas 
eller om motionen ska avskrivas.  

Alternativa förslag till beslut med de ytterligare överväganden som kan 
behövas 
Presidiet ser inte att det finns något rimligt alternativ till förslaget till beslut. 

Kommunikation av förslaget till beslut 
Ärendet omfattas inte av förvaltningslagens regler om kommunicering.  

Övervägande enligt § 2 i kommunstyrelsens reglemente 
Förslaget till beslut påverkar inte något av perspektiven i § 2 i 
kommunstyrelsens reglemente. 

Presidiets förslag till beslut 
1. Redovisningen av obesvarade motioner för kommunstyrelsens verksam-

hetsområden godkänns.  
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2. Inte avskriva motion av Pia Schröder (-) - Djurvänligare kommun 
(dnr KTN 19/000639), samt förlänga beredningstiden med sex månader 
för beredning i kultur- och tillväxtnämnden.  

3. Inte avskriva motion av Margaretha Lööf-Johanson (S), Jerker 
Nilsson (S), Kristina Sjöström (S) och Seita Riikonen (S) – 
Trivsellösningar i Mörbylånga hamn (dnr KTN 19/000097), samt 
förlänga beredningstiden med sex månader för beredning i kultur- och 
tillväxtnämnden. 

4. Samhällsbyggnadsnämndens rapport över obesvarade motioner 
godkänns.      

Kjell Magnusson 
Kommunfullmäktiges ordförande  

Fattat beslut expedieras till: 
Kultur- och tillväxtnämnden 
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2 

Sammanfattning 
PwC har på uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer granskat 
kommunens årsredovisning för perioden 2019-01-01 – 2019-12-31. Uppdraget ingår 
som en obligatorisk del av revisionsplanen för år 2019. 

Syftet med granskningen är att ge kommunens revisorer underlag för sin skriftliga 
bedömning om årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagens krav och god 
redovisningssed samt om resultatet är förenligt med de mål fullmäktige beslutat.  

Med utgångspunkt från ställda revisionsfrågor lämnas följande revisionella 
bedömningar: 

Lämnar årsredovisningen upplysning om verksamhetens utfall, 
verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen? 

Vi bedömer att årsredovisningen i allt väsentligt redogör för utfallet av 
verksamheten, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen. Vi 
rekommenderar att en fortsatt genomgång under år 2020 utifrån RKR rekommenda-
tioner för att säkerställa att innehållet i förvaltningsberättelsen överensstämmer med 
lag och rekommendationernas krav. 

Kommunen lever upp till kommunallagens krav på en ekonomi i balans i och med 
årets resultat. Enligt balanskravsutredningen uppgår årets resultat efter 
balanskravsjusteringar till 31,1 mnkr. 

Är årsredovisningens resultat förenligt med de mål fullmäktige beslutat 
avseende god ekonomisk hushållning?  

Vi bedömer att utfallet är förenligt med fullmäktiges mål för god ekonomisk 
hushållning i det finansiella perspektivet. Det övergripande finansiella målet för år 
2019 bedöms som uppfyllt. 

Vi bedömer, utifrån årsredovisningens återrapportering, att utfallet för 
verksamhetens mål delvis är förenligt med fullmäktiges övergripande mål i de fyra 
perspektiven. Av återrapporteringen framgår att 45,5 % av de övergripande målen 
är uppfyllda.  

Vi bedömer att återrapporteringen har utvecklats jämfört med föregående år i det 
avseende att redovisningen av flertalet indikatorerna har utökats till att även 
inkludera föregående års utfall samt jämförelse med andra kommuner.  

Styrelsen lämnar en sammanfattande bedömning avseende den samlade 
måluppfyllelsen avseende god ekonomisk hushållning för år 2019. 

Är räkenskaperna i allt väsentligt rättvisande?  

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt uppfyller kraven på rättvisande 
räkenskaper och är upprättade enligt god redovisningssed. Anpassning till lagen om 
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kommunal bokföring och redovisning har genomförts enligt god redovisningssed 
vad gäller återföring av tidigare uppskrivning av finansiella anläggningstillgångar.  

Avvikelse mot god redovisningssed föreligger avseende redovisning av finansiella 
instrument till verkligt värde, klassificering och redovisning av vissa leasingavtal 
samt redovisning av inkomster från exploateringsverksamheten. 
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Inledning 
Bakgrund 

Enligt 4 kap 3 § LKBR ska årsredovisningens delar upprättas som en helhet och ge 
en rättvisande bild av verksamhetens resultat och kommunens eller landstingets 
ekonomiska ställning.  

Kommunen skall formulera verksamhetsmässiga och finansiella mål för god 
ekonomisk hushållning i budgeten. Dessa mål ska sedan följas upp i delårsrapport 
och årsredovisning.  

Revisorerna ska enligt kommunallagen 12 kap. 2 § bedöma om resultaten i 
årsredovisningen är förenliga med de mål fullmäktige beslutat. Revisorernas 
skriftliga beskrivning ska lämnas till fullmäktige inför behandlingen av 
årsredovisningen. Denna granskning utgör underlag för den revisionsberättelse som 
revisorerna ska lämna till fullmäktige.   

Revisionsobjekt är styrelsen som är ansvarig för årsredovisningens upprättande. 

Syfte och Revisionsfrågor 

Granskningen syftar till att ge revisorerna underlag för sin skriftliga bedömning om 
årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed 
samt om resultatet är förenligt med de mål fullmäktige beslutat.   

Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor: 

● Lämnar årsredovisningen upplysning om verksamhetens utfall, verksamhetens 
finansiering och den ekonomiska ställningen?  

● Är årsredovisningens resultat förenligt med de mål fullmäktige beslutat 
avseende god ekonomisk hushållning? 

● Är räkenskaperna i allt väsentligt rättvisande?   

 

Revisionskriterier 

Följande kriterier används i granskningen: 

● Kommunallag (KL) 

● Lag om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) 

● Rådet för kommunal redovisnings rekommendationer 

● Fullmäktiges beslut avseende god ekonomisk hushållning 
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Avgränsning och metod 

Avgränsning och inriktning har skett efter en bedömning av väsentlighet och risk. 
Till grund för bedömningen ligger bland annat resultatet av tidigare års granskning 
och förändringar i normgivningen avseende den kommunala redovisningen. 

Fel i räkenskaperna betraktas som väsentliga om de är av sådan omfattning eller 
typ att de, om de varit kända för en välinformerad läsare av årsredovisningen med 
intressen i kommunen, hade påverkat dennes bedömning av kommunen. Detta kan 
inkludera såväl kvalitativa som kvantitativa fel och varierar mellan kommuner och 
verksamheter. 

Granskningen har utförts enligt god revisionssed med utgångspunkt i utkast 
”Vägledning för redovisningsrevision i kommuner och landsting” från Sveriges 
kommunala yrkesrevisorer (SKYREV). Granskningen har skett genom intervjuer, 
dokumentgranskning och granskning av räkenskapsmaterial.  

Vår granskning omfattar inte intern kontroll i system och rutiner som genererar 
underlag till den finansiella rapporteringen. 

Rapporten har sakgranskats av ekonomichef. 
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Iakttagelser och bedömningar 
 
Verksamhetens utfall, finansiering och ekonomiska ställning 

Iakttagelser 

Förvaltningsberättelse 

Den 1 januari 2019 trädde lagen om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) i 
kraft. Enligt lagen ska förvaltningsberättelsen innehålla följande information1: 

• En översikt över utveckling av kommunens verksamhet. 
• Upplysningar om viktiga förhållande för resultat och ställning. 
• Upplysningar om händelser av väsentlig betydelse för kommunen som 

inträffat under räkenskapsåret eller efter dess slut. 
• Upplysning om kommunens förväntade utveckling. 
• Upplysningar om väsentliga personalförhållanden samt sjukfrånvaron. 
• Upplysningar om andra förhållanden som är som av betydelse för styrning 

och uppföljning av kommunens verksamhet. 
• Utvärdering av mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning. 
• Utvärdering av kommunens ekonomiska ställning. 
• Upplysning om årets resultat efter balanskravsjusteringar 

Eftersom kommunen ingår i en kommunal koncern, ska upplysningarna ovan, utom 
vad gäller sjukfrånvaron, även omfatta koncernen.2 Rådet för kommunal redovisning 
har gett ut rekommendation R15 Förvaltningsberättelse som förtydligar lagens 
intentioner. Rekommendationen träder i kraft 1 januari 2020.  

Förvaltningsberättelsen innehåller en översikt över utvecklingen av kommunens 
verksamhet. Ett urval av nyckeltal presenteras för fem år i sammandrag för 
kommunen. 

Förvaltningsberättelsen innehåller upplysningar om viktiga förhållanden för resultat 
och ställning. Upplysningarna omfattar utvecklingen av svensk ekonomi, 
kommunsektorns ekonomi samt kommunens befolkning.  

Förvaltningsberättelsen innehåller upplysningar om händelser av väsentlig 
betydelse för kommunen och koncernen som inträffat under räkenskapsåret. 
Upplysningarna omfattar exempelvis anpassningar av processer och system utifrån 
den nya politiska organisationen, arbetet med heltidsresan inom socialnämnden, 
minskade elevantal inom grundskolan på grund av Östra skolans etablering.  

Förvaltningsberättelsen innehåller upplysning om kommunens förväntade 
utveckling. Upplysningarna omfattar de demografiska utmaningarna i och med att 
den äldre befolkningen ökar samtidigt som antalet barn ökar, framtida investeringar 

 
1 LKBR (2018:597), kapitel 11 
2 LKBR (2018:597), kapitel 11, § 12 
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väntar i form av förskolor, skolor, äldreboenden och infrastruktur. 
Kompetensförsörjning beskrivs också som en framtida utmaning.  

Förvaltningsberättelsen innehåller upplysningar om väsentliga personalförhållanden 
samt sjukfrånvaron. Sjukfrånvaron specificeras på lång- och korttidsfrånvaro, män 
och kvinnor samt åldersindelad. Sjukfrånvaron har sjunkit något under år 2019 till 
6,5 % (2018: 6,8 %). Det lämnas också uppgifter om antal tillsvidareanställda i 
kommunen totalt och uppdelat på nämnd samt i koncernen. Genomsnittlig 
sysselsättningsgrad och medellön för tillsvidareanställda framgår av den 
personalekonomiska redovisningen. Den genomsnittliga sysselsättningsgraden har 
ökat i kommunen i och med arbetet med heltidsredan och uppgår till 94,8 %.   

Förvaltningsberättelsen innehåller upplysningar om andra förhållanden som är av 
betydelse för styrningen och uppföljningen av den kommunala verksamheten. 
Upplysningarna omfattar kommunens styrmodell. 

Förvaltningsberättelsen innehåller en utvärdering av om målen och riktlinjerna för 
god ekonomisk hushållning har uppnåtts och följts. Resultatet av god ekonomisk 
hushållning bedöms under avsnittet god ekonomisk hushållning i denna rapport. 

Förvaltningsberättelsen innehåller en utvärdering av kommunens resultat och 
ekonomiska ställning. Kommunens ekonomi beskrivs och utvärderas utifrån 
kommunens analysmodell som utgår från fyra finansiella aspekter; finansiellt 
resultat, kapacitetsutveckling, riskförhållanden samt kontrollen över den finansiella 
utvecklingen. Utvärderingen av kommunens resultat och ekonomiska ställning 
skulle kunna utvecklas genom att exempelvis inkludera ekonomiska nyckeltal för 
jämförbara kommuner. 

Förvaltningsberättelsen innehåller en balanskravsavstämning. I och med årets 
resultat redovisar kommunen en ekonomi i balans för år 2019. Enligt 
balanskravsutredningen uppgår årets resultat efter balanskravsjusteringar till 31,1 
mnkr. I avstämningen görs en avsättning till resultatutjämningsreserven med 22 
mnkr. Efter årets avsättning uppgår resultatutjämningsreserven till 61,8 mnkr.  

Driftredovisning 

Årsredovisningen innehåller en driftredovisning i eget avsnitt. Kommunstyrelsens 
och nämndernas nettokostnader år 2019 är 13,3 mnkr lägre än driftbudgeten. 
Finansförvaltningen redovisar ett överskott jämfört med budget om 22,9 mnkr 
medan utbildningsnämnden och VA-verksamheten inom kultur- och tillväxtnämnden 
redovisar högre nettokostnader än budget med 13,1 mnkr respektive 5,9 mnkr. 
Socialnämnden redovisar en positiv budgetavvikelse om 0,3 mnkr. Upplysningar om 
orsaker till nämndernas budgetavvikelser lämnas i driftredovisningen. 

 

Investeringsredovisning 

Årsredovisningen innehåller en investeringsredovisning i eget avsnitt. Årets 
investeringar uppgår till 131,9 mnkr, vilket är 64,2 mnkr lägre än budget för år 2019. 
Av årets investeringar uppgår de skattefinansierade investeringarna till 45 mnkr och 
taxefinansierade investeringar till 86,9 mnkr. 
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De största investeringarna avser förskola ”Hållbar plats” (9,3 mnkr), ombyggnad 
Torslunda kök (4,9 mnkr) och Mörbylånga vattenverk (65 mnkr). Överensstämmelse 
med övriga delar i årsredovisningen finns. 

Bedömning 

Vi bedömer att årsredovisningen i allt väsentligt redogör för utfallet av 
verksamheten, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen. I 
årsredovisning 2019 har tidigare tillämpning skett av rekommendation R 14 Drift- 
och investeringsredovisning samt R 15 Förvaltningsberättelse. Vi rekommenderar 
att anpassningen till rekommendationerna fortsätter under år 2020. 

Kommunen lever upp till kommunallagens krav på en ekonomi i balans i och med 
årets resultat. Enligt balanskravsutredningen uppgår årets resultat efter 
balanskravsjusteringar till 31,1 mnkr.   

God ekonomisk hushållning 
Iakttagelser 

Finansiella mål 

I årsredovisningen görs en avstämning mot kommunens finansiella mål för god 
ekonomisk hushållning som fastställts i budget för 2019. Det övergripande målet 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 %. 

Årets resultat för år 2019 uppgår till 31,4 mnkr, vilket motsvarar 3,5 % av 
skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning. Målet är uppfyllt. 

Det finns fem indikatorer som ingår i det ekonomiska perspektivet. Dock noterar vi 
att indikatorerna snarare är separata mål än indikatorer för att uppnå det 
övergripande målet. Utifrån redovisningen i årsredovisningen framgår att tre av fem 
indikatorer har uppnåtts. Verksamhetskostnadernas nettokostnader har ökat med 7 
% jämfört med föregående år. Målet för indikatorn är 3,5 %. Målet för soliditeten 
inklusive pensionsförbindelse inom linjen uppgår till 10 % och utfallet för 2019 
uppgick till 13,3 %. 
 

Mål för verksamheten 

Kommunfullmäktige har i budget år 2019 antagit kommunövergripande mål. De 
övergripande målen omfattar fyra olika perspektiv; medborgare, utveckling, medarbetare 
och ekonomi. Till de fyra perspektiven finns totalt elva övergripande mål och 18 indikatorer.   

 

 

 

 



 
 

9 

Enligt årsredovisningen mäts måluppfyllelsen enligt följande: 

 
Perspektiv 

 
Antal mål 

Måluppfyllelse, 
kommunstyrelsens 
bedömning 

Medborgare 3 
 

1 mål bedöms uppfyllt 
2 mål bedöms delvis 
uppfyllda 
 

Utveckling 4 2 mål bedöms uppfyllda 
2 mål bedöms delvis 
uppfyllda 

Medarbetare 3 1 mål bedöms uppfyllt 
1 mål bedöms delvis uppfyllt 
1 mål bedöms som ej uppfyllt 

Ekonomi 1 Mål bedöms uppfyllt 
 
Av redovisningen framgår att fem mål bedöms som uppfyllda (45,5 %), fem mål bedöms 
som delvis uppfyllda (45,5 %) och ett mål bedöms som ej uppfyllt (9 %). 
 

Bedömning 

Vi bedömer att utfallet är förenligt med fullmäktiges mål för god ekonomisk 
hushållning i det finansiella perspektivet. Det övergripande finansiella målet för år 
2019 bedöms som uppfyllt. 

Vi bedömer, utifrån årsredovisningens återrapportering, att utfallet för 
verksamhetens mål delvis är förenligt med fullmäktiges övergripande mål i de fyra 
perspektiven. Av återrapporteringen framgår att 45,5 % av de övergripande målen 
är uppfyllda.  

Vi bedömer att återrapporteringen har utvecklats jämfört med föregående år i det 
avseende att redovisningen av flertalet indikatorerna har utökats till att även 
inkludera föregående års utfall samt jämförelse med andra kommuner.  

Styrelsen lämnar en sammanfattande bedömning avseende den samlade 
måluppfyllelsen avseende god ekonomisk hushållning för år 2019. 
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Rättvisande räkenskaper 

Iakttagelser 

Resultaträkning 

Resultaträkningen är uppställd enligt LKBR och omfattar erforderliga noter.  

Årets resultat är positivt och uppgår till 31,4 mnkr (2018: 46,7 mnkr). Resultatet 
medför en positiv avvikelse mot budget med 28,2 mnkr. 

Resultaträkningen redovisar i allt väsentligt samtliga kommunens intäkter och 
kostnader för året samt hur det egna kapitalet har förändrats under räkenskapsåret. 
Jämförelse med föregående år lämnas för varje post i resultaträkningen. 

Vid granskning av resultaträkningen för kommunen har följande avvikelse noterats: 

• Enligt LKBR ska finansiella instrument som innehas för att generera 
avkastning eller värdestegring värderas till verkligt värde.3 Kommunens 
finansiella placering i Kalmar läns pensionskapitalförvaltningsbolag AB 
(KLP) klassificeras som omsättningstillgång och är värderad till det lägsta av 
anskaffningsvärdet och marknadsvärdet. Den orealiserade vinsten som 
uppgår till 9,9 mnkr, har därmed ej bokförts. Avvikelsen beskrivs öppet i 
avsnittet redovisningsprinciper. 

Avvikelsen innebär att årets resultat är 9,9 mnkr för lågt. Felet bedöms som ej 
materiellt och påverkar inte årets resultat i väsentlig omfattning. 

Balansräkning 

Balansräkningen är upprättad enligt LKBR och omfattar erforderliga noter. 

Balansräkningen redovisar i allt väsentligt kommunens tillgångar, avsättningar och 
skulder per balansdagen. Balansposterna existerar, är fullständigt redovisade, rätt 
periodiserade samt har värderats enligt principerna i LKBR.  

Vid granskning av balansräkningen har följande avvikelser noterats: 

• Kommunen följer inte LKBR kap 7 § 6 avseende värdering av vissa 
finansiella placeringar till verkligt värde. Posten ”Finansiella placeringar” är 
9,9 mnkr för låg till följd av att posten är värderad till anskaffningsvärde 
istället för till verkligt värde. Avvikelsen innebär att eget kapital är för lågt 
värderat med 9,9 mnkr. Avsteg från lagen beskrivs i avsnittet 
”Redovisningsprinciper”. 

• Kommunen följer inte RKR:s rekommendation R5 avseende leasing. Avsteg 
från rekommendation beskrivs i redovisningsprinciperna i årsredovisningen. 

 
3 Lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning kap 7 § 6 
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• Kommunen följer inte RKR:s rekommendation R2 fullt ut avseende 
redovisning av exploateringsintäkter. Avsteg från rekommendation beskrivs i 
redovisningsprinciperna i årsredovisningen. 

Totalt innebär avvikelsen ovan att posten finansiella placeringar och eget kapital är 
9,9 mnkr för låga. Felen bedöms inte som materiella och påverkar inte 
balansräkningen i väsentlig omfattning. För övriga avvikelser har beloppens storlek 
inte varit möjliga att bestämma inom ramen för granskningen.  

Följande poster kommenteras: 

• Enligt tidigare lagstiftning var det möjligt att göra uppskrivning av finansiella 
anläggningstillgångar. Möjligheten att skriva upp finansiella 
anläggningstillgångar överfördes inte till LKBR, vilket innebär att tidigare 
gjorda uppskrivningar ska återföras direkt mot eget kapital. Tidigare 
uppskrivning av andelar i Kommuninvest har återförts med 8,1 mnkr mot 
eget kapital. Jämförelsetalen har inte justerats. 

Kassaflödesanalys 

Kassaflödesanalysen är uppställd enligt gällande rekommendation. Den omfattar 
erforderliga noter. Kassaflödesanalysen överensstämmer med övriga delar av 
årsredovisningen. 

Sammanställda räkenskaper  

De sammanställda räkenskaperna är uppställda jämte kommunens räkenskaper och 
omfattar motsvarande noter. Uppställningen följer god redovisningssed.  

Konsolideringen innefattar samtliga företag som enligt kraven i RKR:s rekommendation R16      
Sammanställd redovisning ska ingå. Eliminering av koncerninterna poster har i allt 
väsentligt utförts. 

Redovisningsprinciper 

Upplysning om tillämpade redovisningsprinciper lämnas som not i årsredovisningen. 
Följande avvikelser från god redovisningssed har noterats: 

• Finansiella instrument har inte har redovisats till verkligt värde. Den 
orealiserade vinsten som ej har bokförts uppgår till 9,9 mnkr. 

• Kommunen följer inte RKR:s rekommendation R5 avseende leasing. 
Samtliga leasingavtal klassificeras som operationella. 

• Kommunen följer inte RKR:s rekommendation R2 fullt ut avseende 
redovisning av exploateringsintäkter. Inkomster från försäljning av 
exploateringstomter redovisas inte löpande i resultaträkningen.  
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Bedömning 

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt uppfyller kraven på rättvisande 
räkenskaper och är upprättade enligt god redovisningssed. Anpassning till lagen om 
kommunal bokföring och redovisning har genomfört enligt god redovisningssed vad 
gäller återföring av tidigare uppskrivning av finansiella anläggningstillgångar.  

Avvikelse mot god redovisningssed föreligger avseende redovisning av finansiella 
instrument till verkligt värde, klassificering och redovisning av vissa leasingavtal 
samt redovisning av inkomster från exploateringsverksamheten. 
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Årsredovisning 2019  
Beskrivning av ärendet 
Enligt kommunallagen ska kommunstyrelsen varje år senast i april avlämna 
en årsredovisning som sammanfattning av verksamheten som bedrivits under 
året.     

Beslutsunderlag 
Årsredovisning 2019 
Tjänsteskrivelse daterad den 10 mars 2020.     

Förvaltningens överväganden 

Överväganden förvaltningens huvudförslag 
Av årsredovisningen 2019 framgår att kommunens resultat för året uppgick 
till 31,4 miljoner kronor vilket är en positiv budgetavvikelse med 28,2 
miljoner kronor. Detta motsvarar 3,5 % av skatteintäkter och generella 
bidrag. Den positiva budgetavvikelsen är till största delen (37,8 mnkr) 
hänförlig till finansverksamheten i och med övergången till komponen-
tavskrivning samt en rad engångsposter och ett positivt finansnetto. 
Kommunens verksamheter genererar en negativ budgetavvikelse med 9,6 
miljoner kronor. 
Årets balanskravsresultat uppgick till 9,1 mnkr vilket motsvarar 1 % av 
skatteintäkter och generella bidrag. Avsättning har gjorts till resultat-
utjämningsreserv med 22,0 mnkr enligt kommunens riktlinjer för god 
ekonomisk hushållning. 
Av årsredovisningen framgår också uppföljningen av de av kommunfull-
mäktige beslutade målen och om kommunen har bedrivit en god ekonomisk 
hushållning under året. Av de fyra perspektiv som fullmäktige har beslutat 
om är måluppfyllelsen god avseende utvecklingsperspektivet och det 
ekonomiska perspektivet. Åtgärder har satts in och kommer att fortsätta 
inom perspektiven medborgare och medarbetare där målsättningen var 
ambitiös och måluppfyllelsen var låg 2019. 

Alternativa förslag till beslut med de ytterligare överväganden som kan 
behövas 
Inga alternativa förslag till beslut finns. 

Kommunikation av förslaget till beslut 
Ärendet omfattas inte av förvaltningslagens regler om kommunikation. 

Övervägande enligt § 2 i kommunstyrelsens reglemente 
Inget av perspektiven i kommunstyrelsens § 2 påverkas av beslutet. 
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Översikt över verksamhetens 
utveckling 
Femårsöversikt 2019 2018 2017 2016 2015 
            
Antal invånare 31/12 15 249 15 048 15 000 14 916 14 669 
            
Kommunal skattesats inkl begravningsavgift 33,03% 33,02% 33,03% 32,78% 32,78% 
 - varav kommunen 21,41% 21,41% 21,41% 21,41% 21,41% 
            
Skattekraft (kr/inv.) 198 931 193 730 187 969 181 583 177 918 
            
Budgetavvikelse driftsbudget totalt (mnkr) 28,1 39,7 4,1 9,1 10 
            
Skatteintäkter, generella statsbidrag och 
utjämning, mnkr 897 867 835 794 839 
Skatteintäkter, generella statsbidrag och 
utjämning, kr per invånare 58 824 57 642 55 641 53 209 57 214 
            
Nettokostnader, kr per invånare 57 352 55 214 55 233 53 232 50 369 
            
Årets resultat, mnkr 31,4 46,7 17,5 9,2 17,4 
            
Investeringar, mnkr 121 184 139 93 110 
            
Totala tillgångar, mnkr 1 547 1 479 1 342 1 240 1 158 
Tillgångar tkr per invånare 101 98 89 83 79 
            
Eget kapital, mnkr 430 407 361 343 326 
Eget kapital tkr per invånare 28 27 24 23 22 
            
Låneskuld i mnkr 819 781 724 670 618 
            
Pensionsåtaganden, mnkr 269 271 271 279 291 
            
Soliditet (%) 27,8% 27,4% 26,9% 27,7% 28,0% 
Soliditet inkl pensionsåtaganden (%) 13,3% 11,9% 9,3% 7,9% 10,1% 
            
Skuldsättningsgrad (%) 191% 192% 201% 195% 190% 
Likviditet 188% 166% 164% 182% 161% 
Rörelsekapital, mnkr 173 151 149 155 123 
            
Antal årsarbetare 1 169 1 165 1 180 1 205 1 102 
Personalkostnader, mnkr 628 598 568 548 487 
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Politiken har ordet 
Den nya majoritetens främsta prioritet under 2019 
har varit och är alltjämt ordning och reda i 
kommunens ekonomi. En långsiktigt stabil 
ekonomi är en förutsättning för att möta det stora 
investeringsbehovet samtidigt som låneskulden 
behöver minska. Ekonomin för den svenska 
kommunsektorn försämras i en allt snabbare takt. 
Den främsta anledningen till de ekonomiska 
utmaningarna är den demografiska utvecklingen 
med allt fler äldre och yngre medan antalet 
invånare i arbetsför ålder inte ökar i samma takt. 

Utgångsläget 
Inför 2019 var det ekonomiska läget kärvt och för 
att få ihop en budget krävdes att alla hjälptes åt 
och drog sitt strå till stacken. Budget 2019 var 
resultatet av den gamla majoritetens 
budgetriktlinjer och den nya 
majoritetskonstellationen hade begränsade 
möjligheter att påverka prioriteringarna vilket 
resulterade i ett generellt besparingskrav på 1,5 % i 
alla verksamheter. Trots detta var det budgeterade 
resultatet blygsamma 3,3 miljoner kronor vilket 
inte var i närheten av det finansiella målet. 

Besparingarna har ställt stora krav på nämnderna 
och verksamheterna som har kämpat för att hitta 
nya effektivare arbetssätt och andra åtgärder för att 
kunna hålla budget med bibehållen kvalitet. 
Årsbokslutet visar att alla nämnder har klarat att 
anpassa sin verksamhet till den nya budgetramen, 
utom utbildningsnämnden. Resultatet i framför allt 
utbildningsnämnden, men även i socialnämnden, 
visar att gränsen för vad verksamheterna klarar i 
form av besparingar utan en avsevärt sämre 
kvalitet är nådd och ger oss tydliga signaler om 
vilka prioriteringar som måste göras framöver. 

Årets resultat 
Sammantaget visar nämnderna ett resultat på -9,6 
miljoner men trots detta landar det totala resultatet 
på + 31,4 miljoner kronor vilket motsvarar 3,5 % 
av skatteintäkter och bidrag och innebär att vi inte 
bara når det finansiella målet för året utan även 
indikerar att vi kommer att nå målet om minst 2 % 
i genomsnitt under perioden 2018-2020. Det är ett 
mycket bra resultat med tanke på 
förutsättningarna. Att kommunen fortsätter göra 
goda resultat är inte bara viktigt utan en 
förutsättning för att vi ska klara utmaningarna de 
kommande åren. Det är finansförvaltningen som 
täcker upp nämndernas underskott och att 
resultatet blev så pass bra beror på en rad 
engångsposter som man inte räknat med som 
exploateringsvinster, komponentavskrivningar och 
reavinster och utdelning från KLP. Andra saker 

som påverkat resultatet positivt är högre 
skatteintäkter och generella bidrag än budgeterat 
samt lägre räntekostnader, pensions- och 
semesterlöneskuld. 

Vår gemensamma vision 
Våra partier möts i en gemensam vision om hela 
södra Öland som lever och utvecklas. Vi ser att 
näringsliv, invånare, politiker och medarbetare 
tillsammans utgör kraften och också tillsammans 
bär ansvaret för den fortsatta utvecklingen av 
Mörbylånga kommun. Vi möts, kommunicerar, 
blickar ut i omvärlden och samverkar för en bättre 
kommun. Kraftsamling Sydöland är ett bra 
exempel på sådan samverkan. Kommunens 
lyckade övertagande av Eketorps borg och 
samarbetet med Statens fastighetsverk är ett annat 
exempel. 

Näringslivet 
En tydlig målsättning inför 2019 var att förbättra 
och stärka relationerna med näringslivet. Vi ser nu 
att genomlysningen av kommunens 
näringslivsarbete redan har börjat ge resultat. 
Servicen till företagare och entreprenörer har 
förbättrats genom snabbare bygglovshantering. 
Dialogen och den så viktiga återkopplingen med 
förståelse för näringslivets frågor och behov har 
tagit fart när en näringslivschef nu finns på plats. 

Välfärd och kommunal service 
Vi vill att alla invånare i hela kommunen erbjuds 
en välfärd och jämställd kommunal service som 
håller hög kvalitet. Kommunens vård och omsorg 
såväl som utbildningsverksamheten ska tillhöra de 
bästa i Sverige. Detsamma gäller inom 
kulturområdet då vi ser kulturen som en 
grundläggande del av människors möjligheter till 
självförverkligande och delaktighet i samhället. 

När vi tittar på resultatet i SCBs 
medborgarundersökning ser vi tydliga 
förbättringar i flera avseenden. Det som särskilt 
sticker ut är medborgarnas nöjdhet med 
kommunens förskola och grundskola. Glädjande är 
också att medborgarna uppfattar vårt ökade fokus 
på information och att förtroendet för kommunen, 
såväl politiker som tjänstepersoner, har ökat 
markant sedan föregående år. 

Vi jämför också vår kvalitet med andra kommuner 
i KKIK, Kommunens Kvalitet i Korthet. Här ser vi 
till exempel att andelen elever i årskurs 3 som 
deltagit och klarat samtliga delprov i svenska är 89 
% vilket tillhör det absoluta toppskiktet i Sverige. 
Vad gäller elevernas behörighet till gymnasiet har 
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vi bästa resultat i Kalmar län. Även vad gäller 
brukarbedömningen av äldreomsorgen tillhör 
Mörbylånga kommun de bästa i Sverige. 93 % är 
ganska eller mycket nöjda med särskilt 
boende och motsvarande siffra för 
hemtjänsten är 94 %. 

Bostäder och byggande 
I dialog med medborgarna har ett 
planprogram för Färjestadens 
utveckling tagits fram. 
Färjestaden kommer äntligen att 
få ett riktigt centrum med 
butiker, bostäder, arbetsplatser 
och mötesplatser för 
medborgarna. Enligt planen 
kommer Färjestaden växa med ett 
tusental nya invånare. Men hela 
södra Öland ska leva! Ett trettiotal 
nya bostäder planeras i attraktiva 
Grönhögen och genom ”dubbel 
markanvisning” stimuleras entreprenörer 
att bygga bostäder även i områden som inte 
anses vara de mest attraktiva för att behoven på 
hela södra Öland ska tillgodoses. 

Vattenförsörjningen 
En ödesfråga för vår kommun de senaste fyra åren 
har varit vattenförsörjningen. Ett nytt vattenverk är 
nu igång i Mörbylånga, med världsunikt innovativt 
användande av reningsteknik. Vår 
vattenförsörjning, oavsett klimatet, är därmed 
säkrad för överskådlig framtid. Utbyggnad av 
vattenledningsnätet, särskilt på östra sidan, löper 
på enligt plan. 

Avslutningsvis konstaterar vi att den största 
utmaningen för framtiden är att leverera 

välfärdstjänster till våra 
medborgare i den 

utsträckning och av den 
kvalitet som 

förväntas samtidigt 
som andelen äldre 

och barn i vår 
befolkning ökar 
kraftigt. Södra 
Öland är unikt 
och vår 
drivkraft är att 
genom dialog 
och samverkan 
utveckla hela 

vår kommun 
attraktivt och få 

fler att bosätta sig, 
jobba och verka i 

Mörbylånga kommun. 
Årsredovisningen visar 

att vi är på rätt väg men utan 
alla medarbetare, invånare, företagare 

och föreningar kommer vi ingenstans. Vi vill rikta 
ett stort tack till alla er som var och en bidragit till 
ett bra 2019 och som fortsätter anta framtidens 
utmaningar tillsammans med oss! 

Matilda Wärenfalk (S), kommunstyrelsens 
ordförande 

Anna-Kajsa Arnesson (C), kommunstyrelsens 
förste vice ordförande
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Den kommunala koncernen 

 

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och riksdagens motsvarighet i kommunen. 
Kommunfullmäktige utser i sin tur kommunstyrelsen som är kommunens motsvarighet till regering. 
Kommunfullmäktige har 45 ledamöter och mandatfördelningen för åren 2019-2022 är enligt följande: 

Mandatfördelning 
2019-2022                   
Parti S C V M KD L MP SD TOTALT 
Ledamöter 13 9 2 11 2 1 1 6 45 

 

Kommunstyrelsen planerar, leder och samordnar kommunens verksamhet och ekonomi samt förbereder alla 
ärenden till kommunfullmäktige och genomför sedan deras beslut. Kommunstyrelsen har 13 ledamöter och nio 
ersättare. 

Mörbylånga kommun har flera nämnder; valnämnden, revisorer, samhällsbyggnadsnämnden, utbildnings-
nämnden, kultur- och tillväxtnämnden samt socialnämnden. Nämnderna ansvarar i sin tur för olika frågor och 
områden. Nämnderna (förutom valnämnden och revisorerna) har nio ledamöter och fem ersättare. Därutöver är 

Ko
m
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Valnämnd

Revisionen

Samhällsbyggnadsnämnd

Utbildningsnämnd

Kommunstyrlese Budget- och 
uppföljningsutskott

Kultur- och tillväxtnämnd

Socialnämnd Sociala utskottet

Kommunkoncern
(Mörbylånga kommun)

Mörbylånga Bostads AB
(Ägardel: 100%)

Mörbylånga Fastighets AB
(Ägardel 100%)

Ölands Kommunalförbund
(Ägardel: 58%)

Kalmarsunds 
gymnasieförbund
(Ägardel: 14%)

Kalmarsundsregionens 
renhållare

(Ägardel: 11%) 
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Mörbylånga kommun med i de gemensamma nämnderna Hjälpmedelssamverkan i Kalmar län och 
gemensamma överförmyndarnämnden med Kalmar och Borgholm. 

Mörbylånga kommun har inga privata utförare till sin verksamhet. 

Nämnder/Bolag/Förbund Verksamhet 
Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen är kommunfullmäktiges verkställande 

organ och regeringens motsvarighet i kommunen. 
Kommunstyrelsen ansvarar för att leda och samordna 
kommunens verksamhet och de olika stödverksamheterna 
är organiserade här. Kommunstyrelsen är även 
arkivmyndighet. 

Kultur- och tillväxtnämnden Kultur- och tillväxtnämnden ansvarar för fritidsfrågor, 
näringslivs- och landsbygsutveckling, 
arbetsmarknadsfrågor, kulturverksamhet och kulturskola, 
mark och exploatering  samt infrastruktur där områdena 
vatten, avlopp, fjärrvärme, gator och vägar, 
kartförsörjning, parker och allmänna platser, hamnar och 
fastigheter. 

Samhällsbyggnadsnämnden Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för planverksamhet, 
byggverksamhet, gestaltning och utformning av allmänna 
platser och gator, miljö- och hälsoskydd samt livsmedel. 
Samhällsbyggnadsnämnden fullgör även kommunens 
uppgifter gällande alkohol-, tobaks- och 
läkemedelslagstiftningen. 

Socialnämnden Socialnämnden ansvarar för kommunal hälso- och 
sjukvård, drift av socialtjänstens olika boendeformer, 
hemtjänst, hemsjukvård, daglig verksamhet, 
familjerådgivning, budgetrådgivning och skuldsanering 
samt familjecentral. 

Utbildningsnämnden Utbildningsnämnden ansvarar för kommunens omsorg 
och utbildning i förskola, grundskola, särskola, 
gymnasieskola samt för kommunal vuxenutbildning, 
fritidshem, öppen förskola och elevhälsa. 

Mörbylånga Bostads AB Mörbylånga Bostads AB är ett allmännyttigt 
bostadsföretag med fastigheter på sju orter på södra 
Öland; Mörbylånga, Färjestaden, Gårdby, Skogsby, 
Algutsrum, Grönhögen och Degerhamn. 
Bostadsbolaget bygger och förvaltar bostäder med 
hyresrätt.  

Mörbylånga Fastighets AB Mörbylånga Fastighets AB tillgodoser näringslivets 
behov av lokaler. Mörbylånga Fastighets AB är helägt av 
Mörbylånga kommun. 

Ölands kommunalförbund Ölands Kommunalförbund är ett formellt samarbetsorgan 
för kommunerna Borgholm och Mörbylånga. Ölands 
Kommunalförbund är huvudman för Räddningstjänsten 
på Öland. 

Kalmarsunds gymnasieförbund Kalmarsunds gymnasieförbunds uppgift är att bedriva 
och utveckla gymnasial utbildning och kommunal 
vuxenutbildning åt medlemskommunerna Borgholm, 
Kalmar, Mörbylånga och Torsås. 

Kommunalförbundet Sydarkivera Kommunalförbundet Sydarkivera fungerar som en 
gemensam arkivorganisation för sina 
förbundsmedlemmar med fokus på e-arkivering.  

Kalmarsundsregionens Renhållare KSRR ansvarar för insamling och behandling av 
hushållsavfall i Mörbylånga, Kalmar, Nybro, Torsås och 
Oskarshamns kommuner. 
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Förvaltningsorganisation 
I kommunen finns en förvaltning med tjänstemän som verkställer politikernas beslut. 
Kommunstyrelseförvaltningen lyder under kommunstyrelsen. 
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Viktiga förhållanden för resultat och 
ställning 
Omvärldsanalys 
Kommunens verksamhet påverkas ständigt av 
förändringar i omvärlden. Det internationella 
ekonomiska läget, näringslivets och 
arbetsmarknadens utveckling, politiska beslut av 
riksdag och regering samt utvecklingen i regionen 
är sådana saker som påverkar kommunens 
utveckling. Sveriges kommuner och regioner 
(SKR) gör bedömningar av förutsättningarna som 
sammanfattas i detta avsnitt. 

Svensk ekonomi 
Det senaste året har utvecklingen i världsekonomin 
mattats av efter flera år av tillväxt. De flesta 
indikatorer pekar på en fortsatt relativ svag 
utveckling i många länder. 

Svensk ekonomi ser nu ut att ha passerat toppen av 
högkonjunkturen och utmaningarna för 
välfärdssektorn är stora. Konjunkturen har under 
de senaste åren stärkts och det har varit en hög 
tillväxt, men under 2019 har skatteunderlagets 
tillväxt dämpats. Samtidigt ökar antalet yngre och 
äldre i betydligt snabbare takt än den arbetsföra 
delen av befolkningen. Det gör att efterfrågan på 
välfärdstjänster ökar, men bidrar också till bristen 
på arbetskraft. De kommande åren förväntas 
demografins utveckling göra att behoven av 
grundskola och äldreomsorg ökar. 
Kompetensförsörjningen är en av de största 
utmaningarna framöver för sektorn. Offentlig 
sektor kommer behöva rekrytera fler, men också 
utmana traditionella arbetssätt, införa heltid som 
norm och förlänga arbetslivet. 

Skatteunderlaget 
SKR räknar med fortsatt inbromsning av 
skatteunderlagets tillväxt sett både till den faktiska 
och underliggande ökningstakten. Orsaken är att 
sysselsättningen ökar långsammare. Antalet 
arbetade timmar förväntas inte öka alls, detta 
motverkas till viss del av att timlönerna ser ut att 
öka mer samt att både pensioner och 
arbetsmarknadsersättningar bidrar mer till 
skatteunderlaget. Dessutom höjs grundavdragen 
åter igen för personer som fyllt 65 år (och 
kompenseras ånyo via en höjning av anslaget 
Kommunalekonomisk utjämning). Sammanvägt 
innebär då detta att skatteunderlagets ökningstakt 
avtar ytterligare. 

Kommunsektorns ekonomi 
Kommunernas preliminära resultat för 2018 
uppgick till 14 miljarder kronor. Det är strax över 
2 procent, tumregeln för god ekonomisk 
hushållning i sektorn, och 10 miljarder sämre än 
2017. En sämre skatteunderlagsutveckling 2019–
2022, i kombination med fortsatt stora 
behovsökningar, väntas leda till allt sämre resultat. 
SKR räknar med en dämpad kostnadsökningstakt 
de närmaste åren, bland annat som en följd av att 
kostnaderna fortsätter minska efter 2015 års 
flyktingsituation. För att kunna öka resurserna till 
verksamheterna i takt med demografin, och nå ett 
resultat på endast 1 procent av skatter och 
generella statsbidrag, krävs budgetförstärkande 
åtgärder på 24 miljarder år 2022 (eller drygt 0,7 
procent av bruttokostnaderna årligen). Det 
kommer med andra ord att krävas avsevärda 
effektiviseringar framöver. Brist på utbildad 
personal kommer att sätta ytterligare press på 
kommunerna att hitta nya lösningar för att klara 
välfärdsuppdragen. 

Investeringsbehovet ökar mer än tidigare då 
befolkningen ökar i de yngre åldersgrupperna, 
vilket ställer krav på fler förskolor, skolor och 
bostäder. Antalet äldre ökar också, vilket leder till 
stora investeringsbehov inom omsorgen. Dessutom 
finns stora investeringsbehov inom VA och annan 
infrastruktur. Investeringsnivån kommer troligen 
att fortsätta öka under de kommande åren. Detta 
beror bland annat på att många bostäder och 
verksamhetsfastigheter som byggdes under 1960- 
och 1970-talet behöver renoveras eller ersättas 
med nya. En ökad investeringsvolym innebär 
ökade driftskostnader som kommer att ta allt större 
utrymme i kommunens driftbudget. 

Kommunernas investeringar kan finansieras 
genom avskrivningar, positivt resultat, inkomster 
av försäljning, användning av befintlig likviditet 
eller genom extern upplåning. Kommunernas 
låneskulder ökar de kommande åren och 
bedömningen är att de ökar med ca 10-12 procent 
de kommande åren. Ökad skuldsättning ökar 
räntekänsligheten och ökade räntekostnader 
påverkar utrymmet för övriga kostnader i 
verksamheterna. 
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Befolkning, sysselsättning, pendling i Mörbylånga kommun

Befolkning 
Kommunens befolkning ökade under 2019 med 
201 personer och uppgick vid årsskiftet till 15 249 
personer, varav 7 681 kvinnor och 7 568 män. 
Ökningen under 2019 är över den målsättning som 
Mörbylånga kommun har med en 
befolkningsökning på 120 personer årligen. 

 

Antalet person som flyttade in till Mörbylånga 
kommun var 970 personer där 513 st kom från 
kommuner inom länet. Antalet personer som 
flyttade från kommunen var 774 st där 484 flyttade 
till en kommun i länet.  

Boendeformen 
I Mörbylånga är den vanligaste boendeformen 
småhus äganderätt där bor 76,7%, i flerbostadshus 
hyresrätt bor 10,5% och 1,5% bor i flerbostadshus 
bostadsrätt. Genomsnittliga huspriserna för 
permanentbostad 2 102 000 kr och det 
genomsnittliga priser för en fritidsbostad är  
1 531 000kr. (SCB 2018) 

Pendling 
Inpendling till kommunen är 1 887 personer där 
170 st kommer från kommuner utanför länet. 

Utpendling från kommunen är 3 634 där 404 
personer pendlar till en kommun som ligger 
utanför länet. (SCB 2017) 

Näringsliv 
Mörbylånga kommun är jordbrukskommun och 
industriort, småföretagarkommun och förort. I 
Mörbylånga kommun finns det knappt 2 000 
arbetsställen, 25% av dem drivs eller leds av 
kvinnor att jämföra med riket som är 24%. De 
största arbetsgivarna är kommunen, landstinget 
och Guldfågeln. 2019 registrerades 91 nya företag 

i kommunen där de de fem största branscherna är 
byggverksamhet, jordbruk, handel 
fastighetsverksamhet och information och 
kommunikation. De stora etableringarna i Kalmar 
påverkar i allra högsta grad Mörbylångas 
förvärvsfrekvens, och därmed skatteintäkter. 
Mörbylånga är att betrakta som en förortskommun 
vilket innebär att mer än 50 procent av 
nattbefolkningen pendlar till arbete inom annan 
kommun. (SCB och UC) 

Markanvändning 
Mörbylånga kommuns totala landyta är 66725 
hektar och marken används till: 

Markområde Mörbylånga Sverige 
Åker 29,7% 6,4% 
Betesmark 44,5% 1,0% 
Skogsmark produktiv 11,5% 57,7% 

Skogsmark improduktiv 1,0% 11,4% 

Bebyggd mark 4,7% 2,9% 
Övrig mark. 8,0% 20,3% 

 

Befolkning  2019 2018 2017 2016 2015 

Folkmängd 15 249 15 048 15 000 14 916 14 669 
            
Folkökning/-
minskning 201 48 84 247 171 
            
Födda 138 156 174 133 140 
Döda -138 -179 -195 -142 -141 
Födelseöverskott/-
underskott 0 -23 -21 -9 -1 
            
Inflyttning 970 937 1 012 1 098 983 
Utflyttning -774 -870 -907 -842 -811 
Flyttöverskott/-
underskott 196 67 105 256 172 

Händelser som rapporteras från Skatteverket som avser tidigare år än 
referensåret ingår inte i statistiken för referensåret avseende antalet födda, 
döda samt in- och utvandringar. Däremot ingår dessa händelser som 
underlag till statistiken över folkmängd. 
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Styrning och uppföljning av den 
kommunala verksamheten 
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, utveckling, medarbetare och 
ekonomi. 

Perspektiven ”Medborgare” och ”Utveckling” 
riktar sig utåt till invånare, företag och andra 
intressenter som verkar i kommunen och omfattas 
av kommunalt finansierande tjänster eller 
kommunens myndighetsutövning. Perspektiven 
ska ge uttryck för vad som utlovas till 
kommuninvånarna, hur ett hållbart samhälle 
skapas samt hur en attraktiv kommun 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 lösas. 

Uppföljning av mål och budget sker minst en gång 
per tertial. Ekonomisk uppföljning mot budget sker 
minst varannan månad.  

Processer för intern kontroll och 
uppsiktsplikt 
Den kommunala förvaltningen arbetar löpande 
under året med att identifiera risker i omvärlden, 
verksamheten och i ekonomin. Dessa risker 
sammanställs sedan tillsammans med de 
kontrollmoment som ska genomföras för att 
säkerställa att de inte inträffar i en intern 
kontrollplan som nämnden beslutar om i 
november/december. Löpande under året arbetar 

sedan förvaltningen med att följa upp den interna 
kontrollen och utfallet av kontrollen rapporteras 
till nämnden minst en gång om året i samband med 
avlämnandet av årsrapporten. 

Budget och uppföljningsutskottet arbetar med att 
följa upp hela den kommunala verksamheten. De 
träffar samtliga nämnder, representanter för 
förbund och bolag för strukturerade dialoger som 
ligger till grund för uppföljningen av 
verksamheten. 

Centrala styrdokument 
Inom Mörbylånga kommun används olika 
styrdokument. Styrdokumenten syftar till att 
förtydliga den politiska viljan och säkra en effektiv 
och säker verkställighet. Kommunens mest 
centrala styrdokument är "Verksamhetsplan med 
budget och flerårsplan" där kommunfullmäktige 
varje år beslutar om verksamhetsmål och 
ekonomiska ramar för verksamheten. Ett annat 
viktigt styrdokument är kommunens servicepolicy 
som hanterar vårt uppdrag om att ge service till 
medborgarna.  

Kommunfullmäktige har även utfärdat ägardirektiv 
till de helägda bolagen. Syftet med ägardirektiven 
är att kommunallagen förutsätter ett kommunalt 
inflytande över bolagen eftersom de är ett 
instrument för kommunal verksamhet. Kommunen 
har även ett politiskt och ekonomiskt ansvar för 
bolagen och de kommunala bolagen är en del av 
kommunen. 

För förbunden finns förbundsordningar beslutade 
av kommunfullmäktige och kommunen finns 
representerade i direktioner och styrelser för att 
utöva sin styrning och uppsiktsplikt. 

För att läsa styrdokumenten i sin helhet samt 
övriga styrdokument hänvisas till kommunens 
webbsida. 
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God ekonomisk hushållning och 
måluppfyllelse 
Uppföljning av kommunens 
övergripande mål 
God ekonomisk hushållning kan ses i två 
dimensioner; att hushålla med resurserna i tiden 
samt att hushålla med resurserna över tiden. Det 
vill säga att väga ekonomi mot verksamhet på kort 
sikt, samt att väga verksamhetens behov idag mot 
verksamhetens behov på längre sikt. Vidare har 
begreppet god ekonomisk hushållning såväl ett 
finansiellt perspektiv som ett 
verksamhetsperspektiv.  

Det finansiella perspektivet innebär bland annat att 
varje generation själv ska bära kostnaderna för den 
service som den konsumerar, det vill säga att ingen 
generation ska behöva betala för det som en 
tidigare generation har förbrukat. 
Verksamhetsperspektiv tar sikte på att kommunen 
måste bedriva sin verksamhet på ett 
kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt för att 
kunna skapa förutsättningar för en god ekonomisk 
hushållning.  

Enligt kommunallagen ska kommunen varje år 
bedöma om lagens krav på god ekonomisk 
hushållning uppfylls. Årsredovisningen och den 
finansiella analysen syftar till att identifiera hur 
kommunen lever upp till god ekonomisk 
hushållning. Mörbylånga kommun uppfyller 
kraven genom en ekonomi i balans. Med en stark 
ekonomi över tid kan vi fortsätta bygga en trygg 
och hållbar framtid. En samlad bedömning är att 
det kvarstår en del arbete för att klara den totala 
måluppfyllelsen.  

Perspektiv 
Antal 

mål 

Andel 
upp-

nådda 
Måluppfyl-

lelse % 
Medborgare 3 1 33% 

Utveckling 4 2 50% 

Medarbetare 3 1 33% 

Ekonomi 1 1 100% 
Total samman-
vägning 11 5 45% 

Utifrån de olika perspektiven och de indikatorer 
som valts ut för att mäta måluppfyllelsen kan vi 
konstatera att målsättningarna för de olika indika-
torerna var högt satta för 2019. I flera fall har vi 
förbättrat oss jämfört mot tidigare år och är också 
bättre än liknande kommuner men eftersom målta-
len var högre satta når vi inte målen. Vi bedriver 

en bra verksamhet i kommunen som för oss när-
mare visionen. Det största bekymret är perspekti-
vet medarbetare där indikatorerna visar att vi till 
och med blivit sämre inom vissa områden. Då våra 
medarbetare är vår största tillgång i verksamheten 
är detta bekymmersamt. Indikatorerna inom det 
ekonomiska perspektivet visar att det ekonomiska 
läget är ansträngt av en hög investeringstakt men 
det övergripande målet om ett resultat på 1,5 % av 
skatteintäkter och generella bidrag uppnås ändå. 

Då måluppfyllelsen uppgår till 45 % i den totala 
sammanvägningen av samtliga mål bedöms kom-
munen inte uppnå en god ekonomisk hushållning 
för år 2019. 

Åtgärder 
Under hösten 2018 påbörjades ett utvecklingsar-
bete för att öka medarbetarengagemanget och för-
bättra ledarskapet inom de kommunala verksam-
heterna. Utvecklingsarbete tar tid och resultaten 
syns inte ännu i medarbetarenkäten. Mörbylånga 
kommun har påbörjat en förändringsresa med att 
digitalisera och ändra arbetssätt inom flera verk-
samheter. Heltidsresan inom omsorgen är en del 
som påbörjades under hösten 2018. Förändringar 
skapar alltid oro i organisationen och detta avspeg-
lar sig i medarbetarenkäten. Förändringsresan in-
nehåller utveckling och dokumentation av våra ru-
tiner och processer. Medarbetarna ska stärkas ge-
nom bättre kunskap om rutiner och processer men 
också andra kunskaper. 

Cheferna ska bli stärkta i sina roller och gemen-
samma chefsdagar anordnas för att stärka cheferna 
och utöka deras kunskap. Sjukfrånvaron är något 
lägre än föregående år, men når inte upp till den 
höga målsättningen om lägre sjukfrånvaro. Ett häl-
sofrämjande arbete har beslutats av ledningsgrup-
pen, central samverkan och på politisk nivå för att 
säkerställa att sjukfrånvaron inte ökar. Inför 2020 
har också arbetet med att ta fram en ny styrmodell 
som baseras på tillit påbörjats. Studier visar att 
medarbetare som får ta egna initiativ och ansvar 
för sitt arbete känner mer delaktighet och sjukfrån-
varon sjunker.  



 
 
Årsredovisning 2019 Mörbylånga kommun 
Förvaltningsberättelse 
 
 
 

14 
 

Medborgare 
Övergripande mål                             Måluppfyllelse 

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

 

Analys 
Utifrån genomförd SCB undersökning med 600 svarande medborgare i kommunen så har nöjdheten med 
hur det är att leva och bo i kommunen ökat. I respektive nämnd har man följt upp indikatorerna. Flertalet 
av nämndsmålen är uppnådda och resterande är på god väg. Det finns inget nämndsmål som är redovisat 
att vi inte når. Till det ska tilläggas att den övergripande indikatorn visar på en förbättring från 
föregående år och dessutom levererar vi ett betydligt bättre resultat än snittet bland övriga kommuner. 
Bedömningen är att vi delvis når det övergripande målet. Noterat skillnaderna i upplevelsen mellan män 
och kvinnor, där kvinnorna är mer nöjda än männen. Detta kommer respektive verksamhet att analysera 
kring. 

Indikator Utfall  
2019 

Målvärde 
2019 

Utfall  
2018 

Övriga  
kommuner 

Mörbylånga kommun en bra plats att bo 
och leva i 

63 65 61 59 

Kvinnor 64  62 60 

Män 61  60 58 

Mörbylånga kommun bedriver bra mil-
jöarbete 

54 60 54 54 

Kvinnor 67  62 64 

Män 53  53 54 
   

Medborgare har god insyn och är delaktiga i kommunens  
verksamhet. 

 

Analys 
Av kommunens fem nämnder är det tre som når målet inom området med att medborgarna har god insyn 
och är delaktiga i kommunens verksamhet. Av den anledningen görs bedömningen att vi delvis når 
målet. Inom detta område handlar det till stora delar om inflytande i relation till politiken inom 
kommunen. Vi noterar att kvinnor är mer nöjda än män och detta behöver vi försöka förstå lite mer och 
ha med oss i dialoger med kommunens medborgare. 

Indikator Utfall  
2019 

Målvärde 
2019 

Utfall  
2018 

Övriga  
kommuner 

God insyn och inflytande över kommu-
nens verksamhet 

39 40 39 39 

Kvinnor 42  41 40 

Män 37  36 38 
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Medborgare uppfattar Mörbylånga kommun som en trygg kommun.  

Analys 
Mörbylånga kommun är på en 15 plats i landet och når första plats i länet när det gäller upplevd trygghet 
i kommunen. Det är ett ständigt pågående arbete som vi inte får slå oss till ro med. Vi har ett väl 
fungerande samarbete med polismyndigheten och kommunen har nu ett mer strategiskt långsiktigt arbete 
med Agenda 2030 arbete, där trygghet sätts i ett större sammanhang. Vidare är kommunens arbete med 
kris och säkerhet ett arbete där vi satsar extra resurser för att klara utmaningarna framöver. 

Indikator Utfall  
2019 

Målvärde 
2019 

Utfall  
2018 

Övriga  
kommuner 

Trygga i vår kommun 72 70 72 57 

Kvinnor 71  69 54 

Män 73  75 59 

  

 

Indikatorer Mål Utfall Kommentar  

Mörbylånga kommun, en bra plats att 
bo och leva i. 

65 63 Utfallet når inte upp till målvärdet 
men har ökat mot 2018. 

 

Mörbylånga kommun bedriver ett bra 
miljöarbete. 

60 54 Målet är inte uppfyllt men 
resultatet ligger kvar på samma 
nivå som 2018. 

 

God insyn och inflytande över 
kommunens verksamhet. 

40 39 Resultatet når inte riktigt upp till 
målvärdet men ligger kvar på 
samma resultat som 2018. 

 

Trygga i vår kommun. 70 72 Resultatet ligger över målvärdet 
och på samma nivå som 2018. 

 

 NRI – nöjd region index, helheten U00402, NMI – nöjd medborgar index, miljöarbete U07402, NII – nöjd inflytande index, 
helheten U00408, NRI, trygghet U00405 
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Utveckling 
Övergripande mål                            Måluppfyllelse 

Mörbylånga kommun har låg arbetslöshet.  

Analys 
Mörbylånga kommun kan konstatera att vi har fortsatt låg arbetslöshet och det är ett medvetet strategiskt 
arbete för att nå detta resultat. Vi har dels ett bra samarbete mellan arbetsmarknadsenheten och individ-
och familjeomsorgen. Vi har en SFI undervisning som fungerar bra och som medverkar till en naturlig 
slussning till egen sysselsättning. 

Indikator Utfall 
2019 

Målvärde 
2019 

Utfall 
2018 

Övriga 
kommuner 

Det finns goda arbetsmöjligheter 53 55 54 56 

Kvinnor 55  54 57 

Män 51  54 55 

Hur ser du på möjligheterna att få arbete 
inom rimligt avstånd? 

5,8  5,9 6,0 

Kvinnor 5,9  5,9 6,1 

Män 5,6  5,9 6,0 
   

Företagsklimatet är bra.  

Analys 
Vi når inte målet i Svenskt Näringslivsundersökning om företagsklimat. Däremot visar de 
undersökningar som görs via SKR och Insikt på fler nöjda företagare och kunder. De aktiviteter som 
genomförts under året kommer med största sannolikhet att leda till ett bättre företagsklimat. Det är 
genom mer systematiska besök på företag, rutiner för uppföljning och återkoppling samt fokus på 
kommunens servicepolicy som vi kommer att lyckas med uppdraget att åstadkomma bättre 
företagsklimat. Vi har under året ändrat organisationen för näringslivsverksamheten och utökat antalet 
tjänster i och med att en näringslivschef är tillsatt. Arbete pågår med att leva upp till förväntningarna 
som finns uttryckta i kommunens servicepolicy. Vi behöver under 2020 komplettera Svenskt 
Näringslivsundersökning med ytterligare temperaturmätare bland våra företag i kommunen för att få ett 
mer komplett underlag för företagsklimatet i vår kommun. Bedömningen av måluppfyllelsen för 2019 
visar på ett delvis uppfyllt mål när vi tittar både på Insikts undersökning liksom på Svenskt Näringslivs 
undersökning. 

Medborgarna uppfattar att tillgängligheten till natur, fritidsintres-
sen, kultur- och idrottsevenemang är hög. 
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Övergripande mål                            Måluppfyllelse 

Analys 
Upplevelsen av tillgängligheten för kommunens medborgare att ha tillgång till natur, fritidsintresse, 
kultur- och fritidsevenemang har ökat från föregående år och är också högre än snittet för övriga 
kommuners. Vi når dock inte målet som är uppsatt. Dock visar området på en positiv trend. Vi ser en 
liten skillnad mellan män och kvinnor, dock inte lika stor som i många andra frågeställningar. 

Indikator Utfall 
2019 

Målvärde 
2019 

Utfall 
2018 

Övriga 
kommuner 

Tillgång till natur, fritidsintresse, kultur och 
idrottsevenemang 

60 61 58 59 

Kvinnor 61  58 60 

Män 58  57 58 

Hur ser du möjligheten att kunna utöva 
fritidsintressen t.ex. sport, kultur, friluftsliv, 
föreningsliv? 

7,2  6,9 7,2 

Kvinnor 7,3  7,0 7,3 

Män 7,1  6,8 7,1 

  

Kommunen erbjuder bra boendealternativ som uppfattas attraktiva.  

Analys 
Konstateras att vi når målet om att erbjuda bra boendealternativ som uppfattas som attraktiva. Under året 
har ett antal nya alternativ kommit till med både bostadsrätter, hyresrätter liksom tomter för att bygga 
eget boende. Det är framförallt kvinnors uppfattning som blivit mer positiv, med undantag för trivsam 
bebyggelse.. 

Indikator Utfall 
2019 

Målvärde 
2019 

Utfall 
2018 

Övriga 
kommuner 

Möjlighet att hitta bra boende 56 55 55 53 

Kvinnor 55  53 53 

Män 56  56 53 
 

 

Indikatorer Mål Utfall Kommentar  

Arbetslöshet 18-64 år i kommunen, andel 
av befintlig befolkning 

6,1 % 3,4 % Målet är uppnått.  

Det finns goda arbetsmöjligheter 55 53 Målet är inte uppnått och har 
även blivit lägre än föregående 
år. 

 

Helhetsbedömning av Mörbylånga kom-
muns verksamheter 

55 54 Målet är inte uppnått men har 
ökat mot 2018. 

 

Tillgång till natur, fritidsintresse, kultur 
och idrottsevenemang. 

61 60 Målet är inte uppnått men har 
ökat mot 2018. 

 

Möjligheter att hitta bra boende 55 56 Mörbylånga kommun har upp-
nått målet. 

 

Arbetslöshet 18-64 år, andel (%) av bef. N00919, NRI - nöjd region index, Arbetsmöjligheter U40400, 
NRI - nöjd region index, fritidsaktiviteter U09408, NRI - nöjd region index, bostälder U09408 
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Medarbetare 
Övergripande mål                          Måluppfyllelse 

Medarbetare i Mörbylånga kommun ser fram emot att gå till sitt 
arbete. 

 

Analys 
Av våra fem nämnder är det två som når målet och tre som inte når upp till respektive målsättningar, 
därav bedömningen att vi når målet delvis. Uppdraget med att ta fram ny styrmodell har som fokus att vi 
ka bättre ta tillvara varje medarbetare och flytta mer ansvar och befogenheter längre ut i organisationen. 
Förutom att ta fram en ny styrmodell behöver vi rusta chefer att utföra en ny typ av ledarskap för att 
stimulera mod, initiativkraft och förändringsvilja hos våra medarbetare. Detta kommer leda till ett högre 
resultat på upplevelsen att ser fram emot att gå till jobbet. 

Delaktigheten i arbetet är hög och vi jobbar med 
förbättringsarbete. 

 

Analys 
Vi når inte målet om hög delaktighet och ett aktivt arbete med förbättringar. Analysen är att 
verksamheterna har haft ett tufft ekonomiskt år, där fokus legat på snabba åtgärder för att hamna i balans 
med budget. Då har arbetet med delaktighet och att ta vara på personalens tankar om förbättringar inte 
getts tillräckligt mycket tid och utrymme. Uppdraget med att ta fram ny styrmodell har som fokus att vi 
ka bättre ta tillvara varje medarbetare och flytta mer ansvar och befogenheter längre ut i organisationen. 
Förutom att ta fram en ny styrmodell behöver vi rusta chefer att utföra en ny typ av ledarskap för att 
stimulera mod, initiativkraft och förändringsvilja hos våra medarbetare. Detta kommer leda till ett högre 
resultat på upplevelsen att vara mer delaktig i sitt arbete. 

Sjukfrånvaron sjunker i hela organisationen.  

Analys 
4 av 5 nämnder visar på lägre sjukskrivningstal jämfört med föregående år. Vi hade dock ett lägre 
sjukskrivningssnitt som mål, men det är en tydlig trend som visas. Det finns ett tydligt uppdrag till 
respektive chef att jobba med mer hälsofrämjande arbetsplats. 
  

 

Indikatorer Mål Utfall Kommentar  

Jag ser fram emot att gå till arbetet 73 70 Målet är inte uppnått.  

Min arbetsplats mål följs upp och 
utvärderas på ett bra sätt. 

70 65 Målet är inte uppnått.  

HME enkät totalt 78 74 Målet är inte uppnått.  

Sjukfrånvaron i % av arbetstiden 6,5 % 6,48 % Sjukfrånvaron för hela 
kommunen 2019 hamnar precis 
under målvärdet och målet är 
uppnått. 

 

Statistiken är hämtad från medarbetarenkäten och kommunens personalsystem. 
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Ekonomi 
Övergripande mål                          Måluppfyllelse 

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

 

Analys 
Kommunens resultat för år 2019 uppgår till 31,4 mnkr vilket motsvarar 3,5% av skatteintäkter och 
generella bidrag. Eftersom resultatet för år 2018 uppgick till 5,4% och det budgeterade resultatet för 
2020 uppgår till 1,9% av skatteintäkter och generella bidrag bedöms målet om det genomsnittliga 
resultatnivån uppnås. 

 

Indikatorer Mål Utfall Kommentar  

Verksamhetskostnadernas 
nettokostnader, förändring med 
föregående år. 

3,5 % 7 % Verksamhetens nettokostnader ökade 
med 7% jämfört med f g år. 

 

Årets resultat i procent av 
skatteintäkter, generella bidrag 
och utjämning. 

1,5 % 3,5 % Årets resultat uppgick till 31 436 tkr 
och i förhållande till skatteintäkter och 
generella bidrag blir detta 3,5%. 

 

Kommunens soliditet inklusive 
pensionsförpliktelser inom 
linjen. 

10 % 13,3 % Utifrån erhållen pensionsskuld och eget 
kapital i förhållande till 
balansomslutningen ökade soliditeten 
till 13,3%. 

 

Självfinansieringsgrad av 
skattefinansierade investeringar 

100 % 100 % Utfallet för skattefinansierade 
investeringar uppgick till 45 mnkr för 
året. Samtliga av dessa bedöms kunna 
finansieras med egna medel. 

 

Självfinansieringsgrad av 
taxefinansierade investeringar 

50 % 23 % Investeringsnivån för de 
taxefinansierade investeringarna 
uppgick till 87 mnkr. Av dessa bedöms 
ca 23% finansieras med egna medel. 

 

Soliditet inkl pensionsförpliktelser definieras som eget kapital minskat med pensionsförpliktelser som redovisas som 
ansvarsförbindelse i förhållande till total balansomslutning.  
Självfinansieringsgrad är kassaflödet från den löpande verksamheten i förhållande till kassaflödet från 
investeringsverksamheten.
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Händelser av väsentlig betydelse 
Kommunen 
Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsens verksamheter har under 2019 
till stor del arbetat med att anpassa processer och 
system utifrån den nya politiska organisationen. 
Arbetet med Agenda 2030 och implementering av 
ny lagstiftning för barnkonventionen har också 
påbörjats. Genom att en ny säkerhetsskyddslag 
trädde i kraft den 1 april har frågor som rör kris 
och säkerhet, säkerhetsskydd, civilt försvar och 
beredskap kommit att prioriteras. 

Under året har projektet Mer Digital genomförts 
för 300 seniorer i Mörbylånga och Färjestaden. 
Detta resulterade, förutom att kommunen väckte 
en digital nyfikenhet hos våra seniorer, i stor 
medial uppmärksamhet och en inbjudan till 
Almedalsveckan till ett event där bland annat 
digitaliseringsministern närvarade. I juni 
lanserades en mobilapplikation för en effektiv 
hantering av nyheter, information, felanmälan samt 
idéer och synpunkter. Mobilapplikationen har 
blivit mycket populär bland både medborgare och 
medarbetare. I december offentliggjordes 
kommunens nya officiella ambassadörer som ska 
vara en länk mellan medborgare och kommun. 

Kultur- och tillväxtnämnden 
I juli genomfördes den årliga världsarvsveckan 
med nästan 80 programpunkter och över 40 
arrangörsorganisationer. Matmässan Mat i 
Världsarvet genomfördes i Mörbylånga 
hamnområde med flera föredrag kopplade till det 
öländska odlingslandskapet. Planering av 
världsarvets 20-årsjubileum 2020 har påbörjats. 
Alunskolan har under våren besökt södra udden 
och utbildats till miniguider i världsarvet och 
skapat en utställning till naturum. En lördag i maj 
bjöd de in allmänheten till vernissage och 
guidningar. 

Näringslivsarbetet fortgår med ett flertal 
företagsbesök och frukostmöten som har 
genomförts under året. En näringslivschef är 
rekryterad och började i december månad. En 
handlingsplan för att åstadkomma ett förbättrat 
företagsklimat är på gång att presenteras. Under 
2019 har projektet Kraftsamling Sydöland 
genomförts med syfte att stimulera och utveckla 
företagsklimatet på södra Öland. Eketorps borg 
slog besöksrekord efter sin första säsong i 
kommunal regi. 38 000 besökare efter avslutad 
säsong. Kontraktet har skrivits för ytterligare ett år. 

 

Inventering av de kommunala gatornas behov av 
framtida underhåll har genomförts under året och 
resultatet ger en god inblick i vilka 
underhållsbehov som föreligger de närmaste tio 
åren. För exploateringsverksamheten har året 
inneburit att entreprenad avseende byggande av 
infrastruktur för etapp 2 av ”Hållbar plats” vid 
Järnvägsgatan har färdigställts. Privata 
exploateringsområden för villabebyggelse i södra 
delen av Runsbäck och vid Saxnäs Golf, samt 14 
parhus i bostadsrättsform vid vårdcentralen i 
Färjestaden färdigställdes under året. 

Tillståndsprövning för att kunna genomföra 
planerad muddring i Grönhögens hamn gavs av 
mark- och miljödomstolen men den tillfälliga 
uppläggningsplatsen av muddermassor blev p g a 
strandskydd ej godkänd. Ny plats för detta 
kommer att tas fram så snart som möjligt under 
2020. Ett nytt betalsätt har testats för 
gästhamnsplatserna i Färjestadens hamn. 
Betalningen har skötts via app/hemsida och 
lösningen kommer troligen fortlöpa och på sikt 
utökas. 

Mörbylånga vattenverk står nu klart och 
producerar dricksvatten från bräckt vatten. 
Vattenverket ihop med andra utbyggnader kommer 
att trygga Ölands vattenförsörjning lång tid 
framöver. Bevattningsförbudet upphörde i höst att 
gälla då verksamheten inte längre såg något behov 
av det. Utbyggnad av VA-ledningsnätet fortsätter 
och nya kunder ansluts löpande. 

Samhällsbyggnadsnämnden 
LOVA-projektet om återskapande av våtmarker 
för att minska avgången av närsalter till Östersjön 
har pågått under året liksom miljösamverkan 
sydost projekt dagvatten. Verksamheten har också 
haft möten och lämnat yttranden till Länsstyrelsen 
och domstol om avslut/efterbehandling av 
Cementas produktion och täktverksamhet. 
Strandbadvattenprover har under perioden varit 
tjänliga medan flertalet brunnsvattenprover som 
hanterats har varit otjänliga. 

Översiktsplan avseende dagvattenhantering är 
påbörjad och kommer att pågå även under år 2020. 
Arbetet sker i samarbete med 
VA/Fjärrvärmeverksamheten. 

Planprogrammet för centrala Färjestaden samt 
Grönstrukturplan Färjestaden har godkänts av 
kommunfullmäktige. En kulturmiljöinventering 
har gjorts för Mörbylånga köping. Detaljplan med 
samma avgränsning som planprogrammet för 
centrala Färjestaden har påbörjats. Detaljplanen 
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och dess genomförande drivs som ett 
sammanhållet projekt. I tvärsektoriellt samarbete 
säkras att värden i planer och på platser kan bestå 
vid genomförandet.  

Totalt har det inkommit 715 nya ärenden på 
byggsidan under året. Antal bygglov är 391 
stycken och ansökan om bygganmälan är 159 
stycken. Det har lämnats bygglov för 65 nya 
enbostadshus, 22 fritidshus och 2 stycken lov för 
flerbostadshus, totalt nära etthundra nya hus i 
kommunen.  

Socialnämnden 
Socialnämndens verksamhet har under året 
präglats av de stora förändringar som framför allt 
heltidsresan innebär. Projektet har medfört stora 
förändringar i verksamheterna med fokus på 
schemaoptimering och att bemanna rätt utifrån 
budgeterade förutsättningar. Arbetet har berört 
många medarbetare och ställt stora krav på 
enhetschefernas ledarskap. 

Inköpsteam har implementerats under året och har 
gett effekt i tidsåtgång och kvalitet. Även digital 
tillsyn i form av kamera- eller ringtillsyn har 
tillkommit under året och finns nu som ett 
alternativ för brukarna att välja. Svårigheterna med 
att rekrytera personal med rätt kompetens för 
sommarvikariat har försvårats under flera år. 
Äldreomsorg och omsorg om personer med 
funktionsvariation har under året behövt arbeta 
med att se över sommarrekrytering samt 
introduktion av vikarier för att rusta dem i 
uppdraget. 

Inom omsorg om personer med funktionsvariation 
har nya brukare tillkommit och så väl den dagliga 
verksamheten som bostad med särskild service har 
utökats under året. HVB-boendet Älvan har 
avvecklats på grund av bristande underlag. 
Stödboendet har påbörjat en utveckling för att 
vidga målgruppen som kan bli föremål för 
insatsen. Detta är ett viktigt steg i att öka våra 
möjligheter med hemmaplanslösningar. 

För att den kommunala vård och omsorgen ska 
vara fortsatt effektiv och med hög kvalitet och 
kunna möta den demografiska utvecklingen och 
medborgarnas behov krävs en omställning i hela 
vårdkedjan. Ett arbete och samarbete med Nära 
vård som främst riktar sig mot de mest sköra äldre 
har påbörjats med Hälsocentralerna Öland, 
geriatriken Kalmar sjukhus och Linnéuniversitetet. 

Utbildningsnämnden 
Inom den kommunala grundskolan minskade 
elevantalet på grund av Östra skolans etablering. 
Höstens elevantal var svårt att uppskatta då flera 
elever hade tackat ja till flera skolor, först vid 

skolstart blev skolplaceringarna klara. På 
högstadiet var det särskilt svårt och organisationen 
planerades efter ett för högt elevantal. Färre elever 
inom kommunens verksamheter innebär att de 
fasta kostnaderna per elev ökar. 

Modulbyggnader har placerats på Glömminge 
skola, Gårdby skola och Torslunda skola. 
Renovering och ombyggnad av Torslunda skolas 
kök är klar och byggnation av ny förskola på 
Hållbar plats pågår. Byggnationen av ny 
högstadieskola i Färjestaden påbörjades under 
september. På grund av ökat barnantal i 
Mörbylånga och i Färjestaden utökades förskolans 
lokaler på dessa orter. Den samlade 
grundsärskolan i Färjestaden har fått fler elever 
och därmed har också ett fritidshem för 
särskoleelever öppnat. Behovet av barnomsorg på 
kvällar, nätter och helger har ökat och 
personalstyrkan har utökats. 

Brist på tillgänglig arbetskraft börjar bli rejält 
påtaglig och det är mycket svårt att få tag på 
vikarier. Varje enhet har strategier för att hantera 
frånvaro både genom att organisera om vid 
frånvaro samt viss överanställning av personal. 
Utbildningsverksamheten har ett nära samarbete 
med Linnéuniversitetets lärarutbildning då tre av 
våra skolor tar emot studenter som är presumtiva 
medarbetare framöver. 

De ekonomiska förutsättningarna försämrades 
ytterligare 2019 vilket inneburit att 
verksamheterna ständigt sett över sin organisation 
och har varit noga med att hitta effektiviseringar 
under året. Då det är svårt att göra förändringar då 
budgetåret börjar, d.v.s. mitt i ett läsår, fick 
besparingarna full effekt först höstterminen 2019. 
Enheter inom grundskola med årskullar mellan 30-
40 elever klarar inte att bemanna enligt timplanen 
ekonomiskt om årskullen delas i två klasser. 
Flertalet klassrum på kommunens skolor är inte 
anpassade för fler än 25-30 elever. 

Koncernen   
Kalmarsunds gymnasieförbund 
Kommunalförbundet Kalmarsunds 
gymnasieförbund har under de senaste åren haft 
kraftiga kostymanpassningar på grund av 
demografiska förändringar av antalet 16-19 
åringar. Detta har inneburit en kraftig 
kostnadseffektivitet samtidigt som bidraget från 
medlemskommunerna, vid sidan om täckning för 
löneökningar, inte har höjts. Utredning visar på att 
förbundet i förhållande till riket har en väsentligt 
lägre kostnadsnivå både i jämförelse per elev och 
per invånare. 
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I samband med det ekonomiska läget har 
gymnasieförbundet infört anställningsstopp sedan 
januari månad 2019. En kraftig ekonomisk 
återhållsamhet genomsyrar verksamheten. Vidare 
har gymnasieförbundet utrett och genomfört 
införande av lärlingsförlagd utbildning inom 
restaurang och livsmedelsprogrammet och hotell- 
och turismprogrammet samt utrett och genomfört 
en organisationsförändring inom 
introduktionsprogrammet, individuellt alternativ – 
Navigatorskolan. Förändringarna kommer 
innebära en ekonomisk besparing för förbundet 
samtidigt som eleverna inom lärlingsprogrammen 
får möjlighet till att snabbt bli anställningsbara och 
får komma ut i arbetslivet. En ny inriktning på 
fordon- och transportprogrammet; lärling karosseri 
och lackering har i samverkan med branschen, på 
grund av ökat söktryck, beslutats starta av 
direktionen. Inriktningen startar hösten 2019. 

Under senare delen av vårterminen 2019 
genomförde skolinspektionen en regelbunden 
tillsyn. Vid tillsynen bedömer Skolinspektionen 
hur väl huvudmannen uppfyller nationella mål och 
krav. I juni mottog förbundet Skolinspektionens 
beslut om att det inte framkommit annat än att 
Kalmarsunds gymnasieförbund uppfyller 
författningarnas krav inom förutsättningar för 
utbildningen samt styrningen och utveckling av 
utbildningen. 

I augusti redovisades kvalitetsuppföljningarna, 
trivselenkät våren 2019 och kursutvärderingar, 
läsåret 2018/2019. Sammantaget visar båda 
utvärderingarna på mycket bra resultat. Eleverna 
trivs på förbundets skolor och känner sig trygga, 
de anser att skolorna håller en hög 
utbildningskvalitet och att lärarna är rättvisa vid 
betygsbedömningen. 

Kalmarsundsregionens Renhållare 
Året 2019 präglades av utveckling och idel 
strategiska utmaningar. Under försommaren 
invigdes KSRR:s andra och tredje 
återvinningscentraler med självservice i Alsterbro 
respektive Kristdala. Detta för att på ett bra och 
kostnadseffektivt sätt öka tillgängligheten för 
avlämning av hushållens avfall. De nya 
anläggningarna har varit mycket uppskattade av 
abonnenterna. Under hösten togs beslut om att 
KSRR ytterligare ska utveckla konceptet med 
självservice genom att bygga om två av förbundets 
mindre återvinningscentraler i Mörbylånga och 
Melltorp till att bli självserviceanläggningar. 
Ambitionen är att dessa ska stå klara under hösten 
2020. 

I april gjordes en verksamhetsöverlåtelse från 
KSRR till dotterbolaget Moskogen Miljö AB, som 
ska hantera verksamheten gällande 

sorteringsanläggningen och deponierna i 
Moskogen och Storskogen. 
Sorteringsanläggningen har under året utvecklats 
med två stora investeringar, dels i en cyklon för att 
sortera bort tunga partiklar i förbehandlingen och 
dels i en plastavskiljare för att eliminera plastrester 
i matavfallsslurryn. 

Under 2018 beslutade regeringen att förändra 
förpacknings- och returpappersförordningarna 
genom att ställa krav på en ökad bostadsnära 
insamling. Syftet är att nå nationella miljömål och 
EU lagstiftning om en ökad återvinning. Kravet 
ligger på producenterna av förpackningar och 
tidningar som därmed har ansvaret för denna 
insamling. Under året har förhandlingar med 
förpackningsproducenterna påbörjats för 
bostadsnära insamling av förpackningar och 
returpapper. Samråd har hållits med KSRR och 
medlemskommunerna. 

Regeringen har i kommande års budget lagt ett 
förslag på att införa förbränningsskatt på avfall. 
Från nästa år kan därför avfallsförbränningen 
komma att beskattas med 75 kr/ton. En kostnad 
som i så fall kommer att belasta KSRR. Genom en 
förbränningsskatt förväntar regeringen sig att 
återvinningen kommer att öka. Under kommande 
åren väntas en gradvis ökning av skatten upp till 
125 kr/ton. Detta kan komma att påverka KSRR:s 
kostnader för energiutvinning och därmed en 
framtida taxa. 

Ölands kommunalförbund 
Under året har den norra slingan av Ölandsleden 
färdigställts och nu återstår ett par mil innan hela 
projektet med drygt 20 mil kan bli nationell 
cykelled. En viktig satsning som görs för att kunna 
marknadsföra Öland ännu mer som destination och 
såväl existerande som nya företag kan utvecklas. 

Turismorganisationen har fått en nystart och har 
arbetet intensivt med att stärka förtroendet för den 
egna organisationen såväl internt som externt. I 
början av startade partnerskap Öland där den 
lokala näringen och turistorganisationen gör 
armkrok för att utveckla och marknadsföra Öland. 
Att vi är på rätt väg och nu arbetar tillsammans på 
hela Öland kommer att få positiva effekter för 
såväl kommunerna som företagen på Öland. Att 
Öland som destination ligger högst upp på 
mätningar vad gäller nöjda besökare och att de vill 
återkomma är också oerhört glädjande. 

Räddningstjänsten har under året utmärkt sig med 
att hantera stora bränder på ett utmärkt sätt såväl 
på Öland som att vara behjälpliga vid sommarens 
stora skogsbränder på land. Under våren antogs ett 
nytt handlingsprogram för mandatperioden och 
samverkan har vidareutvecklats med övriga 
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räddningstjänster i södra Kalmar län i syfte att 
effektivisera utalarmering och ledning av 
räddningsinsatser. Över tid kommer detta att 
behöva förstärkas ytterligare. Under året har även 
ett inriktningsbeslut om ny brandstation i 
Mörbylånga antagits vilket kommer att ge bättre 
arbetsmiljö och säkra en effektiv räddningstjänst. 

Under året har de båda medlemskommunerna 
beslutat att utveckla samarbetet på olika sätt. Ett 
led i detta är den reviderade förbundsordningen 
med nytt reglemente och Driftsam avtal där 
säkerhetssamordningen återgick till kommunerna 
men främst att den gemensamma IT-verksamheten 
flyttades till kommunalförbundet. 

Mörbylånga Bostads AB 
Under verksamhetsåret har bolaget fortsatt satsa på 
att förbättra det yttre underhållet av bolagets 
fastigheter. Flera fasader har tvättats och/eller 
målats om. Det inre underhållet har fokuserats på 
att förbättra standarden i bolagets lägenheter, 28 
(33) lägenheter har helrenoverats, 36 (13) kök har 
renoverats samt 18 (16) badrum har renoverats. 
Under året har hyresgästerna erbjudits möjligheten 
till att köpa till standardhöjande åtgärder i 
lägenheten. 

Under året har 130 (122) lägenheter bytt hyresgäst, 
utgörande 16 % (15,6%) av lägenhetsbeståndet. 
Av bolagets totalt 812 (781) lägenheter är 1 (1) 
avställd för renovering och 0 (0) outhyrd vid 
årsskiftet. Under 2019 har bolaget slutfört 
byggnationen av 24 stycken lägenheter på 
Möllstorpsgatan 1, kvarteret Isdammen i 
Färjestaden samt 6 stycken lägenheter i Norra 
Viken i Mörbylånga. Inflyttning skedde i oktober 
respektive augusti månad. Tillsammans med 
tidigare års projekt har bolaget slutfört och/eller 
påbörjat det antal lägenheter som ägardirektivet 
angav, d.v.s 40 stycken lägenheter under 
föregående mandatperiod. 

Bolaget har försålt fastigheten Sjömannen 5 till 
Mörbylånga Kommun och samtidigt förvärvat 
fastigheten Ventlinge 7:33 i Grönhögen av 
Mörbylånga Kommun. Fastigheten i Grönhögen 
ligger gränsande till bolagets befintliga fastigheter. 

Hyrorna har under året höjts med 2,15% (2,16%) i 
månaden. Snitträntan brutto på samtliga lån 
uppgick för året till 1,68 % (1,72 %) exkl 
borgensavgift. Bolaget har de senaste åren försökt 
att utnyttja den låga rörliga räntan samtidigt som 
ränterisken inte får bli för stor. 

 

 

Mörbylånga Fastighets AB 
Bolaget har under verksamhetsåret gjort ett antal 
mindre underhållsåtgärder på bolagets fastigheter. 
Under verksamhetsåret har vakansgraden varit i 
stort sett oförändrat, ett antal mindre lokalytor 
finns vakanta. Bolaget tecknade i december 2019 
ett köpekontrakt på fastigheten Björnhovda 
25:324, Industrigatan 18 i Färjestaden. 
Räntekostnaden har ökat i förhållande till 
föregående år beroende på högre räntenivåer på 
marknaden. 
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Förväntad utveckling 
Kommunen 
Kommunstyrelsen 
Kommunen står inför stora utmaningar de 
kommande åren då den demografiska situationen 
innebär en äldre befolkning som blir allt fler 
samtidigt som vi är en tillväxtkommun och även 
antalet barn blir fler. Det innebär att stora 
investeringar väntar i form av förskolor, skolor, 
äldreboenden samt infrastruktursatsningar med 
vägar, fiber och grönyteskötsel. 

Ytterligare utmaning är kompetensförsörjning, 
organisationen behöver jobba för att både attrahera 
nya medarbetare men också behålla de personer 
som är anställda redan idag. Invånarna förväntar 
sig en ökad kvalité i den service kommunen 
levererar. Den ska vara både snabbare, smidigare 
och mer flexibel. Utifrån kartläggningar av 
processer behöver kommunen ta vara på 
digitaliseringsmöjligheter för att effektivisera våra 
verksamheter och få resurserna att räcka till mer. 
Tre av de främsta framgångsfaktorerna som gör att 
vår organisation kommer kunna tackla kommande 
samhällsutmaningar är implementeringen av en ny 
tillitsbaserad styrmodell, ett utvecklande ledarskap 
och ett aktivt medarbetarskap med delaktiga och 
ansvarstagande medarbetare. 

Informationskravet från medborgarna ökar och 
kommunikationsavdelningen måste fortsätta arbeta 
för att Mörbylånga kommun ska upplevas som en 
tillgänglig och en bra kommun att leva och verka i. 
En utmaning kommande år blir det nya 
webbdirektivet som innebär att kommunen måste 
förändra sitt arbetssätt med kommunikation samt 
göra justeringar på den externa webben och i 
sociala medier. 

Kultur- och tillväxtnämnden 
Planering pågår för världsarvets 20-års jubileum 
2020. År 2020 firar även Mörbylånga som ort 200 
år, vilket kommer uppmärksammas med ett 40-tal 
evenemang under året, där Mörbylånga kommun 
arrangerar ett tårtkalas samt tillhandahåller en 
webbsida med information för jubileumsfirandet. 
På sydöland fortsätter arbetet med 
företagsrekrytering och det är av stor vikt att de 
tagna kontakterna med externa organisatörer följs 
upp. Dessutom kickas ett projekt igång för att 
utveckla hamnarna på sydöland med ambitionen 
att på sikt bli ett flerårigt EU-projekt. Kraftsamling 
Sydöland har beviljats finansiering ytterligare ett 
år och kommer under 2020 fokusera på besöks-
/turismnäringen, gröna näringar samt 
räddningstjänsten. 

På fritidssidan ska arbetet med 
tillgänglighetsanpassning av Kalvhagens badplats 
påbörjas under våren. En underhållsplan gällande 
våra idrottsanläggningar, vandring/cykelleder och 
badplatser kommer att tas fram liksom en 
utvecklingsplan för Eketorps borg tillsammans 
med Statens fastighetsverk. En översyn av 
bidragsreglerna till föreningar ska också arbetas 
fram och förhoppningsvis färdigställas under 2020. 

Inventeringen av det kommunala vägnätet som 
gjorts ska bidra till ett mer effektivt sätt ta fram en 
beläggningsplan och se behoven år från år för 
underhållet på gatorna. Det medför också ett bättre 
beslutsunderlag för politiker när resurser för 
underhållet ska tilldelas. Fortsatta 
exploateringsarbeten med gator och va-ledningar 
pågår öster om Eriksöre camping samt i södra 
delen av Vickleby. Detaljplanearbete på 
industriområdet i Färjestaden pågår, vilket innebär 
att när planen vunnit laga kraft, preliminärt under 
2020, ges ökad tillgång till industrimark, både 
kommunal och privat. Bredbandsutbyggnaden 
fortsätter i samarbete med privata aktörer, nästa 
område att färdigställas är Södra Sandby-området 
(området runt Gårdby). 

VA-utbyggnaden sker efter den beslutade VA-
planen och planerade projekt fortsätter för att säkra 
kommunens dricksvattenförsörjning och se till att 
fler kan erbjudas kommunalt vatten och avlopp. 
Vidare ser kommunen över avloppslösningen på 
östra sidan där man på sikt tänkt pumpa 
spillvattnet till Grönhögen. De senaste årens stora 
investeringar i VA-anläggningar har lett till ökade 
kostnader. Under våren 2019 har ett arbete pågått 
med beräkning av taxehöjningar för att komma till 
rätta med resultatet. Inom branschen diskuteras 
dubbelt så höga taxor jämfört med dagens nivå för 
att lösa de utmaningar VA-verksamheterna står 
inför. 

Kommunen behöver jobba aktivt med fjärrvärmen 
med inköp av flis och stamved och flisa i egen regi 
samt ansluta nya kunder för att hålla nere 
kostnaderna. Vidare kommer läcksökning av 
fjärrvärmenätet fortsätta för att försöka hitta 
eventuella värmeförluster. 

Samhällsbyggnadsnämnden 
Kommunen är fortsatt attraktiv för inflyttning och 
nyetableringar, vilket innebär fortsatt högt tryck på 
den fysiska planeringen. Kommunerna har genom 
sitt planmonopol stort ansvar för framtidens 
hållbara samhällsbyggnad. Vi skall planera och 
bygga för social hållbarhet när det finns ökade 
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klyftor i samhället, ekologisk hållbarhet till 
exempel genom att beakta klimatförändringar, 
hitta ekonomiskt hållbara lösningar samt kulturellt 
genom ett inkluderande arbetssätt och värna våra 
kulturmiljöer. Det innebär att planering blir en 
alltmer komplex uppgift med tydliga 
intressekonflikter och särintressen som måste 
lösas. 

En utmaning är och kommer att bli att hitta nya 
sätt att kommunicera och föra dialog med 
allmänheten. I kontakter med allmänhet och 
kommuninvånare blir det viktigt att man kan känna 
tillit och trovärdighet i processer och beslut. 
Planering och byggande är en konjunkturkänslig 
verksamhet. För kommunens del finns inget tecken 
på avmattning inom branschen i nuläget. 

Socialnämnden 
Under 2020 har social omsorg ett särskilt uppdrag 
att utveckla demensvården och arbeta för att 
minska upplevelsen av ensamhet hos dom äldre. 
Detta är ett viktigt led i det preventiva arbetet med 
att minska ohälsan hos äldre. Ett arbete med att 
kolla över träffpunkternas arbetstider kommer ske 
och det finns en plan att öppna upp 
verksamheterna även på helgen. Initiativ har tagits 
till ett utökat samarbete med aktörer i 
civilsamhället och förhoppningen är att samarbetet 
ska utvecklas kring fler av verksamheterna inom 
social omsorg. Hemtjänsten behöver fortsätta 
arbetet med att förbättra personalkontinuiteten. 

Genom kartläggning har behov av att utveckla 
missbruksvården tydliggjorts. Idag saknas en 
sammanhållen vårdkedja utifrån individens behov. 
Kartläggningen visade även på behov av utökat 
samarbete mellan alla inblandade aktörer. Ett 
arbete avseende detta är påbörjat i samverkan med 
Borgholms kommun. 

Det omfattande arbetet med heltidsresan färgar 
verksamhetsområdets fokus. En stor andel av 
områdets tillsvidareanställda är deltidsarbetande, 
cirka 300 personer. Att arbeta för att fler arbetar 
heltid är en avgörande faktor för att nå 
heltidsresans mål och framtida 
personalutmaningar. Vidare är utmaningen att 
hantera de resurser vi har och får med högre 
sysselsättningsgrader för att vara effektiva i både 
personal- och ekonomiperspektiv. 

Utbildningsnämnden 
Ökningen av barnantalet de senaste åren har gjort 
att kommunen utökar lokalerna för förskola. Den 
nya förskolan på Hållbar plats kommer tas i bruk i 
augusti 2020. Byggnationen av ny högstadieskola i 
Färjestaden innebär mycket planeringsarbete 
avseende personal, inventarier och organisation 
samtidigt som utredning ska påbörjas av 

Skansenskolans ombyggnation och renovering. I 
och med detta ökar lokalkostnaderna vilket också 
ökar kommunens kostnad för fristående 
huvudmän. 

Ökat antal elever på friskolor har medfört att antal 
elever i den kommunala skolverksamheten har 
minskat och därmed har de fasta kostnaderna ökat 
per elev. Denna trend fortsätter de närmaste åren. 
Behovet av självfinansiering av de fasta 
kostnaderna har också ökat på grund av minskade 
statsbidrag. Kostnadsökningarna för de fasta 
kostnaderna urholkar verksamheten. 

Personalförsörjningen kommer de närmaste tio 
åren vara en ödesfråga. I år har kommunen för 
första gången inte kunnat tillsätta alla tjänster 
direkt med behöriga lärare. Samarbete med 
Linnéuniversitet kommer bli fortsatt viktigt och 
arbete med att attrahera, rekrytera och behålla 
personal fortsätter. Kommunen vidtar flera 
åtgärder för att upplevas som en attraktiv 
arbetsgivare, arbetet fortsätter med att skapa 
trygga, kreativa arbetsplatser med bra ledare. 
Andelen elever med extraordinärt behov av särskilt 
stöd ökar vilket påverkar personalens 
arbetsbelastning negativt. Antalet resurspersoner i 
verksamheten har minskat efter flera års 
besparingar. Det blir en utmaning framåt att möta 
elevernas behov och samtidigt erbjuda en bra 
arbetsmiljö för personalen. 

  

Koncernen   
Kalmarsunds gymnasieförbund 
Under det kommande decenniet ökar antalet 16-19 
åringar inom medlemskommunerna, vilket innebär 
att den potentiella målgruppen till gymnasieskolan 
blir större. Enligt befolkningsprognosen i 
medlemskommunerna kommer antalet 16-19 
åringar att öka med en procentuell ökning för 
ålderskategorin med ca 21 % fram till år 2028. 

År 2020 fortsätter kostnadsutmaningar för 
förbundet vad gäller till exempel kostnader som 
förbundet har för ensamkommande elever. En del 
av dessa kostnader har finansierats genom 
migrationsverket men en stor del och en ökande 
andel är numera ofinansierad på grund av 
exempelvis åldersuppskrivning av elever. Även 
nya lagar och förordningar gällande möjlighet till 
uppehållstillstånd för elever på gymnasial nivå 
samt stärkt möjlighet till utbildning i 
gymnasieskolan för asylsökande elever som fyllt 
18 år påverkar kostnadsbilden. År 2020 fortsätter 
även återställning av negativt resultat för året 2018 
vilket innebär att förbundet måste skapa ytterligare 
marginaler än bara ett positivt resultat. 
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En annan ekonomisk utmaning under den 
kommande perioden är pensionskostnaderna för 
lärarlönesatsningarna, lärarlönelyftet och 
karriärstjänster (Förstelärarreformen). Visserligen 
har löneökningarna för satsningarna varit fullt 
finansierade av staten men det finns ingen 
kompensation för den ökning av 
pensionskostnaderna som satsningar faktiskt 
innebär. 

Kalmarsundsregionens Renhållare 
KSRR har sedan 2012 oförändrade taxor och 
fortsatt så under 2020. Dock har  
förbundsledningen aviserat att taxan eventuellt 
måste justeras under året, framförallt beroende av 
ökade avskrivningskostnader för genomförda 
investeringar. 

Utvecklingen av förbundets återvinningscentraler 
kommer att fortgå under 2020. Målsättningen är att 
genom ny teknik, tillsammans med en kombination 
av bemannad öppethållning och självservice kunna 
utöka servicen ytterligare. KSRR har startat 
revidering av medlemskommunernas och 
förbundets avfallsplan. Det finns behov att 
revidera planens målsättningar och anpassa den till 
nationella målsättningar, inte minst kommande 
krav på bostadsnära insamling av förpackningar. 

Under året fortsätter vår fokusering med att 
utveckla och ständigt förbättra våra 
produktionsprocesser. Progressen i arbetet följs 
upp genom beslutade nyckeltal med målsättningen 
att effektivisera samtliga produktionsprocesser. 

Ölands kommunalförbund 
Besöksnäringen är en växande sektor med stor 
betydelse, ur såväl sociala som ekonomiska 
perspektiv. Den skapar sysselsättning och bidrar 
till ekonomisk tillväxt inom många olika 
delbranscher såsom transportsektorn, handel, 
hotell, restaurang, kultur och tjänster. 
Organisationen står inför stora utmaningar 
framöver. För att klara uppdraget krävs att 
förtroende och tillit byggs upp mellan 
organisationen, politiken och det lokala 
näringslivet. Banden mellan turismorganisationen, 
det lokala näringslivet och verksamheterna i 
respektive kommun behöver stärkas. Samarbetet 
med Region Kalmar och Destination Kalmar 
behöver även prioriteras. Digitalisering behöver 
prioriteras för att följa den utveckling som sker 
inom besöksnäringen. 

Från att det för ett par decennier sedan varit 
tämligen begränsad samverkan mellan de 
kommunala räddningstjänsterna, så har det under 
senare år blivit mer och mer samverkan mellan 
dessa. Att samverka mellan räddningstjänsterna är 
en lagstadgad skyldighet, samtidigt som 

räddningschefen (och räddningsnämnden) har fullt 
ansvar för räddningstjänstens organisation och 
förmåga inom nämndens geografiska 
ansvarsområde. Ansvaret handlar både om 
planeringsmässig förmåga samt minutoperativ 
sådan. 

Räddningstjänsterna i södra Kalmar län (Kalmar 
brandkår, Räddningstjänsten Nybro, 
Räddningstjänsten Öland samt Räddningstjänsten 
Emmaboda-Torsås), har haft en samverkan som 
under senare år har utvecklats vidare. Viktigt att 
påpeka är dock att räddningstjänsterna också har 
utmaningar inom förebyggande arbete och 
myndighetsutövning samt rena administrativa 
uppgifter. Räddningscheferna i södra Kalmar län 
har nu kommit till ett läge då de anser att ställning 
måste tas till hur nuvarande och framtida behov av 
samverkan, bäst hanteras. 

Cykelprojektet "Fyr till fyr" planerar för de 
återstående sträckorna. Sträckorna är belägna i de 
södra och norra delarna av Öland. Arbetet består 
av inventering av möjliga sträckningar, 
framtagande av förhandsdokumentation till 
Länsstyrelsen och Trafikverket. Då 
framkomligheten är begränsad och projektet just 
nu befinner sig i områden med höga natur-, kultur- 
och miljövärden så går inte byggnationen lika fort 
fram som i etapp 1. Detta har också medfört att 
eventuellt så måste projektet fortlöpa en bit in i 
2020. Under senare delen av 2020 så kommer 
projektet att ansöka om att få bli nationellcykelled. 
Om ansökan beviljas så kommer Öland att bli led 
nummer 3 efter Kattegattleden och Sydostleden. 

Mörbylånga Bostads AB 
Bolagets ordinarie verksamhet bedrivs i ungefär 
samma omfattning som tidigare år, ett 
kontinuerligt underhåll av bolagets fastigheter, 
både yttre och inre sker löpande. 

Efterfrågan på hyreslägenheter har det senaste 
halvåret minskat något främst utanför 
Färjestadsområdet. Bolaget kommer kontinuerligt 
att hålla koll på marknaden för att balansera 
nyproduktionen mot efterfrågan. Orsaker till den 
minskade efterfrågan är bland annat att bolaget det 
senaste året nyproducerat 30 lägenheter med 
tillträde under hösten 2019. En stor mängd 
nyproducerade lägenheter i Kalmar har påverkat 
efterfrågan i Mörbylånga kommun. 

I bolagets ägardirektiv finns uppdraget att 
producera minst 30 nya lägenheter under 
mandatperioden. Bolaget har i dagsläget inte 
detaljplanerad mark för att kunna genomföra 
uppdraget. Ett arbete med att skapa ett antal nya 
detaljplaner har inletts. Mörbylånga Bostads AB 
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beräknar att kunna genomföra uppdraget under 
mandatperioden. 

Mörbylånga Fastighets AB 
Bolagets ordinarie verksamhet bedrivs i ungefär 
samma omfattning som tidigare år, ett 
kontinuerligt underhåll av bolagets fastigheter, 
både yttre och inre sker löpande. I bolagets 

ägardirektiv trycker ägaren tydligare än tidigare att 
bolaget aktivt skall arbeta med lokalförsörjning åt 
näringslivet. 

För att öka bolagets fastighetsbestånd tecknade 
bolaget köpekontrakt på fastigheten Björnhovda 
25:324, Industrigatan 18 i Färjestaden. Tanken är 
att denna fastighet skall öka utbudet av 
industrilokaler i Färjestaden. 
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Kvalité i verksamheten 
Kommunen ska som en del i bedömningen om 
kommunen bedriver en god ekonomisk 
hushållning bedöma om verksamheten har 
bedrivits på ett kostnadseffektivt och 
ändamålsenligt sätt. Ett sätt att bedöma 
ändamålsenligheten är att jämföra sig med andra 
när det gäller kvalité på verksamheten. 
Mörbylånga kommun deltar årligen i 
undersökningen Kommunens kvalitet i korthet. I 
undersökningen 2019 deltog 183 kommuner. 
Mätningen omfattar totalt 36 nyckeltal som 
redovisas under perspektiven tillgänglighet, 
trygghet, delaktighet, effektivitet och 
samhällsutvecklare. 

Slutsatsen utifrån de nyckeltal som hittills har 
publicerats avseende 2019 men också om man ser 
på trenden från 2016 är att kommunen har en god 
kvalité på sin verksamhet och verksamheten 
bedrivs därmed på ett ändamålsenligt sätt. Trenden 
är positiv och kommunen ligger inom de övre 
75%-en av Sveriges kommuner inom flera 
områden och har förbättrats sig inom de flesta 
nyckeltal.  

Barn och unga 
Inom området barn och unga har utvecklingen 
varit positiv och kommunen har förbättrat sina 
resultat jämfört med andra kommuner. Alla 
nyckeltal för 2019 är ännu inte klara, därav den 
stora grå andelen av stapeln. Det värde som var 
rött 2016 var plats på förskola inom önskat 
placeringsdatum var grönt 2018 men blev gult 
2019. I övrigt har inga försämringar noterats på de 
nyckeltal som är rapporterade.  

 

Stöd och omsorg  
Inom området stöd och omsorg har också 
utvecklingen varit positiv fram till 2018 medan det 
under 2019 skett både förbättringar och 

försämringar. Värdet som har förbättrats jämfört 
med andra kommuner mot 2018 är helhetssynen på 
hemtjänsten medan väntetiden i antal dagar till 
särskilt boende och personalkontinuitet inom 
hemtjänsten har försämrats 2019 och är nu rött. De 
värden där kommunen ligger bland de 25% bästa i 
Sverige är helhetssynen som brukarna gör inom 
särskilda boenden och inom hemtjänsten samt ej 
återaktualiserade personer med försörjningsstöd 
efter ett år. Även väntetiden på beslut om 
försörjningsstöd ligger nära den övre kvartilen 
men det skiljer en dag för att hamna på grönt.  

 

Samhälle och miljö 
Området samhälle och miljö handlar mycket om 
bemötande och kontakt med kommunen. Här har 
kommunen förbättrat sig på samtliga områden som 
är rapporterade men ligger fortfarande inom den 
mittersta (gula) kvartilerna. Andra nyckeltal såsom 
resultat vid avslut i kommunens 
arbetsmarknadsverksamhet och deltagare som 
lämnat etableringsuppdraget för att arbeta och 
studera har ännu inte publicerats. Inte heller har de 
nyckeltal som var röda 2018 ännu publicerats; 
handläggningstid bygglov och insamlat 
hushållsavfall totalt kilo per person.  

2016 2017 2018 2019

Barn och unga

2016 2017 2018 2019

Stöd och omsorg
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Risker och intern kontroll 
En del i Mörbylånga kommuns arbete med att 
säkra kvalitén i verksamheten är arbetet med intern 
kontroll. Intern kontroll handlar om tydlighet, 
ordning och reda. Det handlar om att säkerställa att 
det som ska göras blir gjort på det sätt som det är 
tänkt. Den interna kontrollen ska ses som ett 
hjälpmedel och vara en integrerad del i 
verksamhetens grundläggande processer. Den 
interna kontrollen är också ett av de verktyg som 
ska användas för att nå de uppsatta målen. 

För att veta vilken intern kontroll som ska utföras 
måste först en riskanalys göras. Detta gör 
verksamheten under året och alla risker 
sammanställs och bedöms i en riskanalys med 
intern kontrollplan. Denna rapport beslutas av 
nämnden under november/december månad. 
Riskerna har delats upp i omvärldsrisker, 
verksamhetsrisker och risker i finansiell 
rapportering. För ytterligare beskrivning av 
kommunens risker hänvisas till respektive nämnds 
riskanalys. Finansiella risker beskrivs även i 
avsnittet om resultat och ekonomisk ställning. 

Arbetet med den interna kontrollen i Mörbylånga 
kommun bygger på följande fem beståndsdelar. 

 God kontrollmiljö som skapas av aktörerna och 
deras samverkan i organisationen. 

 Riskanalyser, för att identifiera och analysera 
olika risker. 

 Kontrollaktiviteter, d.v.s de konkreta åtgärder 
som vidtas för att motverka, minimera eller 
helst eliminera de risker som finns. 

 Information och kommunikation mellan 
aktörer och olika organisatoriska nivåer. 

 Tillsyn som syftar till att kontinuerligt 
utvärdera kontrollsystemet för att säkerställa att 
detta fungerar på avsett sätt. 

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret 
för att det finns en god intern kontroll samtidigt 
som varje enskild nämnd har det yttersta ansvaret 
för att den interna kontrollen inom sitt 
verksamhetsområde. Uppföljning och rapportering 
av utfallet av det interna kontrollarbetet under 
2019 har rapporterats till respektive nämnd i 
årsrapporterna och sammanfattas i 
årsredovisningen.  

De brister som främst noterats vid uppföljningen 
av lednings- och stödprocesserna har varit inom 
processerna kontroll av ärendeberedningsrutiner, 
diarieföring och gallring enligt gällande 
lagstiftning, rapportering av delegeringsbeslut, 
uppföljning av verkställighet av politiska beslut, 
uppföljning av rapporterade avvikelser inom 
hantering av lön samt kontroll av felaktiga 
behörigheter i system. 

Där brister har upptäckts i samband med 
kontrollmomenten har åtgärder tagits fram för att 
korrigera och åtgärda bristerna för att undvika fel i 
framtiden. Uppföljning att tillräckliga åtgärder 
vidtagits sker löpande eller med aktiviteter i 
kommande riskanalyser och interna kontrollplaner. 
Det finns vissa kontrollmoment som inte har 
kontrollerats under 2019 på grund av nya system 
eller där rutinen för kontroll inte har hunnit bli klar 
under året. Utöver de brister som upptäckts har 
kontrollmomenten som genomförts haft godkända 
resultat.

2016 2017 2018 2019

Samhälle och miljö
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Personalekonomisk redovisning 
Våra medarbetares arbetsinsats i Mörbylånga 
kommun är avgörande för att de människor vi 
möter och finns till för får ett gott bemötande och 
god service. Medarbetarnas arbetsmiljö och 
förutsättningar för att göra ett gott jobb blir därför 
några av de viktigaste aspekterna och verktygen i 
vårt arbete med att skapa kvalitet i de tjänster vi 
erbjuder samhället.  

Medarbetarbilden i vår kommun 
Tillsvidareanställda 2019-12-31 2018-12-31 

Kommunledningsstad 97   

Kultur och Fritid 46   
Taxefinansierad verksam-
het 22   

Samhällsbyggnad 41   

Social omsorg 549   

Utbildning 419   

Kommunen totalt * 1 174 1 142 

Mörbylånga Bostads AB 86 83 

Mörbylånga Fastighets AB - - 

Ölands kommunalförbund ** 134 128 
Kalmarsunds gymnasieför-
bund 512 529 
Kalmarsundsregionens 
Renhållare 82 81 

Kommunkoncernen totalt 1 988 1 963 
*Vid årsskiftet 2018/2019 genomfördes en större 
omorganisation som gör att jämförbar statistik ovan inte finns 
tillgänglig för de två tidigare åren.                              
**Inklusive deltidsbrandmän 

Vid en analys ser vi att samtidigt som antalet 
tillsvidareanställd personal ökade under året så 
minskade antalet visstidsanställda från föregående 
år från 195 till 172 personer. Det här ligger i linje 
med kommunens mål om att vara en attraktiv 
arbetsgivare genom att erbjuda medarbetarna bland 
annat trygga anställningsförhållanden och är något 
som vi fortsatt ska sträva efter. 

Personalkostnader, mkr 2019-12-31 2018-12-31 

Bruttolön exkl. övertid 414,4 390,5 

Personalomkostnader 200,5 195,8 

Summa 614,9 586,3 

      
Total övertid/ fyllnadstid 
inkl. PO 7,5 6,4 
Summa 
personalkostnader  622,4 592,7 

 

Med nya nämnder och medföljande 
organisationsförändringar är det ofrånkomligt att 
det även sätter sina spår ute i verksamheterna. Det 
tar tid innan alla roller, uppdrag och förändrade 
arbetssätt har fallit på plats och full effektivitet 
uppnås och under tiden kan även förändringarna 
märkas av i den faktiska arbetsmiljön i form av 
oro, otydligheter, personalrörlighet och ökad risk 
för sjukfrånvaro. Förebyggande insatser i form av 
bland annat ökad internkommunikation, 
närvarande ledare, tydliga förväntningar och klara 
uppdrag kan hjälpa till att skapa trygghet och 
arbetsro på arbetsplatserna.  

Kommunens ledning har under 2019 beslutat om 
att implementera en ny styrmodell 2021 samt även 
satsa på att utveckla våra chefers ledarskap just för 
att skapa en effektfull organisation som främjar 
delaktighet hos våra medarbetare och i 
förlängningen främjar en god arbetsmiljö.   

Genomsnittlig sysselsättningsgrad 
och lön 
En viktig del i kommunens arbete att vara en 
attraktiv arbetsgivare är att säkerställa att våra 
medarbetare har möjlighet att leva på sin inkomst. 
Kommunens strategi är därför att erbjuda våra 
medarbetare ett heltidsarbete och en 
marknadsmässig lön som står sig i jämförelse med 
andra arbetsgivare i regionen.  

 

Heltidsresan som kommunen arbetat intensivt med 
under året har ökat den genomsnittliga 
sysselsättningsgraden i kommunen till 94,8 % hos 
vår tillsvidareanställda personal och i det fortsatta 
arbetet med att implementera heltid som norm 
kommer vi förhoppningsvis se att andelen 
medarbetare som väljer att börja arbeta heltid ökar. 

Vad införandet av heltid som norm har fått för 
effekt på kvaliteten i vår verksamhet och 
arbetsmiljön på våra arbetsplatser är något som vi 
får hålla ett extra vakande öga på de närmaste åren 
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för att säkerställa att arbetsbelastning, ansvar, 
arbetstid och arbetsmiljön går hand i hand med 
god kvalitet. 

Medellönen i kommunen har sedan 2017 ökat med 
4,6 % och vi ser att skillnaden i medellön mellan 
kvinnor och män även har minskat under perioden 
från 1867 kronor till 1165 kronor. Ett fortsatt 
arbete för att säkerställa att lön sätts utifrån ansvar, 
kompetens och erfarenhet och inte utifrån kön är 
av vikt för att vi ska vara en attraktiv arbetsgivare. 

Medellön  
tillsvidareanställd 
personal 2017 2019 

Meddellönens 
ökning 

Alla 
tillsvidareanställda 28 603 kr 29 919 kr 1 316 kr 

Kvinnor  28 248 kr 29 687 kr 1 439 kr 

Män  30 115 kr 30 852 kr 737 kr 
 

Personalförsörjning och 
kompetensutveckling 
Den genomsnittliga åldern i kommunen är relativt 
oförändrad jämfört med tidigare år och vi ser att 
personalomsättningen, som legat stadigt på strax 
under 12 % även varit den samma under 2019. Det 
här indikerar att medarbetare som slutat har ersatts 
med något yngre medarbetare. Risken om 
medarbetarnas medelålder fortsätter att sjunka är 
att verksamheten får investera mer tid och resurser 
på kompetensöverföring och kompetenshöjning 
hos den nyanställda personalen, för att inte 
kompetenstappet när äldre och mer erfaren 
personal slutar blir för stor, istället för att 
motsvarande resurser satsas på att vidareutveckla 
och höja kvaliteten i verksamheten. 

Personalbild 2017 2018 2019 
Genomsnittlig ålder tillsvid - 
alla  46,7 44,9 45,0 
Genomsnittlig ålder tillsvid - 
kvinnor  - 45,5 45,3 
Genomsnittlig ålder tillsvid - 
män  - 44,2 44,7 
Fördelning tillsvidareanställda 
- Kvinnor %  - 80,3 80,1 
Fördelning tillsvidareanställda 
- Män % - 19,7 19,9 

 

Under året har kompetensutvecklingsinsatser 
gjorts kopplade till kommunens myndighetsroll  
för att säkerställa rättssäkra beslut och korrekt 
myndighetsutövning. Därutöver har kommunen 
fortsatt att utbilda medarbetare att hantera kris- och 
krigsläge samt säkerhetsskydd. Ett arbete att 
säkerhetsklassa och krigsplacera särskilt utpekade 
tjänster har påbörjats. 

Kommunen står i ett läge där det råder 
arbetskraftsbrist i Sverige inom de flesta yrken vi 

har och efterfrågan på bland annat kompetens 
inom utbildning, socialtjänst, omsorg och 
samhällsbyggnad kommer att öka i och med en 
åldrande befolkning och befolkningstillväxt i 
kommunen.  

Kommande 5-årsprognos för pensionsavgångar är 
att 124 medarbetare kommer uppnå den ålder då 
man har rätt att gå i pension. Det motsvarar ca 10 
% av alla våra medarbetare. Att ta tillvara den 
kompetens dessa personer besitter och även 
uppmuntra rätten i LAS att arbeta fram till 68 års 
ålder är några av de sätt som kommunen kan göra 
för att mildra effekterna av kompetensbristen i 
samhället och den generationsväxling vi står inför.   

I och med en ökad digitalisering och digital 
transformation inom kommunens verksamheter 
kommer strategiska satsningar för att förändra 
arbetssätt vara en viktig del av kommande 
kompetensutvecklingsinsatser.  

Sjukfrånvaro och frisknärvaro  
Sjukfrånvaron i kommunen har under 2019 sjunkit 
något jämfört med tidigare år.  

 

Det är främst kvinnor i åldern 50 år eller äldre och 
män i åldern upp till 29 år som är mest sjuka inom 
respektive kategori.   

Total sjuk-
frånvaro i % 

2019 2018 

Ålder Kvinnor Män Total Kvinnor Män Total 

– 29 6,7% 5,2% 6,3% 5,5% 4,2% 5,2% 

30-49 5,8% 3,3% 5,2% 5,9% 3,5% 5,4% 

50- 9,0% 4,7% 8,1% 9,7% 3,1% 8,5% 

Totalt 7,2% 3,9% 6,5% 7,7% 3,4% 6,8% 
Total 
sjukfrånvaro i 
% överstigande 
60 dagar 

2019 2018 

Ålder Kvinnor Män Total Kvinnor Män Total 

– 29 18,2% 0,3% 14,9% 23,4% 8,2% 20,5% 

30-49 35,1% 21,5% 33,0% 38,8% 25,2% 37,2% 

50- 56,2% 49,1% 55,4% 60,2% 40,6% 58,6% 
Totalt 45,2% 31,4% 43,3% 50,6% 30,3% 48,5% 
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Psykisk ohälsa är en av de främsta orsakerna till 
framför allt den längre sjukfrånvaron - en trend 
som vi ser i hela det svenska samhället. Ett 
förebyggande arbete kopplat till den 
Organisatoriska och Sociala arbetsmiljön är ett av 
de viktigaste sätten vi som arbetsgivare kan göra 
för att framför allt minska den psykiska ohälsan 
som är kopplad till arbetsplatsen. Det är ett område 
vi ser att vi kan arbeta mer riktat med framöver för 
att sänka sjukfrånvaron ytterligare. 

Ett intensivt arbete med rutiner kring 
rehabiliteringsarbetet har skett under 2019 som 
visar resultat genom ett markant ökat antal stängda 
rehabiliteringsärenden jämfört med tidigare år. 
Målet med arbetet är att göra cheferna säkrare i 
rehabiliteringsarbetet för att snabbare får tillbaka 
våra medarbetare, friska, i arbete igen.  

Men även om sjukfrånvaron totalt sett i kommunen 
har sjunkit så kan vi se en förändring i 
Frisknärvaron. Dvs andelen medarbetare som 
under året inte haft någon sjukfrånvaro alls.   

Frisknärvaron har sedan 2017 sjunkit från 37,75% 
till 35,92% år 2019 och det är framför allt den 

riktigt korta sjukfrånvaron som har ökat bland våra 
medarbetare. Det här märks även i kostnaderna för 
sjuklön som ökat under samma period.  

Med ökande korttidssjukfrånvaro och minskande 
frisknärvaro blir risken större för en ökad 
belastning på kollegorna på arbetsplatsen och i 
förlängningen försämrad arbetsmiljö och risk för 
längre sjukfrånvaro. Ett aktivt arbete för att tidigt 
fånga upp och minska korttidssjukfrånvaron blir 
därför en strategiskt viktig del i arbetet framåt för 
att bibehålla en god arbetsmiljö och inte minst 
bibehålla en god kvalitet i våra tjänster till våra 
kommuninvånare. 

Vår arbetsmiljö 
Tydlig ledning och styrning, ökad delaktighet och 
aktivt medarbetarskap, lösningsfokus, arbeta med 
riktade hälsofrämjande insatser och det 
systematiska arbetsmiljöarbetet i hela 
organisationen är några av de absolut mest 
effektfulla sätt kommunen kan möta och hantera 
framtida kompetensförsörjning, upprätthålla god 
kvalitet och säkerställa att verksamheternas mål 
nås. 
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Resultat och ekonomisk ställning 
Modell för analys av resultat 
och ekonomisk ställning 
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. 

Mörbylånga kommun har beslutat om ett 
ekonomiskt perspektiv med ett finansiellt mål för 
god ekonomisk hushållning i budget 2019. Målet 
bedöms utifrån fem indikatorer. En avstämning av 
dessa görs i den finansiella analysen. Där utöver 
kommenteras också de tre lagstadgade kraven; god 
ekonomisk hushållning, balanskrav och 
resultatutjämningsreserv. 

Resultat och kapacitet 
Årets resultat 2019 2018 2017 
Årets resultat (mnkr) 
kommunen 31,4 46,7 17,6 
Årets resultat i 
förhållande till 
skatteintäkter, 
kommunalekonomisk 
utjämning och 
generella bidrag (%) 3,5 5,4 2,1 
Årets resultat (mnkr) 
koncernen 38,3 51,9 22,1 

 

Årets resultat och jämförelsestörande 
poster 
Mörbylånga kommuns resultat för 2019 är ett starkt 
resultat men når inte upp till 2018 års resultat. Årets 
resultat blev 31,4 mnkr mot 46,7 mnkr under 2018. 
Relateras kommunens resultat till skatteintäkter, 
kommunalekonomisk utjämning och statsbidrag 
redovisade kommunen under 2019 ett resultat på 
3,5 %. Genomsnittet för treårsperioden för 
kommunens resultat i förhållande till skatteintäkter, 
kommunalekonomisk utjämning och statsbidrag 
uppgår till 3,67 %. 

Jämfört med 2018 så blev verksamhetens resultat 
13,5 mnkr lägre. Främsta orsakerna är att 
skatteintäkterna, generella bidrag och utjämning 
inte ökade i samma takt som verksamhetens 
kostnader. Verksamheternas kostnader har främst 
ökat på grund av volymökningar inom 

verksamheterna. Det är främst personalkostnaderna 
som har ökat med 29,8 mnkr där löneökningar 
avser ca 16 mnkr och pensionskostnader ca 2,5 
mnkr. Avskrivningarna har ökat med 5,5 mnkr på 
grund av stora investeringar. 

Verksamhetens intäkter har ökat med 15,9 mnkr där 
vattenavgiften ingår med 5,1 mnkr. 
Försäljningsintäkterna för exploateringsmark blev 
också högre än tidigare år och netto blev 
realisationvinsten 2,9 mnkr. Skatteintäkterna blev 
16,9 mnkr högre än 2018 och generella bidrag och 
utjämning 13,2 mnkr. 

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. Under den senaste treårsperioden har 
Mörbylånga redovisat ett genomsnitt på 3,67% 
exklusive jämförelsestörande poster. Årets resultat 
under 2019 uppgick till 3,5 % av skatteintäkter 
samt kommunalekonomisk utjämning och 
statsbidrag. Det innebär att kommunen uppfyllde 
resultatmålet för den rullande treårsperioden. 

Nettokostnadsandel 
Nettokostnadsandel 
% 2019 2018 2017 
Verksamhetens intäkter 
och kostnader 93% 91% 93% 
Avskrivningar 5% 4% 7% 
Nettokostnadsandel 97% 96% 99% 
Finansnetto -1% -1% -1% 
Nettokostnadsandel 
inkl finansnetto 96% 95% 98% 

 

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 
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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 under 2019 tog i anspråk 93 % av 
skatteintäkterna, vilket är en ökning med två 
procentenheter jämfört med 2018. Vidare tog 
avskrivningarna i anspråk 5 %, vilket var en 
procentenhet högre än föregående år. 
Avskrivningarna är kommunens periodiserade 
kostnader för investeringar. 

Finansnettot uppgick till -1 %, vilket innebar att de 
finansiella intäkterna var större än de finansiella 
kostnaderna under 2019. En förklaring till detta är 
att Mörbylånga har placerat medel i Kalmar Läns 
Pensionsförvaltning som har gett avkastning det 
senaste åren samtidigt som kommunens 
räntekostnader har varit låga på grund av läget på 
räntemarknaden. Dessa medel kunde användas till 
att finansiera verksamhet med under 2019. Detta 
innebär att kommunens nettokostnader och 
finansnetto tog i anspråk 96 % av skatteintäkterna, 
vilket var en försämring med en procentenhet 
jämfört med 2018. 

Totalt uppgick nettokostnadsandelen till 96 % 
under 2019, vilket innebar att kommunens intäkter 
var större än som kommunens kostnader. Det var 
högre nivå än under 2018, men ändå en 
förstärkning jämfört 2017. Den största skillnaden 
avser avskrivningar då kommunen under 2018 
övergick till komponentavskrivning vilket gör att 
kapitalkostnaden blir lägre jämfört med tidigare år. 

Årets investeringar 
Mörbylånga kommuns samlade investeringsvolym 
under 2019 uppgick till 131,9 mnkr, vilket var en 
lägre investeringsvolym än under 2018, en 
minskning med 52,0 mnkr eller 28 % jämfört med 
2018. Minskningen beror till stor del på att 2018 
var ett extremt år med stora investeringar i 
kommunens utbyggnad av VA enligt den av 
fullmäktige antagna VA-planen och ett nytt 
vattenverk för att klara den framtida 
vattenförsörjningen. Drygt 16 % av kommunens 
nettoinvesteringar gjordes i förskole- och skola 
inklusive deras fastigheter. Runt 17 % lades på 
infrastruktur. Investeringar i VA-verksamhet 
omfattade 65 % och investeringar i vård- och 
omsorg knappt 2 %. För en detaljerad redovisning 
över vilka investeringsprojekt som bedrivits under 
året hänvisas till investeringsredovisningen. 

När vi sedan ser till koncernen så står Mörbylånga 
kommun för den största delen av investeringarna 
och därefter kommer Mörbylånga Bostads AB som 

byggt 24 nya lägenheter i kvarteret Isdammen i 
Färjestaden och 6 lägenheter i Norra viken i 
Mörbylånga för tillsammans ca 49 mnkr. 

Årets investeringar 2019 2018 2017 
Investeringsvolym 
totalt kommunen 
(mnkr) 131,9 183,9 137,0 
Investeringsvolym 
taxekollektivet (mnkr) 86,9 161,3 99,0 
Självfinansieringsgrad 
totalt kommunen (%) 51,5 78,8 51,2 
Självfinansieringsgrad 
taxekollektivet (%) 23,0 34,1 8,1 
Investeringsvolym 
koncernen (mnkr) 184,3 192,6 160,1 
Självfinansieringsgrad 
koncernen (%) 58,0 67,2 77,0 

 

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 uppgick 2019 till 
51,5 %. 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. Kommunen 
har som mål att självfinansieringsgraden av 
skattefinansierade investeringarna ska uppgå till 
minst 100% under 2019. Under 2019 lånade 
kommunen 50 mnkr och dessa bedöms ha använts 
till taxekollektivets investeringar på 87 mnkr. Målet 
uppfylldes därmed för året. Kommunens 
självfinansieringsgrad av investeringarna uppgick 
till 61 % i genomsnitt per år under de tre senaste 
åren. Självfinansieringsgraden ökar när vi ser till 
koncernnivå eftersom övriga koncernföretag 
finansierat sina investeringar med egna medel. 
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Risk och kontroll 
Likviditet ur ett riskperspektiv 

Risk och kontroll 2019 2018 2017 
Kassalikviditet (%) 188 166 164 
Låneskuld (mnkr) 819 781 724 
Låneskuld koncernen 
(mnkr) 1 395 1 345 1 255 
Soliditet (%) 28 27 27 
Soliditet inkl 
pensionsförpliktelser (%) 13 12 9 
Soliditet koncernen (%) 23 23 21 

Soliditet koncernen inkl 
pensionsförpliktelser (%) 13 11 10 

 

Kassalikviditeten är ett mått på kommunens 
kortsiktiga betalningsberedskap. En oförändrad 
eller ökande kassalikviditet i kombination med en 
oförändrad eller förbättrad soliditet är ett tecken på 
att kommunens totala finansiella handlingsutrymme 
har stärkts. 

Kassalikviditet uppgick vid årsskiftet 2019 till 188 
%, vilket skall jämföras med 166 % under 2018. 
Mörbylånga har en god likviditet, vilket garanterar 
att kommunen utifrån ett kort och medellångt 
finansiellt perspektiv inte behöver vidta drastiska 
åtgärder för att möta finansiella betalningstoppar. 
Kommunens externa låneskuld hade en 
genomsnittlig räntebindningstid på 1,27 år per 31 
december 2019. Kommunen lånade under 2019 50 
mnkr för att finansiera sina investeringar men 
amorterade samtidigt 10 mnkr. Koncernens 
låneskuld ökade med 50 mnkr varav då 40 mnkr 
härrör från kommunen och övriga 10 från VA-
verksamhetens anslutningsavgifter. 

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 förbättrades mellan 2018 och 2019 
med en procentenhet från 12% till 13 %. Det 
förklaras till största delen av att kommunen kunde 
finansiera sina investeringar med skatteintäkter. 
Genomsnittet för ovanstående soliditetsmått ligger 
bland Sveriges kommuner på cirka 26% (2018) och 
för kommunkoncernen på cirka 27,5%. 

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 tre senaste 
åren har stärkts från 9 % till 13% kan konstateras 
att om målet ska nås, måste trenden med en 
stigande soliditet fortsätta. 

Kommunalskatt 
År 2019 uppgick Mörbylångas skattesats till 21,41 
%. Skattesatsen har varit oförändrad de fem senaste 
åren. I de tolv kommunerna i Kalmar län varierade 
kommunernas skattesatser under 2019 mellan 21,16 
% i Västervik till 22,36 % i Vimmerby. Den 
genomsnittliga skattesatsen i länet uppgick under 
2019 till 21,76 %. Mörbylånga hade med sina 21,41 
% den tionde lägsta skatten bland kommunerna i 
Kalmar län. 

Pensionsförpliktelser 
Ur risksynpunkt är kommunens 
pensionsförpliktelser viktiga att beakta, eftersom 
skulden skall finansieras de kommande 50 åren. 
Det totala pensionsåtagandet uppgick vid årets slut 
till 269,4 mnkr. Av dessa redovisas 45,3 mnkr i 
balansräkningen som en avsättning och 224,1 mnkr 
återfinns utanför balansräkningen som en 
ansvarsförbindelse. Den avser pensioner intjänade 
till och med 1997. Den del av pensionsåtagandet 
som utgör ansvarsförbindelse 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 103 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 31/12 2019 till 116 mnkr. 

Förvaltningen av kommunens pensionsmedel följer 
den av kommunfullmäktige beslutade policy för 
pensionsförvaltning. 

Pensionsförpliktelser 2019 2018 2017 
Avsättning inkl. 
löneskatt 45,3 40,1 35,5 
Ansvarsförbindelser 
inkl. löneskatt 224,1 230,9 235,4 
Summa 
pensionsförpliktelser 269,4 271,0 270,9 
Placerade 
pensionsmedel 102,8 90,4 90,1 
Marknadsvärde 
placerade 
pensionsmedel 116,0 99,0 97,8 

Återlånade medel 153,4 172,0 173,1 
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Tillgångssl
ag 
placerade 
pensionsm
edel 

2019 2018 2019 2018 

  

Mark-
nads-
värde 

Mark-
nads-
värde 

Anskaff-
nings-
värde 

Anskaff-
nings-
värde 

Likvida 
medel 3,2 8,8 3,3 8,5 
Aktier 67,3 49,1 58,6 49,1 

Obligationer 45,4 41,2 44,2 41,3 

Summa 115,9 99,1 106,1 98,9 
 

Enligt den nya kommunala redovisningslagen 
(LKBR) som gäller från den 1 januari 2019 ska 
kommunerna redovisa finansiella instrument till 
verkligt värde. För Mörbylånga kommuns del 
innebär detta att orealiserade vinster avseende 
aktier och obligationer hos KLP på 10,0 mnkr 
skulle beaktas per 31 december 2019. Resultatet 
skulle därmed uppgått till 41,4 mnkr. Kommunen 
har valt att inte redovisa de orealiserade vinsterna 
för att undvika fluktuation av resultatet utifrån 
börsens upp- eller nedgång. Upplysning om detta 
lämnas i redovisningsprinciperna. 

Kommunens borgensåtaganden 
Risk och kontroll 2019 2018 2017 
Borgensåtaganden 
(mnkr) 713,5 719,9 727,6 
- inom koncernen 489,4 489,5 492,0 
- pensionsskuld inkl 
löneskatt 224,1 230,2 235,4 
- övrigt 0,0 0,2 0,2 
Genomsnittlig ränta (%) 0,40 0,08 0,05 
Genomsnittlig 
räntebindingstid (år) 1,27 1,46 0,86 
Genomsnittlig 
kapitalbindningstid (år) 1,44 1,56 2,42 

 

Kommunen tecknar i vissa fall borgen för lån till de 
kommunägda bolagen, men även för andra externa 
verksamheter. Kommunens samlade 
borgensåtagande för lån uppgick 2019 till 489 
miljoner, vilket var i stort sätt 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. 

Den av fullmäktige beslutade finanspolicyn 
innehåller övergripande anvisningar för kommunen 
och de helägda bolagens finansverksamhet. Någon 
avvikelse mot finanspolicyn under 2019 har inte 
förekommit. Till finanspolicyn ska riktlinjer antas 
som anger ramar för räntebindningstiden och 
kapitalbindningstider. Dessa har ännu inte beslutats 
av kommunstyrelsen. 

Ytterligare en risk är att kommunen har blivit stämd 
vid Kalmar Tingsrätt. Ett ärende avser en tolkning 
av ett avtal om försäljning av markområden i 
Mörbylånga hamn och där målsägaren har lämnat 
in ett skadeståndsanspråk på 311 mnkr mot 
kommunen. Ärendet är överlämnat till advokaterna 
och utgången är oviss. 

Utfall i förhållande till budget 
Risk och kontroll 2019 2018 2017 
Budgetavvikelse nämnder 
(mnkr) -9,6 13,0 -8,5 
Budgetavvikelse årets 
resultat (mnkr) 28,2 37,9 4,1 
Prognosavvikelser 
nämnder (jfr aug mnkr) 4,6 6,9 -1,0 
Prognosavvikelser årets 
resultat (jfr aug mnkr) 17,9 27,5 -3,1 

 

Jämfört med budget redovisade kommunen ett 
överskott på 28,2 mnkr, då kommunen för 2019 
budgeterade ett resultat på 3,3 mnkr. Av de 28,2 
mkr utgjordes 13 mnkr av lägre avskrivningar i och 
med övergången till komponentavskrivning. 
Ytterligare 5,8 mnkr kunde hänföras till högre 
exploateringsintäkter i samband med försäljning av 
tomter och momsersättning i samband med 
genomlysning av kommunens momsredovisning 
från tidigare år. Budgetavvikelsen för kommunens 
nämnder var marginell i relation till den samlade 
kostnadsvolymen. Den uppgick till 9,6 mnkr 
(1,1%), varav 13 mnkr kunde hänföras till 
utbildningsnämnden samt 1,8 mnkr till miljö- och 
byggnadsverksamheten. 

Prognosavvikelser 
En god prognossäkerhet innebär att kommunen har 
goda förutsättningar att anpassa sig till förändrade 
förutsättningar under året. En prognosavvikelse 
under 1 % av kostnadsomslutningen innebär en god 
prognossäkerhet. Budgetföljsamhet är ett annat 
mått på kommunens finansiella kontroll. 
Budgetavvikelsen bör ligga så nära noll som 
möjligt. Prognoserna över kommunens ekonomi har 
varit relativt stabila under 2019 och 
prognossäkerheten får därmed betraktas som god 
förutom avseende finansförvaltningen. Nämndernas 
sammantagna slutliga resultat i bokslutet översteg 
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budget, och överensstämde väl med den prognosen 
som lämnades i augusti, särskilt för 
kommunstyrelsens och kultur- och 
tillväxtnämndens verksamheter. Dock förekom 
prognosavvikelser för enskilda verksamheter och då 
särskilt avseende individ- och familjeomsorgen 
samt bostadsanpassningsbidragen. 
Avslutande kommentar och 
sammanfattning 
Kommunen når sitt finansiella mål men inte alla 
indikatorer som är kopplade till det övergripande 
målet. Årets resultat innebar att kommunens 
ekonomiska marginal förstärktes under året. 
Kommunens resultatnivå uppfyller målet för god 
ekonomisk hushållning på 1,5 %, vilket innebär en 
bra förutsättning inför framtiden. Det relativt höga 
resultatet innebär också att kommunen ökar sina 
möjligheter att nå soliditetsmålet framöver. 
Ytterligare beskrivning och analys av de finansiella 
målen för god ekonomisk hushållning sker i nästa 
avsnitt. 

De närmaste åren förväntas bli finansiellt tuffa för 
Mörbylånga kommun, eftersom kommunen liksom 
många andra kommuner, står inför utmaningar som 
ökade investeringar och stegrade behov hänförliga 
till befolkningsförändringar. Detta innebär att 
kostnaderna för kommunala tjänster kommer att 
öka betydligt snabbare än tidigare. 

En utmaning blir hur mycket av investeringarna 
som ska finansieras via skatteintäkter respektive 
främmande kapital i form av lån. Detta kan i sin tur 
påverka utrymmet för att finansiera kommunens 
löpande drift i form av löner, lokaler m.m. För att 
kunna klara av att uppfylla kommunens mål för god 
ekonomisk hushållning – dvs. ett resultat på 2 % av 
skatteintäkterna, en självfinansieringsgrad på 100 
% för de skattefinansierade investeringarna samt en 
ökad soliditet– krävs en mycket aktiv 
ekonomistyrning. 

 

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. Samtliga dessa 
lagstiftningskrav ska årligen följas upp i 
årsredovisningens förvaltningsberättelse. 
Inledningsvis i detta avsnitt görs en analys av 
kommunens mål och riktlinjer för god ekonomisk 

hushållning som kommunfullmäktige fastställde 
under 2013. I anslutning till detta genomförs 
avslutningsvis en balanskravsutredning och 
redovisning av resultatutjämningsreserven (RUR). 

God ekonomisk hushållning ur ett 
finansiellt perspektiv 
God ekonomisk hushållning är ett lagstadgat krav 
som återfinns i 11:e kapitlet i kommunlagen. 
Kommunen ska upprätta riktlinjer för god 
ekonomisk hushållning. Vidare ska kommunen 
också ta fram finansiella och verksamhetsmässiga 
mål för god ekonomisk hushållning. Kommunen 
skall också besluta om man vill använda sig av en 
resultatutjämningsreserv. 

Mörbylånga kommun har fattat beslut om 
”Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och 
tillämpning av resultatutjämningsreserv under 
2013. Mörbylånga kommuns riktlinjer för god 
ekonomisk hushållning tar sin utgångspunkt i att 
varje generation ska bekosta den kommunala 
service som konsumeras och därigenom lämna över 
en kommun med ett oförändrat finansiellt 
handlingsutrymme till kommande generationer. För 
att kunna leva upp till detta, har kommunen beslutat 
om tre långsiktiga finansiella mål. I budget 2019 
har sedan kommunfullmäktige beslutat om ett 
övergripande ekonomiskt mål som sedan följs upp 
genom fem indikatorer. Uppföljningen av de 
finansiella och verksamhetsmässiga målen för god 
ekonomisk hushållning återfinns under avsnittet 
”God ekonomisk hushållning”. 

De långsiktiga finansiella målen för Mörbylånga 
kommun är: 

 Årets resultat ska uppgå till minst 1 procent av 
skatteintäkter och generella statsbidrag. 

 Kommunens investeringar avseende 
verksamhetsfastigheter ska vara 
självfinansierade. Lånefinansiering medges i de 
fall kapitalkostnaderna täcks inom taxor och 
avgifter. (ex vis fjärrvärme, exploatering och 
VA) 

 Soliditeten ska i det kortare perspektivet inte 
understiga 32 procent (35 % 2012) och i ett 
längre perspektiv motsvarande genomsnittet för 
Sveriges kommuner (49,4% 2012) 

Kommunens mål enligt budget 2019 är: 

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

Kommunfullmäktige har valt att sätta målet till att 
resultatet ska uppgå till minst 2 % av 
skatteintäkterna för att kommunens skulder inte ska 
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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 3,7 % och under 2019 uppgick 
resultat till 3,5 %. Målet är därför uppfyllt under 
2019. 

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. Kommunfullmäktige har i riktlinjerna 
för god ekonomisk hushållning ansett att 
kommunens soliditet bör öka de närmaste åren för 
nå 32% och att stärka det finansiella 
handlingsutrymmet inför framtiden. Kommunens 
soliditet inklusive samtliga pensionsförpliktelser 
har under de tre senaste åren stärkts från 9 % till 
13%. 

Sammanfattningsvis innebär det att kommunen 
kunde uppfylla sitt övergripande finansiella mål 
men inte alla indikatorer för god ekonomisk 
hushållning under 2019. De indikatorer som 
kommunen i dagsläget har svårast att uppfylla är att 
verksamhetens nettokostnader max ska öka med 
3,5% jämfört med föregående år samt att 
självfinansieringsgraden av taxefinansierade 
investeringar minst ska vara 50%. I och med den 
höga utbyggnadstakten av VA-nätet enligt den 
antagna VA-planen klarar inte taxeverksamheten att 
självfinansiera 50%. En översyn över VA-taxan har 
därmed gjorts under 2019 för att bättre kunna möta 
de kostnader som kollektivet har. 

 
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 
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. Det finns dock ett 
undantag från huvudprincipen. 
Kommunfullmäktige kan med hänvisning till 
synnerliga skäl besluta om att inte återställa hela 
eller delar av ett underskott. Dessa ska då tydligt 
specificeras i förvaltningsberättelsen i 

årsredovisningen. Varje år ska det i 
förvaltningsberättelsen i årsredovisningen redovisas 
en balanskravsutredning. 

Den inleds med att årets resultat, vilket reduceras 
eller tillförs med ett antal poster enligt 
lagsstiftningen. När det är gjort, får man fram 
”Årets resultat efter balanskravsutredning före 
avsättning till RUR”. Nästa steg i 
balanskravsutredningen utgörs av medel som förs 
till eller från resultatutjämningsreserven (RUR). 
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. Den bakomliggande tanken är alltså att 
det rådande konjunkturläget inte ska påverka 
resurstilldelningen till verksamheterna i alltför hög 
utsträckning. Behovet av servicen som kommuner 
och landsting tillhandahåller minskar i regel inte i 
en lågkonjunktur, utan det kan snarare vara tvärtom 
för vissa delar av verksamheten. Dessutom framstår 
det inte som ändamålsenligt att behöva göra 
tillfälliga nerdragningar i verksamheten som sedan 
måste byggas upp igen när lågkonjunkturen är över. 

Mörbylånga kommun har beslutat att använda sig 
av RUR. I enlighet med de krav som ställs i 
kommunallagens 11:e kapitel innehåller de av 
kommunen framtagna riktlinjerna för god 
ekonomisk hushållning även hanteringen av RUR. 
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. Eftersom det på 
förhand är svårt att med säkerhet veta hur lång och 
djup en lågkonjunktur blir, innehåller riktlinjerna 
för RUR också en bestämmelse om hur medel får 
disponeras från RUR. Detta ger kommunen goda 
förutsättningar att vid behov genomföra ett 
omställningsarbete och/eller överbrygga en 
lågkonjunktur. En översyn över riktlinjerna ska 
göras under år 2020.
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Kommunen redovisar ett årets resultat under 2019 
på 31,4 mnkr. Efter avdrag för realisationsvinster 
på 0,3 mnkr uppgår årets resultat till 31,1 mnkr. Då 
balanskravsresultat överstiger noll, väljer 
kommunen att sätta av 22 mnkr till resultat-
utjämningsreserven (RUR). Detta är möjligt 
eftersom 2019 års resultat överstiger det av 

fullmäktige beslutade finansiella målet. Kommunen 
har mellan 2010 till 2019 reserverat 61,8 mnkr till 
resultatutjämningsreserven. Utifrån den 
skatteunderlagsprognos som lämnas för 2020-2022 
så kommer reserven att kunna nyttjas de kommande 
åren.

 

Balanskravsresultat 2019 2018 
Periodens resultat enligt resultaträkningen 31 437 46 707 
Reducering av samtliga realisationsvinster -347 - 
Justering för realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet     
Justering för realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet     
Orealiserade förluster i värdepapper   -2 466 
Justering för återföring av orealiserade förluster i värdepapper 45 295 
Årets resultat efter balanskravsjusteringar 31 135 44 536 
Reservering av medel till resultatutjämningsreserv -22 000 -35 860 
Användning av medel från resultatutjämningsreserv     
Balanskravsresultat 9 135 8 676 
   
Resultatutjämningsreserv 2019 2018 
Ingående resultatutjämningsreserv 39 830 3 970 
Årets avsättning 22 000 35 860 
Årets upplösning   - 
Utgående resultatutjämningsreserv 61 830 39 830 
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Driftsredovisning 
Driftsbudget 2019 2019 2019 2018 
tkr Budget Utfall Avvikelse Avvikelse 

  Intäkter Kostnader Netto Intäkter Kostnader Netto Netto Netto 

Kommunstyrelsen 114 714 -186 511 -71 797 118 243 -189 070 -70 827 971 8 055 
Kultur och tillväxtnämnden 93 763 -195 595 -101 832 113 599 -214 964 -101 365 467 -1 291 
- varav VA-verksamhet 50 790 -53 533 -2 743 54 797 -63 402 -8 605 -5 862 -4 014 
- varav Fjärrvärmeverksam-
het 14 400 -21 520 -7 120 13 902 -19 588 -5 686 1 434 573 
Samhällsbyggnadsnämnden 8 075 -18 937 -10 862 9 677 -18 762 -9 085 1 777 5 121 
Socialnämnden 38 779 -358 203 -319 424 53 265 -372 426 -319 161 263 -2 370 
Utbildningsnämnden 222 917 -592 408 -369 491 224 945 -607 503 -382 558 -13 067 3 206 
Finansförvaltning 18 000 -34 328 -16 328 20 772 -14 206 6 566 22 894 26 151 
Verksamhetens nettokost-
nader 478 248 -1 385 982 -889 734 540 501 -1 416 931 -876 430 13 305 38 872 
Skatteintäkter och generella 
bidrag 912 338 -16 038 896 300 914 587 -17 008 897 580 1 280 -5 457 

Finansnetto 5 685 -9 000 -3 315 16 393 -6 106 10 287 13 602 4 492 

Resultat 1 396 271 -1 411 020 3 251 1 471 481 -1 440 044 31 437 28 186 37 907 

 
Årets resultat med avvikelse 
mot budget 
Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen redovisar ett positivt resultat 
med 1 mnkr. En stor anledning till det positiva 
resultatet är fastighetsverksamheten som gör ett 
stort överskott mot budget med 2 mnkr. Vid 
övergången till komponentavskrivning har en del 
kostnader som skulle belasta driften istället gått på 
investeringsbudgeten vilket gör att verksamheten 
har haft lägre underhållskostnader.  Även 
kommunledningen gör ett överskott mot budget, då 
kostnader för oförutsedda händelser och 
överförmyndarverksamheten varit lägre än 
budgeterat. Övriga verksamheter redovisar 
underskott mot budget på grund av extra kostnader 
i samband med implementation av nya system 
samt högre IT-kostnader än budgeterat. Även 
kostverksamheten gör ett underskott med 0,4 mnkr 
vilket beror på höga livsmedelskostnader.  

Kultur- och tillväxtnämnd 
Nämnden redovisar ett positivt resultat med 0,5 
mnkr. Eketorps borg som kommunen tog över 
driften för under 2019 har under året haft många 
besökare och redovisar ett positivt resultat. Kultur, 
fritid och AME har totalt sett bedrivit sin 
verksamhet inom befintliga budgetramar. AME-
verksamhetens överskott beror till största delen på 
att personalkostnaderna är lägre än budget. Gatu- 
och serviceverksamheten redovisar ett underskott 
på 0,9 mnkr främst beroende på ökade kostnader 
för belysning och gjord lagerinventering med 

inkuransavdrag som engångskostnad. Mark- och 
exploateringsverksamheten redovisar ett överskott 
mot budget med 5,9 mnkr. Överskottet beror på att 
kostnaderna för översiktlig planering, däribland 
planprogrammet för Mörbylånga, har blivit 
fördröjt samt att vissa planerade arbeten 
senarelagts av Trafikverket. En vakant tjänst har 
också bidragit till överskottet. Verksamheten för 
vatten och avlopp redovisar ett underskott med 5,9 
mnkr jämfört med budget vilket till stor del beror 
på kostnader för det nya vattenverket  och att 
intäkterna inte anpassats utifrån de stora 
investeringarna som VA-planen innefattar.  

Samhällsbyggnadsnämnd 
Samhällsbyggnadsnämndens resultat blev för 2019 
ett överskott jämfört med budget med 1,8 mnkr. 
Miljö- och hälsoskyddsverksamheten redovisar ett 
resultat i princip i nivå med budget. Plan- och 
byggverksamheten redovisar ett överskott på 1,8 
mnkr. Överskottet beror på att intäkterna för 
bygglovsavgifter blivit högre än planerat på grund 
av fler beviljade bygglov. Samtidigt har 
verksamheten haft vakanta tjänster vilket bidragit 
till lägre personalkostnader. Kostnaderna för 
bostadsanpassning har varit högre än budgeterat 
och verksamheten redovisar en negativ avvikelse 
på 0,2 mnkr vid årets slut. 

Socialnämnd 
Socialnämnden redovisar ett överskott mot budget 
med 0,3 mnkr. Överskottet beror i huvudsak på 
avstämning av gamla stimulansmedel, 
momsersättning och högre etableringsersättningar. 
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Inom äldreomsorgen blev särskilt boende 0,5 mnkr 
bättre än budget mycket beroende på tilldelning av 
stimulansmedel. Hemtjänsten överskrider sin 
budget med 5,2 mnkr och nattpatrullen med 1,6 
mnkr på grund av högre personalkostnader. 
Omsorg om funktionsvariation har haft högre 
personalkostnader med 1,5 mnkr, till viss del 
beroende på heltidsresan. Hälso- och sjukvård 
överskrider sin budget med 1,6 mnkr. 
Verksamheten har under året haft ökade kostnader 
för inköp av hjälpmedel samt högre 
personalkostnader för att klara 
sommarbemanningen.  

Individ- och familjeomsorg gör ett överskott mot 
budget med 8,3 mnkr. En stor del av den positiva 
avvikelsen beror på högre etableringsersättningar 
men också lägre kostnader för försörjningsstöd och 
familjehemsplaceringar. Integration barn och 
ungdom gör en negativ avvikelse mot budget med 
1,6 mnkr då ersättningen från Migrationsverket har 
varit lägre  samtidigt som lokalhyrorna har varit 
höga och verksamheten på Älvan avvecklas. 

Utbildningsnämnd 
Utbildningsnämnden gör totalt sett ett underskott 
mot budget med 13 mnkr. Grundskola gör ett 
underskott mot budget med 
10,9 mnkr till stor del på 
grund av höga 
personalkostnader. 
Kostnader för 
skolskjuts i form av 
taxiresor har också 
varit höga under 
året. Vidare har 
verksamheten 
också högre andel 
elever i behov av 
tilläggsbelopp. 
Kostnaderna för 
fristående huvudmän 
har ökat mer än beräknat 
samtidigt som en del av 
verksamheternas kostnader för 
organisationen kvarstår. Den negativa 

budgetavvikelsen beror också på en återbetalning 
av statsbidraget för likvärdig skola för 2018 och 
2019 med 3,5 mnkr. Verksamheten har också gjort 
en extra utbetalning till fristående huvudmän med 
1,6 mnkr på grund av underskottet. 

Grundsärskolan har haft höga personalkostnader i 
förhållande till antalet elever och redovisar därför 
ett underskott mot budget med 1,5 mnkr. Förskola 
och pedagogisk omsorg gör ett mindre underskott 
som främst hänförs till ökade kostnader för 
förskola på nätter, kvällar och helger. 
Fritidshemmen redovisar ett underskott mot budget 
med 0,8 mnkr vilket till största delen beror på 
högre personalkostnader. Även förskoleklass 
redovisar ett underskott mot budget med 0,3 mnkr 
främst beroende på högre andel elever i behov av 
tilläggsbelopp. Verksamheten för gymnasie- och 
vuxenutbildning gör ett mindre överskott mot 
budget. 

Finansförvaltning 
Finansförvaltningens överskott på 26,2 mnkr beror 
till största delen på en rad engångsposter. 
Försäljning av exploateringstomter gav en vinst på 
2,9 mnkr och en genomlysning av kommunens 
momsredovisning gav ytterligare 2,9 mnkr tillbaka 
från tidigare år. Kapitaltjänstkostnaderna blev 13 

mnkr lägre än budgeterat i och med övergången 
till komponentavskrivning (17 mnkr för år 

2018). Kommunens placeringar för framtida 
pensionsutbetalningar i KLP (Kalmar läns 
pensionsförvaltning AB) gav reavinster 
och utdelningar på 7,2 mnkr.  

Skatteintäkter, kommunalekonomisk 
utjämning och generella statsbidrag blev 
1,3 mnkr högre än budgeterat trots lägre 
invånarantal än beräknat. Framförallt var 
det skatteavräkningarna från tidigare år 

som blev högre än förväntat. 
Räntekostnader blev ca 6 mnkr lägre på 

grund av att kommunen inte behövde låna upp 
i samma takt som planerat samt att räntan 

fortsatte att ligga på en låg nivå under 2019.
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Investeringsredovisning 

  

Årets investeringar 
Den totala investeringsbudgeten för kommunen 
uppgick till 196 026 tkr. Utfallet blev 131 861 tkr 
vilket motsvarar en förbrukning på 67 %. Orsaken 
till avvikelsen är främst att en del projekt blivit 
försenade av olika orsaker men också att 
kommunen förde med sig budgetmedel för 

investeringar från år 2018 som inte hanns med då. 
Detta medför en ovanligt stor budget för 
investeringar. Från och med 2019 har kommunen 
istället en rörlig investeringsbudget över åren men 
fast per projekt. Den största delen av 
investeringarna har gjorts inom vatten- och 

Investeringsredovisning
Budget            

2019
Utfall       
2019 Avvikelse

Total budget 
projektet

Totalt utfall 
projektet

Kommunstyrelsen
IT 1 500 214 1 286 1 500 214
Fastighet 40 210 17 721 22 489 70 210 17 721
- varav förskola "Hållbar plats" 12 000 9 264 2 736 35 000 10 121
- varav kylanläggningar & ventilation 1 600 2 166 -566 1 600 2 166
- varav ombyggnation Torslunda kök 4 800 4 862 -62 4 800 4 862
- varav aktivitetcentrum S:a Möckleby 4 500 327 4 173 4 500 327
- varav idrottshall Färjestaden 4 000 0 4 000 17 000 0
Inventarier kök Torslundaskolan 600 0 600 600 0
Cykelsprojektet 300 0 300 4 900 4 900

Kultur- och tillväxtnämnden
Kultur & Fritid 9 596 478 9 118 17 596 478
- varav konstgräsplaner 6 667 30 6 637 14 667 30
Infrastruktur 16 387 9 909 6 478 16 878 10 300
- varav Grönhögens hamn 2 652 387 2 265 3 230 656
- varav fordon 2 990 2 546 444 2 990 2 546
- varav gatubelysning mätare 1 850 2 402 -552 1 850 2 402
Mark och exploatering 13 300 11 604 1 696 13 300 11 604
Taxefinansiering Fjärrvärme 1 700 1 167 533 1 700 1 167
Taxefinansering VA 105 508 85 707 19 801 373 978 172 212
- varav Mörbylånga vattenverk 61 328 64 999 -3 671 147 007 149 968
- varav Degerhamns avloppsreningsverk 3 800 4 609 -809 4 472 5 281
- varav Gårdby pumpstation 1 440 3 785 -2 345 4 000 3 939
- varav anslutningar 15 500 2 064 13 436 76 200 2 064
- varav VA saneringar 7 000 7 943 -943 28 000 7 943
- varav överföringsledningar 5 000 1 203 3 797 98 500 1 203

Samhällsbyggnadsnämnden 0 0 0 0 0

Utbildningsnämnden
Inventarier 1 500 1 398 102 1 500 1 398
Åtgärder lokalbrist 925 1 027 -102 1 500 1 602
Skolgårdar 1 500 1 120 380 1 500 1 120

Socialnämnden
Inventarier 1 000 1 172 -172 1 000 1 172
Takliftar 2 000 344 1 656 2 348 692

Summa investeringar 196 026 131 861 64 165 508 510 224 580

88 818 44 987 43 831 132 832 51 201

107 208 86 874 20 334 375 678 173 379

Summa skattefinansierade 

investeringar

Summa taxefinansierade 

investeringar
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avloppsverksamheten, där Mörbylånga vattenverk 
är den enskilt största investeringen 2019 i 
kommunen. 

Fastighetsverksamheten 
Ett av de större projekten som påbörjats under 
2019 är förskola "Hållbar plats". Projektet håller 
tidplanen men faktureringen från 
underentreprenören är framskjuten mot budget. 
Aktivitetscentrum Södra Möckleby har blivit 
senarelagt mot planen. I samband med att 
kommunen låter bygga en ny högstadieskola i 
Färjestaden behövs också en ny idrottshall. I och 
med överklagandet av den nya högstadieskolan 
blev också idrottshallen senarelagd. Hallen ska stå 
färdig till hösten 2021 samtidigt som 
högstadieskolan. Även uppstarten av planeringen 
och projekteringen av Skansenskolan har blivit 
uppskjutet på grund av överklagande av 
högstadieskolan i Färjestaden. 

Färdigställda projekt under året inom 
fastighetsområdet är bland annat ombyggnaden av 
köket vid Torslunda skola, grundläggning för 
moduler vid skolorna i Gårdby, Torslunda och 
Glömminge. Ventilation och kylanläggningar vid 
bland annat Linden, Rönningegården och Lindero. 

Kultur- och fritidsverksamheten 
Kultur- och fritidsverksamheten hade i sin plan för 
2019 att investera i meröppet på biblioteken i 
Södra Möckleby och Mörbylånga. Bidrag har 
beviljats för åtgärderna men alla åtgärder i 
fastigheterna och installationer har ännu inte blivit 
gjorda. Arbetet fortsätter under 2020. 

Budget har också blivit beviljad för att 
tillgänglighetsanpassa Kalvhagens badplats. 
Upphandling har gjorts och planen är att arbetet 
kommer att utföras under 2020. Under 2019 har 
investerats i nya badbryggor på olika badplatser 
runt om i kommunen. I planen ligger också att 
bygga en konstgräsplan i Gårdby. Bidrag har sökts 
för investeringen men ännu inte beviljats. 
Utredningen fortsätter. 

Gatu- och serviceverksamheten 
Inom gatu- och serviceverksamheten har man bytt 
ut några fordon, dels bilar men också en 
skogstraktor med vagn och ogräsborste. Därtill har 
investeringar gjorts med 2 402 tkr i mätare för 
gatubelysning. 2015 skrevs ett avtal med Eon om 
övertagande av trafikbelysning. Ellagen kräver att 
nya anläggningsägare måste börja mäta all el 
varmed investering görs i mätarskåp för att leva 
upp till lagens krav. Projektet fortsätter kommande 
år. 

Muddring behöver ske i Grönhögens hamn. 
Investeringsmedel finns avsatta men 

miljödomstolen besked gör att projektet har blivit 
försenat till nästa vinter. Gång- och cykelväg har 
byggts längs med Järnvägsgatan i Färjestaden till 
en kostnad på 1 725 tkr. 

Mark och exploatering har byggt gator och vägar, 
vatten och avlopp samt grönytor främst inom 
exploateringsområdena "Hållbar plats" och 
"Brofästet". 

Vatten- och avloppsverksamheten 
VA-verksamheten har de senaste och även de 
kommande åren stora investeringar framför sig. 
Under 2019 har Mörbylånga vattenverk tagits i 
drift. Investeringen uppgick totalt sett till 149 968 
tkr. Därtill har löpande underhåll och utbyggnad 
med saneringar, anslutningar och 
överföringsledningar gjorts. Omfattningen av 
anslutningar och överföringsledningar har inte 
varit så stor som budgeterat under 2019 då 
resurserna använts till Mörbylånga vattenverk. 
Projektering av anslutningar och 
överföringsledningar har påbörjats under 2019 för 
att utbyggnad kommande år.  

Ombyggnad av Gårdby pumpstation för att nå upp 
till arbetsmiljölagens krav har också gjorts till en 
kostnad på 3 785 tkr. Degerhamns 
avloppsreningsverk har byggs om, investeringen 
uppgick totalt till 5 281 tkr. Det har genomförts två 
stycken relingsprojekt under 2019, Gårdstorp och 
Arontorp som totalt uppgår till 7 239 tkr.  
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Redovisningsprinciper 
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med 
lagen om kommunal bokföring och redovisning 
(LKBR) och Rådet för kommunal redovisning 
(RKR) rekommendationer i redovisningsfrågor 
som är av principiell betydelse eller av större vikt 
för kommunsektorns redovisning. Samma 
redovisningsprinciper som i årsredovisningen 
tillämpas. Eventuella avsteg redovisas nedan. 

Mörbylånga kommuns årsbokslut innehåller 
resultat- och balansräkning, kassaflödesanalys 
samt noter. För kommunens interna redovisning 
tillkommer drift- och investeringsredovisning. 

Allmänt 
Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt 
att de ekonomiska tillgångarna kommer att 
tillgodogöras kommunen och intäkterna kan 
beräknas på ett tillförlitligt sätt. Intäkter från barn- 
och äldreomsorg redovisas månatligen, 
förbrukningsavgifter för VA och fjärrvärme 
debiteras och redovisas kvartalsvis. Övriga 
avgifter och försäljningar debiteras så snart 
tjänsten är utförd. 

Fordringar har upptagits till de belopp varmed de 
beräknas inflyta. Tillgångar och skulder har 
upptagits till anskaffningsvärde där inget annat 
anges. Periodisering av inkomster och utgifter har 
skett enligt god redovisningssed. Förråden har 
värderats till inköpspris med avdrag för inkurans 
exklusive mervärdeskatt på värderingsdagen. 

Avskrivningar och kapitalkostnader 
Anläggningstillgångar har i balansräkningen 
värderats till anskaffningsvärdet med avdrag för 
planmässiga avskrivningar och eventuella 
nedskrivningar. Avskrivning av materiella 
anläggningstillgångar görs med linjär avskrivning, 
d.v.s. lika stora nominella belopp varje år. 

Kapitalkostnaderna består dels av rak avskrivning 
på anskaffningsvärdet, dels av internränta med 1,5 
% på bokfört värde. Avskrivning påbörjas 
månaden efter slutförd investering och beräknas på 
anskaffningsvärdet. Avskrivningar av 
anläggningstillgångar görs i enlighet med RKR:s 
rekommendation R4 ”Materiella 
anläggningstillgångar”. Avskrivning görs per 
komponent över tillgångens nyttjandeperiod ner 
till beräknat restvärde. Nyttjandeperioden för 
nedan angivna komponenter är grundregeln, 
avvikelse kan förekomma efter bedömning av 
fastighetens konstruktion och material. När en 
komponent i en anläggningstillgång byts ut, 
utrangeras eventuell kvarvarande del av den gamla 

komponenten och den nya komponentens 
anskaffningsvärde aktiveras med en ny 
avskrivningsplan efter nyttjandeperioden. 

Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk eller 
innehav med en nyttjandeperiod om minst 3 år 
klassificeras som anläggningstillgång om beloppet 
överstiger gränsen för mindre värde. Värdet har 
satts till ett prisbasbelopp. Kommunens 
avskrivningstider för fastigheter är 20-100 år, 
infrastruktur 10-50 år och för maskiner och 
inventarier 5-20 år. Komponenter och 
avskrivningstider utgår från kommunens riktlinjer 
för anläggningsredovisning. 

Under 2016 påbörjades arbetet med att förbereda 
och uppdatera övergången till 
komponentavskrivningar enligt RKR:s regelverk. 
Arbetet slutfördes under 2018 och nu är samtliga 
anläggningstillgångar uppdelade i komponenter 
där så är tillämpligt. Inventering och 
differentiering av befintliga äldre anläggningar har 
skett och regler och rutiner har fastställts. Samtliga 
nya investeringar under kommande år kommer att 
delas upp i komponenter direkt. Uppdelningen i 
komponenter och bedömning av nyttjandeperioder 
medförde att kommunens kapitaltjänstkostnader 
sjönk jämfört med tidigare år. 

Redovisning av 
exploateringsverksamhet 
Exploateringsfastigheter som ska avyttras 
klassificeras som en omsättningstillgång. 
Utgångspunkten för om klassificeringen av en 
exploateringsfastighet från anläggnings- till 
omsättningstillgång är att detaljplanen för området 
vunnit laga kraft och att avtal upprättats med 
exploatör för igångsättning av markarbeten. 
Beräkning av anskaffningsvärdet och värdering 
sker i enlighet med Redovisningsrådets (RR) 
rekommendation nr 2:02 ”Varulager”. Då det kan 
vara svårt att beräkna resultatet på ett tillförlitligt 
sätt innan hela projektet avslutats är det först vid 
slutredovisningen av exploateringsprojektet som 
kostnader och intäkter redovisas i 
resultaträkningen. Kommunen följer inte fullt ut 
den idéskrift kring redovisning av kommunal 
markexploatering som RKR har gett ut och RKRs 
rekommendation R2 om redovisning av intäkter. 

Leasing 
Kommunen följer inte RKR:s rekommendation 
R5. 
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Redovisning av kommunalskatt 
I enlighet med RKR:s rekommendation R2 
”Intäkter” har kommunalskatten periodiserats. 
Detta innebär att Mörbylånga kommun i 
årsbokslutet per 2019-12-31 har bokfört den 
definitiva slutavräkningen för 2018 samt en 
preliminär slutavräkning för 2019. Beräkningen 
utgår från Sveriges Kommuner och Regioners 
(SKR) decemberprognos. 

Redovisning av semesterlöneskuld 
och ej kompenserad övertid 
Semesterlöneskulden, d.v.s. skulden till personalen 
för semesterdagar och okompenserad övertid, 
redovisas som kortfristig skuld. De intjänade 
förmånerna har belastats med lagenliga 
arbetsgivaravgifter. 

Redovisning av pensionsmedel 
Kommunens pensionsskuld redovisas enligt den så 
kallade ”blandmodellen”. Detta innebär att den 
pension som intjänats före år 1998 behandlas som 
en ansvarsförbindelse ”inom linjen”. 
Pensionsförmåner som intjänats från och med 
1998 redovisas som kostnad i resultaträkningen 
och som en avsättning i balansräkningen. I 
kostnaden och avsättningen ingår särskild 
löneskatt med 24,26 procent. Värdering av 
pensionsförpliktelserna har gjorts med tillämpning 
av RIPS 17. 

Placerade pensionsmedel (KLP) 
Mörbylånga kommuns finansiella placering i 
Kalmar Läns Pensionsförvaltning AB (KLP) 
redovisas som omsättningstillgång och 
värderingen är gjord enligt lägsta värdets princip 
samt enligt portföljmetoden. Kommunen följer 
därmed inte LKBR 7:6 om att finansiella 
instrument ska värderas till verkligt värde. 

Avsättning deponi 
Nya krav på deponeringsanläggningar innebar att 
all deponi i princip har upphört efter år 2008. 
Under åren har diskussioner förts om vilken metod 
som ska användas för sluttäckning av 
Kastlösatippen. Kostnaderna för sluttäckningen 
som är planerad till 2020-2021 är beroende av 
vilken metod som godkänns. Kommunen redovisar 
avsättning för deponi i enlighet med RKR R9. 

Anslutningsavgifter 
I enlighet med RKR:s rekommendation R2 
redovisas intäkterna för anslutningsavgifter för 

vatten och avlopp som långfristiga skulder som 
löses upp i takt med avskrivningsunderlaget, d.v.s. 
50 år. 

Redovisning av finansiella tillgångar 
och skulder 
Finansiella tillgångar och skulder klassificeras 
enligt RKR:s rekommendation R7. Långfristiga 
skulder som förfaller till betalning inom tolv 
månader från balansdagen redovisas i bokslutet 
som långfristig skuld då den ursprungliga löptiden 
var längre än tolv månader samt att kommunen har 
för avsikt att refinansiera skulden långfristigt. 

Sammanställd redovisning 
Den sammanställda redovisningen upprättas enligt 
LKBR kapitel 12 och utformas enligt god 
redovisningssed. Redovisningen omfattar 
aktiebolag och kommunalförbund i vilka 
kommunen har ett bestämmande eller betydande 
inflytande. 

Den sammanställda redovisningen har upprättats 
enligt förvärvsmetoden med proportionell 
konsolidering. Med förvärvsmetoden menas att det 
av kommunen vid förvärvstillfället förvärvade 
egna kapitalet i dotterföretaget har eliminerats. 
Därefter räknas intjänat kapital in i koncernens 
eget kapital. Den proportionella konsolideringen 
betyder att om dotterföretagen inte är helägda tas 
endast ägda andelar av räkenskaperna in i den 
sammanställda redovisningen. Alla bolag i 
koncernen har kalenderår som räkenskapsår. 

Obeskattade reserver har efter avdrag för 
uppskjuten skatt redovisats som eget kapital och 
uppskjuten skatt som avsättning. Inom koncernen 
förekommer omfattande transaktioner mellan 
bolagen, förbunden och kommunen. Alla 
koncerninterna transaktioner har eliminerats för att 
ge en rättvisande bild av koncernens totala 
ekonomi. 

Redovisningen innehåller resultat- och 
balansräkning, kassaflödesanalys och noter, i 
enlighet med rekommendationen från RKR R16. I 
redovisningen kallas den sammanställda 
redovisningen för ”koncernen”. 
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Resultaträkning 
 

 Noter Kommunen  
2019 

Kommunen  
2018 

Koncernen  
2019 

Koncernen  
2018 

Verksamhetens intäkter 1 213 451   197 612 287 765  309 149 
Verksamhetens kostnader 2,3,4 -1 044 852   -990 817 -1 082 196  -1 070 942 

Avskrivningar 5 -43 159   -37 662 -65 860  -57 123 

Verksamhetens nettokostnader   -874 560   -830 867 -860 291  -818 916 

             
Skatteintäkter 6 684 232   667 333 684 232  667 333 
Generella statsbidrag och utjämning 7 213 347   200 097 215 758  204 656 

Verksamhetens resultat  23 019  36 563 39 699 53 073 
       

Finansiella intäkter 8 13 720   14 351 13 964  13 656 
Finansiella kostnader 9 -5 303   -4 206 -14 850  -14 828 

Resultat efter finansiella poster   31 436   46 707 38 813  51 901 
            

Årets resultat   31 437   46 707 38 813 51 901 
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Balansräkning 
 

  

 Noter Kommunen  
2019-12-31 

Kommunen  
2018-12-31 

Koncernen  
2019-12-31 

Koncernen  
2018-12-31 

Tillgångar 
         

           

Anläggningstillgångar          

Materiella anläggningstillgångar 
         

Mark, byggnader och tekniska anlägg-
ningar 

10 1 200 550 1 113 395  1 788 408 1 670 308 

Maskiner och inventarier 11 15 470 13 325  38 844 37 641 
           
Finansiella anläggningstillgångar 12 10 871 18 875  6 477 14 720 

Summa anläggningstillgångar   1 226 891 1 145 595  1 833 729 1 722 669 
           

Omsättningstillgångar          
Förråd m.m. 13 21 338 31 399 21 916  32 000 
Fordringar 14 121 914 128 420 128 218  128 981 
Kortfristiga placeringar 15 102 775 90 258 102 775  90 258 
Kassa och bank 16 74 718 88 439 117 642  145 157 

Summa omsättningstillgångar   320 745 338 516 370 551  396 396 
           
SUMMA TILLGÅNGAR   1 547 636 1 484 111 2 204 280  2 119 065 
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Balansräkning 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Noter Kommunen  
2019-12-31 

Kommunen  
2018-12-31 

Koncernen  
2019-12-31 

Koncernen  
2018-12-31 

Eget kapital, avsättningar och skulder 
      

        
Eget kapital 17     

      

Årets resultat   31 437 46 707 38 814  51 901 

Resultatutjämningsreserv  61 830 39 830 61 830 39 830 

Övrigt eget kapital   337 295 320 701 406 229  384 337 

Summa eget kapital   430 562 407 238 506 873  476 068 

           

Avsättningar          

Avsättningar för pensioner och liknande 
förpliktelser 

18 45 304 40 087 45 851  40 683 

Andra avsättningar 19 23 010 23 010 36 298  36 493 

Skulder       

Långfristiga skulder 20 876 408 826 236 1 395 277  1 345 384 

Kortfristiga skulder 21 172 351 187 538 219 981  220 436 

Summa skulder   1 048 759 1 013 774 1 615 258  1 565 820 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKUL-
DER 

  1 547 636 1 484 109 2 204 280  2 119 064 

Ställda säkerheter Inga Inga 54 606  31 830 

         
Ansvarsförbindelser 22        

Ansvarsförbindelse till förmån för dotterbo-
lag 

469 245 469 245 469 245  469 245 

Andra ansvarsförbindelser 20 237 20 268 20 268    20 268 
Pensionsåtagande 224 081 230 236 230 813  236 341 
Summa ansvarförbindelser 713 563 719 749 720 326  725 854 
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Kassaflödesanalys 
 Noter Kommunen  

2019-12-31 
Kommunen  
2018-12-31 

Koncernen 
2019-12-31 

Koncernen 
2018-12-31 

Den löpande verksamheten       
      
Årets resultat   31 437 46 707 38 813  51 901 

Justering för poster som inte ingår i kassa-
flödet 

 
23 

    

Av- och nedskrivningar   43 159 37 662 65 860  57 123 
Gjorda avsättningar   5 217 4 514 5 069  5 003 
Övriga ej likviditetspåverkande poster   -708 497 -689  695 
Medel från verksamheten före förändring 
av rörelsekapital 

  79 105 89 380 109 053  114 722 

Ökning/minskning förråd och varulager   10 061 7 055 10 084  7 223 
Ökning/minskning kortfristiga fordringar   -6 011 20 054 -11 754  19 877 
Ökning/minskning kortfristiga skulder   -15 187 12 729 -455  -12 467 
Kassaflöde från den löpande verksam-
heten 

  67 968 129 218 106 928  129 355 

Investeringsverksamheten       
Investering i materiella anläggningstillgångar   -131 861 -163 899 -194 680  -212 552 
Försäljning av materiella anläggningstill-
gångar 

    457 20 000 

Investering i finansiella anläggningstillgångar     9 885 -145 
Kassaflöde från investeringsverksam-
heten 

  -131 861 -163 899 -184 338 -192 697 

        

Finansieringsverksamheten       
Nyupptagna lån   60 545 81 439 60 545  96 057 
Amortering av långfristiga skulder   -10 372 -5 068 -10 651  -5 348 
Kassaflöde från finansieringsverksam-
heten 

  50 173 76 371 49 894  90 709 

        
Årets kassaflöde   -13 720 41 690 -27 515  27 512 

 
      

Likvida medel vid årets början   88 439 46 749 145 157  117 645 
Likvida medel vid årets slut   74 719 88 439 117 642  145 157 
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Noter 
 Kommunen Koncernen 
  2019 2018 2019 2018 
Not 1 Verksamhetens intäkter  
 

    

Försäljningsintäkter 4 482 1 997 47 229 83 612 
Taxor och avgifter 103 190 94 553 125 187 116 090 
Hyror och arrenden 17 762 17 214 17 762 17 214 
Bidrag 63 176 69 049 63 176 68 063 
Försäljning av verksamhet och konsulttjänster 10 895 9 625 13 221 10 233 
Exploateringsintäkter 13 600 3 065 13 600 3 065 
Realisationsvinster 347 0 347 0 
Övriga intäkter 0 2 109 7 242 10 872 

Summa verksamhetens intäkter 213 451 197 612 287 765 309 149 

  Not 2 Verksamhetens kostnader 
 

Löner och sociala avgifter 589 829 562 538 729 287 696 657 
Pensionskostnader 38 074 35 547 43 475 40 665 
Inköp av anläggnings- och underhållsmaterial 11 567 1 680 20 176 11 088 
Bränsle, energi och vatten 36 809 32 165 52 955 43 618 
Köp av huvudverksamhet 155 151 174 538 5 343 36 552 
Lokal- och markhyror 19 241 22 703 44 988 61 321 
Övriga tjänster 83 486 51 804 93 019 60 871 
Lämnade bidrag 23 140 22 129 23 338 22 290 
Realisationsförluster och utrangeringar 0 450 998 1 910 
Övriga kostnader 87 555 87 263 67 534 95 772 
Skatt - - 1 083 198 

Summa verksamhetens kostnader 1 044 851 990 817 1 082 196 1 070 942 

 
En översyn över vilka konton som används till vad har gjorts 2019 vilket förklarar de stora skillnaderna mellan åren för köp 
av huvudverksamhet och övriga tjänster. 

  

Not 3 Arvode till revisorer 
 

Fast arvode sakkunnigt biträde  192 190 383 355 
Övrig revision 271 283 365 348 
Arvode till förtroendevalda revisorer 334 257 340 263 

Summa revisionskostnader 797 730 1 087 967 

  
 Not 4 Upplysning om särredovisningar 
 
 Särredovisning har upprättats enligt lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster. 
 Särredovisningarna finns tillgängliga hos  
 Mörbylånga kommun, tel 0485-470 00  www.morbylanga.se 
 
 
 
  

http://www.morbylanga.se/
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  Kommunen Koncernen 

 
2019-12-31 2018-12-31 2019-12-31 2018-12-31 

Not 5 Avskrivningar 
 

    

Avskrivning byggnader och anläggningar 36 600 30 231 53 333 44 986 
Avskrivning maskiner och inventarier 6 559 7 431 11 232 12 137 
Nedskrivningar 0 0 1 295 0 

Summa avskrivningar 43 159 37 662 65 860 57 123 

  Not 6 Skatteintäkter 
 

Preliminär kommunalskatt 690 333 670 421 690 333 670 421 
Preliminär slutavräkning innevarande år -6 455 -913 -6 455 -913 
Slutavräkningsdifferens föregående år 354 -2 175 354 -2 175 

Summa skatteintäkter 684 232 667 333 684 232 667 333 

  Not 7 Generella statsbidrag och utjämning 
 

Inkomstutjämningsbidrag/-avgift 154 298 147 309 154 298 147 309 
Kostnadsutjämningsbidrag -17 007 -13 058 -17 007 -13 058 
Regleringsbidrag/-avgift 10 541 2 356 10 541 2 356 
Strukturbidrag 6 143 10 064 8 554 14 623 
LSS-utjämning 15 098 9 937 15 098 9 937 
Kommunal fastighetsavgift 44 275 43 490 44 275 43 490 

Summa generella statsbidrag och utjämning 213 347 200 098 215 759 204 657 

   Not 8 Finansiella intäkter 
 

Utdelningar på aktier och andelar 4 837 5 729 4 837 5 729 
Ränteintäkter 1 184 1 090 1 297 1 302 
Övriga finansiella intäkter 7 698 7 532 7 829 6 625 

Summa finansiella intäkter 13 719 14 351 13 963 13 656 

   Not 9 Finansiella kostnader 
 

Förlust vid avyttring av finansiella anläggningstillgångar 2 271 3 524 2 271 3 524 
Räntekostnader 3 012 610 12 559 11 232 
Övriga finansiella kostnader 20  72 20 72 

Summa finansiella kostnader 5 303 4 206 14 850 14 828 
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 Kommunen Koncernen 
  2019-12-31 2018-12-31 2019-12-31 2018-12-31 

 Not 10 Mark, byggnader och tekniska anläggningar 
 
Ingående anskaffningsvärden 1 130 413 1 568 593 1 912 075 2 336 623 
Omklassificeringar 117 809 -84 612 117 821 -86 714 
Årets avyttringar/utrangeringar   -436 110 -149 -445 200 
Årets anskaffningar 97 273 82 542 112 020 107 365 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 1 345 495 1 130 413 2 141 767 1 912 075 
        
Ingående avskrivningar -148 396 -596 497 -350 888 -786 755 
Omklassificeringar   478 332 0 478 332 
Årets avyttringar/utrangeringar 0 0 130 2 521 
Årets avskrivningar -36 600 -30 231 -53 212 -44 987 
Utgående ackumulerade avskrivningar -184 996 -148 396 -403 970 -350 888 
        
Ingående nedskrivningar 0 -13 124 -30 328 -43 452 
Årets nedskrivning 0 0 -1 295 0 
Återförda nedskrivningar   13 124 0 13 124 
Utgående ackumulerade nedskrivningar 0 0 -31 623 -30 328 
        
Pågående nyanläggningar       
Ingående balans 131 378 26 012 139 450 54 429 
Omklassificeringar     -27 500 
Utgifter under året 27 593 105 366 61 984 112 521 
Under året genomförda omfördelningar -118 920  -119 199  
Utgående balans 40 051 131 378 82 235 139 450 
        

Utgående redovisat värde 1 200 550 1 113 395 1 788 408 1 670 308 
      
2018 års avyttringar/utrangeringar samt nedskrivningar avser inte avyttringar, utrangeringar eller nedskrivningar i ordets rätt 
bemärkelse utan avser bokföringsmässiga justeringar till rätt bokfört värde. Desamma gäller för maskiner och inventarier. 
Linjär avskrivning tillämpas för samtliga tillgångar, se avsnittet redovisningsprinciper. Den genomsnittliga nyttjandetiden 
uppgår till 32,49 år. 

  Not 11 Maskiner och inventarier 
 

Ingående anskaffningsvärden 37 416 67 743 127 238 153 646 
Justering ändrad ägarandel 0 0 592 -1 423 
Försäljningar/utrangeringar 0  -34 634 1 111 -176 
Omklassificeringar 1 111 0  0 -34 653 
Årets anskaffningar 7 630 4 307 11 615 9 844 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 46 157 37 416 140 557 127 238 
      
Ingående avskrivningar -24 090 -51 748 -89 598 -113 926 
Justering ändrad ägarandel - 0 -518 1 182 
Försäljningar/utrangeringar -37 - -37 176 
Omklassificeringar  35 089 - 35 113 
Årets avskrivningar -6 559 -7 431 -11 560 -12 143 
Utgående ackumulerade avskrivningar -30 686 -24 090 -101 713 -89 598 
        
Utgående redovisat värde 15 470 13 325 38 844 37 641 
Linjär avskrivning tillämpas för samtliga tillgångar, se avsnittet redovisningsprinciper. Den genomsnittliga nyttjandetiden 
uppgår till 6,86 år. 
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 Kommunen Koncernen 
  2019-12-31 2018-12-31 2019-12-31 2018-12-31 

Not 12 Finansiella anläggningstillgångar 
 
Aktier och andra andelar i dotterbolag 4 725 4 725 0 0 
Övriga aktier och andelar 44 702 69 727 
Övriga långfristiga fordringar 6 102 13 448 6 408 13 993 

Redovisat värde vid årets slut 10 871 18 875 6 477 14 720 

 Not 13 Förråd m.m. 
 

Förråd 2 566 1 920 3 145 2 521 

Exploateringsmark 18 771 29 479 18 771 29 479 

Redovisat värde vid årets slut 21 338 31 399 21 916 32 000 

 Not 14 Fordringar 
 

Kundfordringar 12 330 18 054 16 352 21 037 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 81 137 70 325 78 812 60 969 
Mervärdeskattefordringar 43 5 536 1 417 6 830 

Övriga kortfristiga fordringar 28 404 34 505 31 637 40 144 

Redovisat värde vid årets slut 121 914 128 420 128 218 128 981 

 Not 15 Kortfristiga placeringar 
 

Anskaffningsvärde     
Aktier 58 580 49 119 58 580 49 119 
Obligationer 44 195 41 326 44 195 41 326 

Summa anskaffningsvärde 102 775 90 445 102 775 90 445 
Marknadsvärde     
Aktier 67 320 49 104 67 320 49 104 
Obligationer 45 410 41 154 45 410 41 154 

Summa marknadsvärde 112 730 90 258 112 730 90 258 

 Not 16 Kassa och bank 
 

Kassa 60 99 78 119 

Bank 74 658 88 340 117 564 145 037 

Summa kassa 74 718 88 439 117 642 145 156 
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 Kommunen Koncernen 
  2019-12-31 2018-12-31 2019-12-31 2018-12-31 

Not 17 Eget kapital 
 

    

Eget kapital  
Ingående eget kapital 407 238 360 531 476 068 424 646 
Justering ändrad ägarandel 0 0 105 -414 
Förändring ek i obeskattade reserver 0 0 0 -64 
Årets resultat 31 437 46 707 38 813 51 900 
Direktbokning mot eget kapital -8 113 0  -8 113 0 
Utgående eget kapital 430 562 407 238 506 873 476 068 
      
Resultatutjämningsreserv  
Ingående värde 39 830 0 39 830 0 
Avsättning 2017 - 3 970 - 3 970 
Avsättning 2018 - 35 860 - 35 860 
Avsättning 2019 22 000 0  22 000 0 
Summa resultatutjämningsreserv 61 830 39 830 61 830 39 830 
     
Direktbokning mot eget kapital avser tidigare års uppskrivning av värdet på Kommuninvest. Enligt den nya redovisningslagen 
LKBR så får inte längre uppskrivning av finansiella anläggningstillgångar göras. Rättelse med hänvisning till ny lagstiftning har 
därmed bokförts direkt mot eget kapital enligt RKR R12. 

  
Not 18 Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 

Avsatt till pensioner      
Särskild avtals-/ålderspension 0 0 26 7 
Förmånsbestämd/kompletterande pension 33 529 29 758 33 889 30 144 
Ålderspension 1 581 1 647 1 610 1 676 
Pension till efterlevande 1 118 580 1 142 639 
Visstidspension 231 275 231 275 
Summa pensioner 36 459 32 260 36 898 32 741 
        
Löneskatt 8 846 7 827 8 953 7 942 
Summa avsatt till pensioner 45 304 40 087 45 851 40 683 
      
Antal visstidsförordnanden     
Politiker 1 1 1 1 
Tjänstemän 0 0 0 0 
      
Ingående avsättning 40 087 35 547 40 683 36 008 
Nya förpliktelser under året       
Nya förpliktelser året   0 -19 
Nyintjänad pension 3 088 4 351 3 059 4 495 
Ränte- och basbeloppsuppräkningar 1 029 630 1 042 636 
Övrigt 1 521 12 1 513 16 
Årets utbetalningar -1 438 -1 339 -1 455 -1 368 
Förändring av löneskatt 1 019 886 1 009 914 
Utgående avsättning 45 304 40 087 45 851 40 683 
      
Aktualiseringsgrad 98% 98% 98% 98% 
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 Kommunen Koncernen 
  2019-12-31 2018-12-31 2019-12-31 2018-12-31 

Not 19 Andra avsättningar 
 

    

Avsatt för återställande av deponi 23 010 23 036 25 420 25 648 
Redovisat värde vid årets början     
Nya avsättningar   220  
Ianspråktagna avsättningar  -26  -228 
Outnyttjade belopp som återförts     
Förändring av nuvärdet     
Summa övriga avsättningar 23 010 23 010 25 640 25 420 
     

Avsättningen avseende kommunen avser täckningskostnader för deponi Kastlösa. Täckningen är beräknad att påbörjas 2021-
2022.  För koncernen tillkommer KSRRs avsättning för täckning av deponi Moskogen som är beräknad att genomföras mellan 
2021-2037. 
 
Avsättning för deponi 23 010 23 010 25 640 25 420 
Avsättning för skatter   10 116 10 367 
Övriga avsättningar   543 706 
Summa övriga avsättningar 23 010 23 010 36 299 36 493 

 

Not 20 Långfristiga skulder 
 

Ingående låneskuld 826 236 749 865 1 345 383 1 255 011 
Nyupplåningar under året 60 545 81 439 60 545 95 739 
Årets amortering -10 372 -5 068 -10 651 -5 367 
Utgående låneskuld 876 408 826 236 1 395 277 1 345 383 
      
Långfristiga skulder  
Obligationslån     
Skulder till kreditinstitut 818 776 777 867 1 337 644 1 297 015 
Skulder till koncernföretag       
Skulder för anslutningsavgifter 57 539 48 088 57 539 48 088 
Finansiell leasing 94 281 94 281 
Summa långfristiga skulder 876 408 826 236 1 395 277 1 345 383 
     
Uppgifter om lån i banker och kreditinstitut     
Lån som förfaller inom:     
1 år 1,28% 1,28% 2,27% 1,76% 
2-3 år 2,14% 6,16% 1,76% 1,39% 
3-5 år 96,58% 92,56% 95,97% 96,85% 

  
Not 21 Kortfristiga skulder 
 

    

Kortfristig del av skulder till kreditinstitut 0 3 067 0 3 067 
Leverantörsskulder 50 409 51 412 55 488 55 762 
Personalens skatter, avgifter och löneavdrag 20 414 28 507 37 439 40 029 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 100 258 96 543 122 088 106 991 
Övriga kortfristiga skulder 1 271 8 009 4 966 14 587 
Summa kortfristiga skulder 172 351 187 538 219 981 220 436 
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 Kommunen Koncernen 
  2019-12-

31 
2018-12-31 2019-12-31 2018-12-

31 

 
Not 22 Ansvarsförbindelser 
 

Pensionsförpliktelser som inte upptagits bland skulderna eller avsättningarna och som inte heller har täckning i pens-
ionsstiftelses förmögenhet 

Ingående pensionsförpliktelse 230 236 235 355 237 190 242 057 
Nya förpliktelser under året       
Nyintjänad pension 9 1 736 22 1 469 
Ränte- och basbeloppsuppräkningar 5 689 3 480 5 852 3 505 
Övrigt -92 613 -84 1 216 
Årets utbetalningar -10 560 -9 949 -10 899 -10 107 
Förändring av löneskatt -1 202 -999 -1 269 -950 
Utgående avsättning 224 080 230 236 230 813 237 190 
      
Aktualiseringsgrad 98% 98% 98% 98% 
      
Övriga ansvarsförbindelser     
Borgensåtaganden     
Egna hem 37 68 37 68 
Mörbylånga Bostads AB 416 245 416 245 416 245 416 245 
Mörbylånga Fastighets AB 53 000 53 000 53 000 53 000 
Kalmarsundsregionens Renhållare 20 200 20 200 20 200 20 200 
Summa 489 482 489 513 489 482 489 513 

 
 
Mörbylånga kommun har ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga 
nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 280 kommuner samt 9 landsting/regioner som per 2019-12-31 var medlemmar i 
Kommuninvest ekonomisk förening har ingått likalydande borgens¬förbindelser. 
Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av 
ansvaret mellan medlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt 
regressavtalet ska ansvaret fördelas i dels förhållande till storleken på de medel som respektive medlemskommun har lånat 
av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på medlems-kommunernas respektive insatskapital i 
Kommuninvest ekonomisk förening.  
 
Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Mörbylånga kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan 
noteras att per 2019-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 460 925 942 275 kronor och totala 
tillgångar till 460 364 563 304 kronor. Kommunens andel av de totala förpliktelserna uppgick till 1 384 818 498 kronor och 
andelen av de totala tillgångarna uppgick till 1 391 392 641 kronor vilket motsvarar 0,30 % av de totala skulderna/tillgångarna. 
Mörbylånga kommun har tillsammans med övriga medlemskommuner (förutom Oskarshamn kommun) ingått borgen för 
Kalmarsundsregionens Renhållare för tillstånd att bedriva miljöfarlig verksamhet vid Moskogens återvinningscentral. 
Mörbylånga kommuns andel uppgår till 20,2 mkr. 
 
Mörbylånga Bostads AB och Mörbylånga Fastighets AB betalar en borgensavgift motsvarande 0,30 % av beviljad 
borgensram.   
 

 Kommunen Koncernen 
  2019-12-31 2018-12-31 2019-12-31 2018-12-31 

Not 23 Justering för poster som inte ingår 
i kassaflödet 

    

Av- och nedskrivningar 43 159 37 662 65 860 57 123 
Avsatt till pensioner 5 217 4 540 5 347 4 689 
Övriga avsättningar   -26 -278 485 
Realisationsvinster -708 497 -689 497 
Summa 47 668 42 673 70 241 62 795 
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Transaktioner med koncernföretag och förbund 

 

Enhet 
Ägd 
andel Ägartillskott Koncernbidrag Utdelning Försäljning 

  % Givna Mottagna Givna Mottagna Given Mottagna Intäkt Kostnad 
Mörbylånga Bostads AB 100 - - - - - - 81 464 10 830 

Mörbylånga Fastighets AB 100 - - - - - - 2 820 985 

Ölands Kommunalförbund 58 - - - - - - 21 509 3 558 

Kalmarsunds 
gymnasieförbund 14 - - - - - - 63 464 6 

Kalmarsundsregionens 
renhållare 11 - - - - - - 782 424 
Mörbylånga kommun - - - - - - - 15 803 170 039 

 

Enhet 
Ägd 
andel Lån 

Räntor och 
borgensavgifter Borgen 

  % Givare 
Mottagn

a Intäkt Kostnad Givare Mottagna 
Mörbylånga Bostads AB 100 - -   1 380   416 245 

Mörbylånga Fastighets AB 100 - -   152   53 000 

Ölands Kommunal-förbund 58 - -         

Kalmarsunds 
gymnasieförbund 14 - -         

Kalmarsundsregionens 
renhållare 11 - -       20 200 
Mörbylånga kommun - - - 1 532   489 445   
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Koncernbolagens fullständiga 
resultat och ekonomiska ställning 

  

Mörbylånga 
Bostads AB 
(koncern) 

Mörbylånga 
Fastighets AB 

Ölands 
Kommunal-

förbund 
Kalmarsunds 

gymnasieförbund 

Kalmarsunds-
regionens 
renhållare 

tkr Utfall  
2019 

Utfall  
2018 

Utfall  
2019 

Utfall  
2018 

Utfall  
2019 

Utfall  
2018 

Utfall  
2019 

Utfall  
2018 

Utfall  
2019 

Utfall  
2018 

Intäkter 110 458 113 498 10 549 9 684 21 439 22 494 142 309 128 777 211 037 187 032 
Kostnader -82 617 -83 732 -4 950 -5 540 -59 734 -57 693 -603 275 -602 219 -170 861 -161 764 
Avskrivningar -14 534 -12 209 -3 009 -2 717 -2 441 -2 227 -4 692 -4 293 -28 400 -23 733 
Årets rörelsere-
sultat 13 307 17 557 2 590 1 427 -40 736 -37 426 -465 658 -477 735 11 776 1 535 
Bidrag - - - - 40 109 38 125 472 429 457 115 - - 
Finansiella intäk-
ter 195 393 36 68 1 0 2 0 120 108 
Finansiella kost-
nader -8 973 -11 775 -237 -149 -35 -34 -73 -49 -2 792 -1 077 
Årets resultat ef-
ter finansiella 
poster 4 529 6 175 2 389 1 346 -661 665 6 700 -20 669 9 104 566 

I tabellen redovisas bolagens och förbundens resultat utan hänsyn tagen till ägd andel. 

 

Mörbylånga Bostads AB 
Koncernen (där Mörbylånga Parkerings AB ingår) 
redovisar ett resultat på 4,5 mnkr före skatt jämfört 
med 6,4 mnkr förra året. Den löpande 
verksamheten i bolaget visar ett bättre resultat än 
föregående år. Resultat 2018 omfattar överskott 
från försäljning av ”Vasa” tomten till ett nytt 
seniorboende. Under både 2018 och 2019 gjordes 
nedskrivning av fastighetsvärden vilket påverkade 
resultatet negativt. De senaste årens fina resultat 
har lett till att bolagets soliditet och avkastning på 
eget kapital har ökat. 

Mörbylånga Fastighets AB 
Bolaget redovisar ett resultat på 2,4 mnkr före 
skatt jämfört med 1,3 mnkr föregående år. 
Intäkterna har ökat med 1 mnkr på grund av högre 
uthyrning och nästan obefintliga vakanser. 
Kostnaderna har därtill minskat något vilket gör att 
resultatet är bättre än föregående år. Detta medför 
också att soliditeten ökar till 23,5 % och 
avkastningen på eget kapital ökade. 

Ölands kommunalförbund 
Årets resultat blev negativt med -0,7 mnkr vilket 
kan jämföras med 0,7 mnkr för 2018. Direktionen 
och förbundsledningen redovisar tillsammas ett 
mindre budgetunderskott. Budgeten för 
politikernas arvoden täcker inte den utbildningsdag 
som tillkommer efter ett valår. Direktionens utfall 
belastas även med extra arvode som utgått i 
samband med lobbyarbete för cykelprojektet vilka 
kostnader ej varit budgeterade. 

Turismverksamheten lämnar ett lite 
budgetöverskott på grund av vakant tjänst under 
delar av året. Bokningarna har gått sämre än 
budgeterat, men på grund av att vissa tjänster har 
varit vakanta under året har budget klarat att 
hållas. Mer resurser har kunnat läggas på 
marknadsföring av destinationen i och med att en 
ny samverkan med näringslivet har inletts. 

Utfallet för räddningstjänsten blev ett underskott 
gentemot budget med 1,9 mnkr. Detta beror på 
höga utbildningskostnader i samband med att ett 
nytt utbildningsystem införts, detta tillsammans 
med ett ovanligt stort rekryteringsbehov av nya 
deltidsbrandmän, även kostnaderna för service och 
underhåll har varit dyrare än under ett normalår. 

När det gäller cykelprojektet belastar årets utfall ej 
resultaträkningen då det redovisas som ett projekt. 
Däremot belastar det på förbundets kassaflöde då 
det sker en viss fördröjning mellan betalning av 
leverantörsfakturor och faktureringen till 
Trafikverket sker. Projektet har dragit ut på tiden 
och några delsträckor kvarstår, utmaningen är att 
få kvarvarande finansiering att räcka. 

Kalmarsunds gymnasieförbund 
Det ekonomiska resultatet visar på ett resultat om 
6,7 mkr med ett balanskravsresultat på 0,5 mkr. 
Detta beror på att förbundet måste ta hänsyn till, 
och återställa, det negativa resultatet från bokslut 
2018 i den utsträckning som är möjlig. För bokslut 
2019 innebär det en återställning om 6,2 mkr. Det 
resultat som totalt ska återställas från bokslut 2018 



 
 
Årsredovisning 2019 Mörbylånga kommun 
Koncernbolagens fullständiga resultat och ekonomiska ställning 
 
 
 

59 
 

uppgår till 9,5 mkr så i och med bokslut 2019 
återstår 3,3 mkr att återställa kommande år. 

Det vikande elevunderlaget inom 
språkintroduktionen utgör en del av det 
ekonomiska underskottet för skolenheterna. I 
samband med att antalet elever inom 
språkintroduktionen blir färre minskar 
bidragsintäkterna från Migrationsverket och från 
medlemskommunerna för de elever som är i 
etableringsfasen. Dessutom påverkas ekonomin av 
det faktum att gymnasieförbundet inte får söka 
bidrag för de eleverna som går i förbundets skolor 
men är bosatta utanför förbundets 
medlemskommuner. 

Skolenheternas underskott vägs upp av överskott 
inom den gemensamma verksamheten där de 
interkommunala ersättningarna visar på ett positivt 
resultat i förhållande till budget. Mer intäkter och 
lägre kostnader är resultatet efter att 2019 
summerats. Anledningen är att fler elever utanför 
förbundets medlemskommuner valt någon av 
förbundets skolor för sina gymnasiestudier med 
början till hösten 2019 och färre elever från 
förbundets medlemskommuner väljer annan 
huvudman. Inom det gemensamma återfinns dock 
högre kostnader för förbundets pensionskostnader 
som överstiger budget med cirka 1 mkr. 

Gymnasieförbundets resultat vad gäller 
verksamheten sammanställs genom sex 
prioriterade områden med 23 delmål för att följa 
upp kvaliteten i verksamheten. För flertalet av 
verksamhetsmålen har gymnasieförbundet höjt 
sina värden under året. Andelen gymnasieelever 
som uppnår examen och som ligger över rikssnittet 
ökar även 2019, vilket är en trend som vi kunnat 
följa de senaste sex åren. Skolorna har 

målmedvetet arbetat för en hög grad av gemensam 
pedagogisk grundsyn bland personalen kombinerat 
med individuella lösningar och anpassningar för 
eleverna. Inom vuxenutbildningen har 
måluppfyllelsen även visat på goda resultat. 
Genomsnittligt betygspoäng på avslutade kurser 
inom vuxenutbildningen ska ligga över rikssnittet 
vilket blev utfallet år 2019. 

Kalmarsundsregionens Renhållare 
(KSRR) 
Det ekonomiska resultatet för KSRRs koncern 
uppgår till 9,1 mnkr. Intäkterna för 
behandlingsavgifter blev högre än budgeterat 
liksom kostnaderna för entreprenörer för insamling 
och konsult för behandling. Kostnaderna för 
reparationer och förbrukningsinventarier blev 
också högre än förväntat men kundförlusterna har 
minskat jämfört med tidigare år. 

KSRR har antagit tre finansiella mål för likviditet, 
soliditet och självfinansieringsgrad av 
investeringar och samtliga mål uppnåddes 2019. 
Självfinansieringsgraden blev lägre än tidigare år 
på grund av höga investeringar. Investeringarna 
uppgick 2019 till 12,5 mnkr och där självservice 
ÅVC i Alsterbro och Kristdala står för den största 
delen. Flera bottentömmande kärl har satts ut i 
regionen och därtill har en kranbil för att hantera 
tömningarna av dessa köpts in. På området för 
avfallshantering på Moskogen Miljö AB har 
investeringar gjorts i stängsel för att minimera 
nedskräpning. I sorteringsanläggningen har 
utveckling gjorts med en cyklon och en 
plastavskiljare för att ta bort restfraktioner i 
förbehandlingen. Plastavskiljaren ligger som 
pågående projekt då den ännu inte är helt 
färdigställd. 
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§ 8 Dnr KS 2020/000020  

Årsredovisning 2019 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt kommunallagen ska kommunstyrelsen varje år senast i april avlämna en 
årsredovisning som sammanfattning av verksamheten som bedrivits under året. 

Beslutsunderlag 
Årsredovisning 2019. 
Tjänsteskrivelse daterad den 10 mars 2020. 

Budget och uppföljningsutskottets förslag till beslut 
1. Årsredovisningen för 2019 godkänns och avlämnas till revisorerna för 

granskning. 
_____ 
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§ 96 Dnr KS 2020/000020  

Årsredovisning 2019 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt kommunallagen ska kommunstyrelsen varje år senast i april avlämna en 
årsredovisning som sammanfattning av verksamheten som bedrivits under året.     

Beslutsunderlag 
Årsredovisning 2019 
Tjänsteskrivelse daterad den 10 mars 2020. 
Budget- och uppföljningsutskottet § 8 från den 17 mars 2020.    

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
1. Årsredovisningen för 2019 godkänns och avlämnas till revisorerna för 

granskning.  
_____ 
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§ 13 Dnr KTN 2020/000020  

Kultur- och tillväxtnämndens årsrapport 2019 
Sammanfattning av ärendet 
Kultur- och tillväxtnämnden ansvarar för verksamhetens ekonomi. Här 
redovisas verksamheten 2019. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 22 januari 2020. 
Årsrapport 2019. 
Redovisning intern kontroll 2019. 
Uppdragsredovisning 2019.  

Kultur- och tillväxtnämndens beslut 
1. Årsrapport, redovisning intern kontroll samt uppdragsredovisning för 

2019 godkänns. 
_____ 
 
 

För kännedom: 
Kommunstyrelsen 
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1 Femårsöversikt 
Femårsöversikt 2019 2018 2017 2016 2015 
Driftsresultat 465         
Förbrukning av ram % 100         
Antal tillsvidareanställda per 31/12 88 83       
Personalkostnader i % av totala kostnader 27         
Sjukfrånvaro i % 5         
Personalomsättning % 13         
Måluppfyllelse i % 82         
Antal deltagare i kommunala arbetsmarknadsåtgär-
der 160 199 89 42 48 
Antal kilometer kommunala gator och vägar 102         
Antal barn i kulturskola 434 395 368 352 340 
Antal besökande Eketorps borg 38 895         
Antal fjärrvärmekunder 289 285 277 271   
Antal vattenkunder 7 447 7 274 7 159 7 076   

 

2 God ekonomisk hushållning och måluppfyllelse 

2.1 Medborgare 

Övergripande mål: 
2.1.1 Invånare i Mörbylånga kommun upplever kommunen som en bra 

plats att bo och verka i. 

Nämndmål Måluppfyllelse 

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

 

Analys 
I SCB:s medborgarundersökning, som Mörbylånga kommun årligen deltar i, har under 
2019 det sammanvägda indexet Nöjd-Region-Index (NRI) stigit till 63. År 2018 var in-
dexet 61. Ett snitt för alla 135 kommuner som var med i undersökningen var 59. De om-
råde som i synnerhet är högre än genomsnittet är "Rekommendation", "Bostäder" och 
"Trygghet". "Rekommendation" är ett index som mäter andelen som starkt kan rekom-
mendera vänner och bekanta att flytta till kommunen. Det är ett bra betyg som nämndens 
samlade verksamhet dagligen gör insatser för att utveckla ytterligare. De indikatorer som 
visas nedan tyder även de på en god trend. Fortsatta utbyggnaden av kommunalt VA och 
investeringen i avsaltningsverk stärker också kommunen inom detta område. 

 

Indikatorer Mål Utfall Kommentar  

NMI - Gator och vägar 52 50 Ett steg i rätt riktning. Överta-
gande av belysning och dess ned-
släckning påverkar givetvis. 
Snöröjningen har fått bra betyg 
och kan bidra till delar av den nå-
got bättre siffran 2019. 
 

 

NMI Gång och cykelvä-
gar 

53 51 Ett steg i rätt riktning. Snöröj-
ningen har fått bra betyg och kan 
bidra till delar av den något bättre 
siffran 2019. 
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Indikatorer Mål Utfall Kommentar  

Möjlighet att använda 
kollektivtrafik för att re-
sor 

4,5 4,9 Kvar på samma nivå. Siffran från 
SCB:s medborgarundersökning. 

 

Övergripande mål: 
2.1.2 Medborgare har god insyn och är delaktiga i kommunens verksam-

het. 

Nämndmål Måluppfyllelse 

Medborgare har god insyn och är delaktig i kommunens verksam-
het. 

 

Analys 
Under 2019 har felanmälan via kommunens app tagits fram. I slutet på året lanserades 
även "Synpunkter och idéer" i appen och det ska bidra till en enkelhet att kontakta kom-
munen och att som medborgare/näringsidkare på ett nytt sätt kunna bidra i utvecklingen 
av kommunen. Verksamheterna visar även upp sig mer och mer i sociala medier för att 
sprida saker som är på gång i vår kommun. Arbetet med att lägga ut handlingar på web-
ben inför nämndsmöte är ännu en aktivitet som går i linje med en bättre insyn för med-
borgare. 

Övergripande mål: 
2.1.3 Medborgare uppfattar Mörbylånga kommun som en trygg kommun. 

Nämndmål Måluppfyllelse 

Medborgare uppfattar Mörbylånga kommun som en trygg kommun.  
Analys 
Medborgare i kommunen uppfattar kommunen som en trygg plats att bo och vistas i. Vid 
trygghetsmätningen 2019 var Mörbylånga kommun tillsammans med Borgholm den 
tryggaste kommunen i länet. Nämndens verksamhet deltar bland annat i de trygghets-
vandringar som anordnas i samarbete med polisen. 

2.2 Utveckling 

Övergripande mål: 
2.2.1 Mörbylånga kommun har låg arbetslöshet. 

Nämndmål Måluppfyllelse 

Mörbylånga kommun har låg arbetslöshet.  
Analys 
Arbetslöshet 4,5 %. Fortsatt arbete med att hålla siffrorna nere. 

Övergripande mål: 
2.2.2 Företagsklimatet är bra. 

Nämndmål Måluppfyllelse 

Företagsklimatet är bra.  
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Nämndmål Måluppfyllelse 

Analys 
Vi når inte målet i svenskt näringslivsundersökning om företagsklimat. Däremot de 
undersökningar som görs via SKR och Insikt visar på fler nöjda företagare och kun-
der.De aktiviteter som genomförts under året kommer leda till ett bättre företagsklimat. 
Det är genom mer systematiska besök på företag, rutiner för uppföljning och återkopp-
ling samt fokus på kommunens servicepolicy som vi kommer att lyckas med uppdraget 
att åstadkomma bättre näringslivsklimat.Vi har under året ändrat organisationen för nä-
ringslivsverksamheten och utökat antalet tjänster i och med att en näringslivschef är till-
satt. Arbete pågår med att leva upp till förväntningarna som finns uttryckta i kommunens 
servicepolicy. Vi behöver under 2020 komplettera svenskt näringslivsundersökning med 
ytterligare temperaturmätare bland våra företag i kommunen för att få ett mer komplett 
underlag för företagsklimatet i vår kommun. 

Övergripande mål: 
2.2.3 Medborgarna uppfattar att tillgängligheten till natur, fritidsintressen, 

kultur- och idrottsevenemang är hög. 

Nämndmål Måluppfyllelse 

Medborgarna uppfattar att tillgängligheten till natur, fritidsintres-
sen, kultur- och idrottsevenemang är hög. 

 

Analys 
Målsättningen om att kultur- och tillväxtnämnden ska bidra till hög tillgänglighet till na-
tur, fritidsintresse och kultur-och idrottsevenemang har nåtts. SCB:s undersökning visar 
på förbättringar på betygsindexet från 58 till 60 (2018 respektive 2019) och en liten ök-
ning på alla underliggande frågor. Indexet ligger högre än jämförande kommuner i lan-
det. 

 

Indikatorer Mål Utfall Kommentar  

Nöjd Medborgar index 
- Kultur 

62 63   

Nöjd Medborgar index 
- Idrotts- och motionsan-
läggningar 

59 57   

Övergripande mål: 
2.2.4 Kommunen erbjuder bra boendealternativ som uppfattas attraktiva. 

Nämndmål Måluppfyllelse 

Kommunen erbjuder bra boendealternativ som uppfattas attraktiva.  
Analys 
Inom nämndens ansvarsområde mark och exploatering arbetas det kontinuerligt med 
strategiska markinnehav och att färdigställa exploateringsområden. Det skapar möjlig-
heter till olika boendeformer inom kommunen. Utbyggnaden av kommunalt VA, i syn-
nerhet på östra sidan, ger förutsättningar för ännu bättre möjligheter till boende på fler 
ställen i vår kommun. 
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2.3 Medarbetare 

Övergripande mål: 
2.3.1 Medarbetare i Mörbylånga kommun ser fram emot att gå till sitt ar-

bete. 

Nämndmål Måluppfyllelse 

Medarbetare i Mörbylånga kommun ser fram emot att gå till sitt ar-
bete. 

 

Analys 
Målet uppfyllt och arbete fortlöper med ambitionen att ännu fler ska se fram emot att gå 
till sitt arbete. 

 

Indikatorer Mål Utfall Kommentar  

Jag ser fram emot att gå 
till arbetet 

73 74 Högre än snittet i hela kommunen 
som är på index 70. 

 

Övergripande mål: 
2.3.2 Delaktigheten i arbetet är hög och vi jobbar med förbättringsarbete. 

Nämndmål Måluppfyllelse 

Delaktigheten i arbetet är hög och vi jobbar med förbättringsar-
bete. 

 

Analys 
Fortsatt arbete med befintliga handlingsplaner efter HME-enkät och en ny styrmodell är 
aktiviteter som prioriteras 2020. 

 

Indikatorer Mål Utfall Kommentar  

Min arbetsplats mål följs 
upp och utvärderas på 
ett bra sätt. 

70 56 Ej uppfyllt mål och lägre än kom-
munen i sin helhet (65). 

 

HME enkät totalt 78 74 Ej uppfyllt mål. På samma nivå 
som kommunen i helhet. 

 

Övergripande mål: 
2.3.3 Sjukfrånvaron sjunker i hela organisationen. 

Nämndmål Måluppfyllelse 

Sjukfrånvaron sjunker i hela organisationen.  
Analys 
Sjukfrånvaron för hela nämndens verksamhet var 5,0 % för 2019. Sjukfrånvaron för hela 
kommunens verksamhet är 6,6%. Nämndens verksamheter har därmed en lägre sjukfrån-
varo än övriga kommunen och utfallet är på samma nivå som målet för 2020. Vissa verk-
samheter har ökat sin sjukfrånvaro och för att fortsatt sänka sjukfrånvaron arbetar nämn-
den vidare enligt de rutiner som finns inom rehabilitering och sjukfrånvaro. 

 

Indikatorer Mål Utfall Kommentar  

Sjukfrånvaro "Gator och 
Service" 

3,5 % 2,2 %   
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Indikatorer Mål Utfall Kommentar  

Sjukfrånvaro VA/Fjärr-
värme 

2 % 3,4 %   

Sjukfrånvaro "Mark och 
exploatering" 

2 % 2,1 %   

Sjukfrånvaro i % av ar-
betstiden Fritidsgården 

15 % 29,8 %   

Sjukfrånvaro i % av ar-
betstiden Kultur och fri-
tid 

2 % 0 %   

Sjukfrånvaro i % av ar-
betstiden Bibliotek 

2,5 % 7,2 %   

Sjukfrånvaro i % av ar-
betstiden Kulturskolan 

3 % 4,1 %   

Sjukfrånvaro i % av ar-
betstiden AME 

5,5 % 2,8 %   

2.4 Ekonomi 

Övergripande mål: 
2.4.1 Kommunens ekonomiska resultat ska över budgetperioden år 2018-

2020 genomsnittligt uppgå till minst 1,5 % av skatteintäkterna. I slutet av 

perioden ska resultatet nå 2 %. 

Nämndmål Måluppfyllelse 

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

 

Analys 
Budget i balans för 2019. 

 

Indikatorer Mål Utfall Kommentar  

Kostnadseffektiv verk-
samhet Gator och ser-
viceverksamhet - Parker 

455 375 Fortsatt positiv trend på kostnad 
för grönyteverksamheten. Samver-
kan med MBAB har resulterat i bl 
a kortare och färre ställtider. Vi-
dare bidrog även den torra som-
maren 2018 till att kostnader för 
grönyteskötsel kunde hållas nere. 
Utfall för 2018 375 kr/inv. 
Måluppfyllelsen bedöms utifrån 
2018 år siffror då 2019 års siffror 
av naturliga skäl inte finns till-
gängliga förrän senare under 
2020. 
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Indikatorer Mål Utfall Kommentar  

Kostnads effektiv verk-
samhet Gator och ser-
viceverksamhet Väg- 
och järnvägsnät, parke-
ring 

1 300 1 157 Mörbylånga kommun har låga 
kostnader för sitt vägnät. Kronor 
per invånare ligger under liknande 
kommuner där genomsnittet för 
2018 uppgår till 1 350 kr/invånare. 
Verksamheten är kostnadseffektiv 
men underhållet på vårt vägnät är 
eftersatt vilket troligtvis bidrar till 
den låga siffran. 

 

3 Väsentliga händelser 
Hållbar utveckling 
Under året har representanter för världsarvet deltagit i flera föredrag, evene-
mang och tagit emot studiebesök på södra Öland. Exempelvis har kommu-
nen stått värdar för ett studiebesök från Finland som bland annat berörde det 
svensk/finska världsarvet Höga Kusten – Kvarkens skärgård. 
Alunskolan har under våren besökt södra udden och utbildats till miniguider 
i världsarvet och skapat en utställning till naturum. En lördag i maj bjöd de 
in allmänheten till vernissage och guidningar. Alunskolans medverkan fi-
nansierades via DUNC-projektet. 
Två solcellsbänkar har placerats utmed signaturleden Mörbylångaleden. Där 
kan vandrare ladda sina mobiler och använda wifi. Över 700 personer har 
hittills laddat sina mobiler vid bänkarna och över 600 har kopplat upp sig 
mot wifin. Bänkarna är ett pilotprojekt som finansieras via DUNC-projektet 
I juli genomfördes den årliga världsarvsveckan med nästan 80 program-
punkter och över 40 arrangörsorganisationer. Matmässan Mat i Världsarvet 
genomfördes i Mörbylånga hamnområde med flera föredrag kopplade till 
det öländska odlingslandskapet. Planering av världsarvets 20-årsjubileum 
2020 pågår. 
Näringslivsarbetet fortgår med ett flertal företagsbesök och frukostmöten 
som har genomförts under året. En näringslivschef är rekryterad och började 
i december månad. En handlingsplan för att åstadkomma ett förbättrat före-
tagsklimat är på gång att presenteras. 
Kommunens landsbygdsutvecklare har fortsatt det strategiska utvecklingsar-
betet i Mörbylånga tätort. Arbetsgrupper tittar tillsammans med kommunen 
på möjligheter att utveckla strandlinjen, snygga upp planteringar och få upp 
fina vägvisare runt om i samhället. Man har också tagit fram ett förslag till 
vision för hur Zokker kan användas i framtiden. Parallellt pågår planeringen 
av Mörbylångas 200-årsjubileum för fullt. 
Under 2019 har projektet Kraftsamling Sydöland genomförts och 6 av 9 mål 
uppfyllts, bland annat en företagsrekrytering (tillgång till hälso- och sjuk-
vård på södra Öland), 7 nystartade företag och 16 nya arbetstillfällen. Av de 
75 individer som förlorade sitt jobb på Cementa så hade alla utom 8 perso-
ner i slutet av 2019 hittat andra arbeten. Här hade projektet nära samverkan 
med Arbetsmarknads- och Integrationsenheten därav det goda resultat. 
Dessutom finns fem pågående rekryteringsprojekt med olika organisationer 
som är intresserade av att etablera sig på Sydöland. I maj genomfördes en 
mycket lyckad Bomässa i Grönhögen i samverkan med Södra Möckleby 
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Sockenförening och temat hållbart gemensamt byggande på landsbygden. 
Kraftsamling Sydöland har dessutom startat upp två nya projekt, ett för att 
marknadsföra Sydöland för inflyttning och ett för att utveckla hamnarna i 
hela kommunen. Dessutom har Mörbylånga kommun kommit överens med 
Cementa om att de ska bidra med 1,5 miljoner till utvecklingen på Sydöland 
de kommande tre åren. Projektet har under året blivit mycket positivt upp-
märksammat i media/sociala medier vilket är ett resultat av det strategiska 
arbete projektet haft (och kommer att ha framöver) 
Projektet kraftsamling sydöland kommer att fortsätta under 2020. 

Kultur och fritid 
Fritidssidan har åtgärdat handikapprampen i Färjestadens hamn och investe-
rat i nya bryggor på Balken. Mörbylångaleden blev signaturled hos Svenska 
Turistföreningen. Har även uppgraderat kommunens bokningssystem till In-
terbook Go. 
En ny kultursamordnare rekryterades 2019, Fanny Loeb. Kulturverksam-
heten och biblioteken har genomfört fyra temaveckor i enlighet med kultur-
strategin. 
AME och integration vuxen har omstrukturerats. Det är nu en kärngrupp 
som arbetar på enheten. 
Biblioteken har omstrukturerats. Öppettiderna minskade något och det har 
blivit färre anställda i enheten. 
Fritidsgården har haft sommarkollo på Granudden. 
Kulturskolan genomförde sommarkollo. 
Eketorps borg slog besöksrekord efter sin första säsong i kommunal regi. 
38 000 besökare efter avslutad säsong. Kontraktet har skrivits för ytterligare 
ett år. 

Gator och serviceverksamhet 
Inventeringen av de kommunala gatornas behov av framtida underhåll är 
klart. Resultatet ger en god inblick i vilka underhållsbehov som föreligger 
under tio års tid. Sista etappen av gång- och cykelväg utmed Järnvägsgatan 
blev under hösten klar. 
Övertagande av gatubelysning från EON fortlöper och innebär investeringar 
i mätarskåp men även kostnader för samförläggning där EON markförlägger 
sina ledningar. 
Tillståndsprövning för att kunna genomföra planerad muddring i Grönhö-
gens hamn är i Mark- och miljödomstolen avslutad. Tillstånd för mudd-
ringen gavs men den tillfälliga uppläggningsplatsen av muddermassor blev 
p g a strandskydd ej godkänd. Ny plats för detta kommer tas fram så snart 
som möjligt under 2020. Ett nytt betalsätt har testats för gästhamnsplatserna 
i Färjestadens hamn. betalningen har skötts via app/hemsida och lösningen 
kommer troligen fortlöpa och på sikt utökas. 
Inventering av träd i nära anslutning till stråk där människor frekvent rör sig 
är påbörjad. Det gäller både träd på kommunens mark och träd längs vägar 
som kommunen sköter. Många träd är i dåligt skick och ingår i en allé. Vid 
nedtagning av träd som ingår i en allé krävs dispens från biotopskyddet och 
återplantering. 
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Mark och exploatering 
Entreprenad avseende byggande av infrastruktur för etapp 2 av ”Hållbar 
plats” vid Järnvägsgatan har färdigställts under året. 
Privata exploateringsområden för villabebyggelse i södra delen av Runsbäck 
och vid Saxnäs Golf, samt 14 parhus i bostadsrättsform vid vårdcentralen i 
Färjestaden har färdigställdes under året. 
Trafikverket har under året genomfört arbetet med en ÅVS (Åtgärdsvalstu-
die) för åtgärder som medför att Guldfågeln ska kunna utöka sin produktion. 
Åtgärderna planeras att utföras under 2020. 

Taxefinansierad VA/Fjärrvärme 
Mörbylånga vattenverk står nu klart och producerar dricksvatten från bräckt 
vatten. Vattenverket ihop med andra utbyggnader kommer att trygga Ölands 
vattenförsörjning lång tid framöver. Bevattningsförbudet upphörde i höst att 
gälla då verksamheten inte längre såg något behov av det. 
Flispannan i fjärrvärmeverket i Färjestaden är ombyggd för att kunna elda 
en bredare kvalitet vilket ger avsevärt bättre priser (fler kan lämna pris). Det 
har också färdigställts ett område för upplag av ved (bygganmälan, C-verk-
samhet klart) vilket medför bland annat att verksamheten kan köpa in stam-
ved och flisa i egen regi. Detta ger också en större bredd vid inköp (fler kan 
lämna pris, även köpa av lokala markägare) och även detta leder till bättre 
priser. Verksamheten uppskattar att man kommer att sänka kostnaden för in-
köp av bränsle med ca 20-25 %. 

4 Strategiska framtidsfrågor 
Hållbar utveckling 
Planering pågår för världsarvets 20-årsjubileum 2020. År 2020 firar även 
Mörbylånga som ort 200 år, vilket kommer uppmärksammas med ett 40-tal 
evenemang under året, där Mörbylånga kommun arrangerar ett tårtkalas 
samt tillhandahåller en webbsida med information för jubileumsfirandet. 
Tanken är att jubileumsfirandet ska stärka samverkan och stoltheten på or-
ten samt få fler att upptäcka Mörbylånga. 
Riksantikvarieämbetet har ett regeringsuppdrag att arbeta fram en nationell 
världsarvsstrategi och kommunen har skickat in ett remissvar angående stra-
tegin. . 
På sydöland fortsätter arbetet med företagsrekrytering och det är av stor vikt 
att de tagna kontakterna med externa organisatorer följs upp. Dessutom 
kickas ett projekt igång för att utveckla hamnarna på sydöland med ambit-
ionen att på sikt bli ett flerårigt EU-projekt. Under hösten inleds också en 
process för att samordna det lokala engagemanget på sydöland och etablera 
former för fortsatt samverkan mellan kommun och boende. 
Kraftsamling Sydöland har beviljats finansiering ytterligare ett år och kom-
mer under 2020 fokusera på besöks-/turismnäringen, gröna näringar samt 
räddningstjänsten . Vi kommer också fokusera på att se över möjlighet för 
att söka andra medel för att växla upp Kraftsamling Sydölands initiativ. 
Mycket av arbetet kommer koncentreras på att implementera projektets ini-
tiativ i ordinarie verksamhet, till exempel arbetet med företagsrekrytering, 
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som nu övergår till Näringslivschefen. Det är av stor betydelse att de verk-
samheter som i dagsläget är intresserade av att etablera sig på Sydöland får 
de hjälp de behöver, för att öka antalet arbetstillfällen i den sydligaste kom-
mundelen. 
Flera olika processer pågår för att stärka Öland och kommunens varumärke 
vad gäller livsmedelsproduktion och gastronomi. Länsstyrelsen organiserar 
ett projekt för att utveckla användningsområdet för Bruna Bönor, Regionen 
arbetar med en ansökan för att kunna etablera ”Matens Hus” i länet – be-
söksmål där man kan uppleva och lära sig mer om livsmedelsproduktion. 
Södra Öland skulle vara en mycket bra plats för ett sådant besöksmål och 
därför är det viktigt att kommunen fortsätter att utveckla sin profil inom 
livsmedelsproduktion och gastronomi. 

Kultur och fritid 
På fritidssidan ska arbetet med tillgänglighetsanpassning av Kalvhagens 
badplats påbörjas under våren. En upphandling ligger ute. En underhållsplan 
gällande våra idrottsanläggningar, vandring/cykelleder och badplatser kom-
mer att tas fram. 
Eketorps borg ska få en utvecklingsplan. Denna skrivs i samarbete mellan 
kommunen och Statens Fastighetsverk. 
Skärpta krav från skolan innebär att elever inte får lämna skolan under lekt-
ionstid. Detta påverkar Kulturskolans undervisningstid. En långsiktig lös-
ning måste hittas. 
 
 
Arbetsmarknadspolitiska och integrationspolitiska förändringar är aviserade 
men i nuläget finns inget konkret att ta del av. Detta medför förändringar för 
AME och integration. På sikt kommer detta innebära utmaningar i framti-
den. På Innergården ser vi ett ökat behov utav både intern och extern rehabi-
litering. 
Biblioteken ska införa MerÖppet under 2020 i Mörbylånga och Degerhamn. 
Upphandling är ute. 
Fritidsgårdarna bör nå fler besökare. En plan för flytt utav fritidsgården i 
Färjestaden kommer att arbetas fram. 
Kultur och fritid arbetar med en översyn av bidragsreglerna. Målsättningen 
är att bli klar med detta under 2020. 
Verksamhetsområdet påbörjar arbetet med "Dokumentera för resultat". 

Gator och serviceverksamhet 
Riktlinjer ska tas fram för att lättare kunna fatta beslut om vilka gator/vägar 
kommunen ska ha huvudmannaskap för och hur övriga vägar eventuellt 
skall driftas av kommunen eller inte. Inventeringen av det kommunala väg-
nätet kommer bidra till att på ett mer effektivt sätt ta fram en beläggnings-
plan och se behoven år från år för underhållet på gatorna. Det medför också 
ett bättre beslutsunderlag för politiker när resurser för underhållet skall till-
delas. Inventeringen och dess rapport visar att investeringsanslagen de 
närmaste åren bör öka en del för att optimera framtida underhåll av vårt väg-
kapital. 



Kultur- och tillväxtnämnd, Årsrapport 2019 12(18) 

Behov av nya eller ersätta utslitna lekplatser ska kontinuerligt ses över för 
att på effektivaste sätt tillgodose medborgarnas ständigt förändrade behov. 
För våra kommunala hamnar bör en flerårig plan för investeringsbehovet tas 
fram. 
Kategorisering av kommunens ytor för bättre överblick och tydlighet. Geo-
secma ska kompletteras med ytors skötselklasser och enskilda element. Ar-
betet ska mynna ut i en skötselplan för att kunna planera och periodisera ar-
betet på ett mer optimalt sätt – göra rätt saker på rätt sätt under rätt tid. 

Mark och exploatering 
Fortsatta exploateringsarbeten med gator och va-ledningar pågår öster om 
Eriksöre camping samt i södra delen av Vickleby. Sammantaget medför fär-
digställda och pågående exploateringar att nya villatomter och lägenheter 
tillkommer i kommunen. 
Detaljplanearbete på industriområdet i Färjestaden pågår, vilket innebär att 
när planen vunnit laga kraft, preliminärt under 2020, ges ökad tillgång till 
industrimark, både kommunal och privat. 
Trafikverket har under 2019 påbörjat projektering för en ny trafiksäkrare 
väg mellan Algutsrum och Ekerum. 
Kommunen har under året tecknat köpekontrakt för ett strategiskt markinne-
hav mellan Möllstorpsgatan och Åkervägen i Färjestaden. 
Bredbandsutbyggnaden fortsätter i samarbete med privata aktörer, nästa om-
råde att färdigställas är Södra Sandby-området (området runt Gårdby). 
För effektivisering av arbete pågår en kontinuerlig utveckling av kommu-
nens GIS-arbete, web-karta liksom internt kartmaterial. 
Upphandling av och avtal om uppförande av en Biogassmack i Färjestaden 
har slutförts under året. En privat aktör bygger macken under 2020. KLT, 
kommunen och privatpersoner ges då möjlighet att tanka fossilfritt. 

Taxefinansierad VA/Fjärrvärme 
VA-taxan är nu till stora delar klar, återstår avtalskunder. Målet är att göra 
avtalen klara under våren 2020. Det bidrar till att täcka kostnaderna för 
kommunens VA. För övrigt sker VA-utbyggnaden efter VA-planen med 
möjliga justeringar. Planerade projekt fortsätter för att säkra kommunens 
dricksvattenförsörjning och se till att fler kan erbjudas kommunalt vatten 
och avlopp. Vidare ser kommunen över avloppslösningen på östra sidan där 
man på sikt tänkt pumpa spillvattnet till Grönhögen. Ett möjligt alternativ 
till det skulle kunna vara en lokal avloppslösning någonstans på östra si-
dan.VA-verksamheten har också ett intresse att ta över Cementas bergstäkt 
och använda vattnet till och förstärka i Degerhamns vattenverk,där det sak-
nas delvis brunnskapacitet. 
De senaste årens stora investeringar i VA-anläggningar har lett till ökade 
kostnader. Under våren 2019 har ett arbete pågått med beräkning av taxe-
höjningar för att komma till rätta med resultatet. Den första höjningen bör-
jade gälla från september 2019 och ytterligare en höjning igen 2019/2020. 
Inom branschen diskuteras dubbelt så höga taxor jämfört med dagens nivå 
för att lösa de utmaningar VA-verksamheterna står inför. En handlingsplan 
med åtgärder för perioden 2019-2023 har tagits fram. Där beskrivs hur verk-
samhetens ekonomiska läge ska hanteras. 
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Med fjärrvärmen kommer kommunen fortsätta och jobba aktivt med inköp 
av flis och stamved och flisa i egen regi samt ansluta nya kunder. Vidare 
kommer läcksökning av fjärrvärmenätet fortsätta för att försöka hitta even-
tuella värmeförluster. 

5 Kvalitet i verksamheten 
För att mäta kvalitén och kostnadseffektiviteten på nämndens verksamhet 
redovisas några jämförande nyckeltal inom ett par verksamheter. Nyckelta-
len används också för att mäta om verksamheten är kostnadseffektiv och 
ändamålsenlig. 
  

Kvalitetsindikatorer 
Som indikator på att vi utvecklar vår externa karta för att få fler medborgare 
att på ett enkelt sätt få fram den information de önskar mäter verksamheten 
antal unika besökare på hemsidan. Kartan utvecklas kontinuerligt och besö-
karna ökade med 20% för 2019. 

Indikatorer – 
Mark- och exploa-
tering 

Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Antalet besökare på 
extern karta (hemsi-
dan) Avser antalet 
unika besökare 

8 300 10 000 

  
Satsningen på att inventera de kommunala gatorna för att optimera framtida 
underhållet kan vara orsak till att index på "Gator och vägar" går i rätt rikt-
ning. 

Indikatorer – Ga-
tor & serviceverk-
samhet 

Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Nöjd Medborgar in-
dex – Gator och 
vägar 

49 50** 

Nöjd Medborgar in-
dex – Gång- och 
cykelvägar 

50 51*** 

NMI-SCB nöjd medborgare index.**Snitt 53 för samtliga kommuner *** 
Snitt 54 för samtliga kommuner 
  
Även inom Kultur- och fritidsområdet går indikatorerna i rätt riktning med 
störst skillnad på kulturområdet jämfört med 2018. 

Indikatorer – Kul-
tur & fritidsverk-
samhet 

Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Nöjd Medborgar in-
dex – Kultur 

59 63** 
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Indikatorer – Kul-
tur & fritidsverk-
samhet 

Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Nöjd medborgar in-
dex –Idrotts och 
motionsanlägg-
ningar 

56 57*** 

*NMI-SCB nöjd medborgare index. **Snitt 61 för samtliga kommuner*** 
Snitt 60 för samtliga kommuner   
  

Kostnadseffektiv verksamhet 
Kommunen ligger under genomsnittet vad gäller kostnader för parker och 
vägar. Nyligen har en rapport från en väginventering presenterats för kultur- 
och tillväxtnämnden. Slutsatsen är att kostnaderna kan komma att öka för att 
hålla en acceptabel standard på vägarna. 

Indikatorer – Ga-
tor & serviceverk-
samhet 

Utfall 
2017 

Utfall 
2018 

Kostnad Parker, 
kr/inv (Kolada*) 

415** 380 

Kostnad väg- och 
järnvägsnät, parke-
ring, kr/inv 
(Kolada*) 

1166*** 1157 

*Kolada = Kommun- och landstingsdatabasen, **Jämförelse liknande kom-
muner riket 455, *** Jämförelse liknande kommuner riket 1568 
 
Kostnaderna för Kulturverksamheten har sjunkit något. Kommunen ligger 
under rikssnittet och i en jämförelse med liknande kommuner ligger kom-
munen ungefär etthundra kronor över genomsnittet. Fritidsverksamhetens 
kostnader ligger under både riksgenomsnittet och genomsnittet för liknande 
kommuner trots en mindre ökning. Kostnaden för fritidsverksamhet väntas 
öka något då underhåll och åtgärder måste utföras på befintliga anlägg-
ningar. 

Indikatorer – Kul-
tur & fritidsverk-
samhet 

Utfall 
2017 

Utfall 
2018 

Kostnad Kultur-
verksamhet, kr/inv 
(Kolada*) 

1460 1328** 

Kostnad fritidsverk-
samhet, kr/inv 

962 1029*** 

*Kolada = Kommun- och landstingsdatabasen, **Jämförelse liknande kom-
muner 1 235 riket 1 336, ***Jämförelse liknande kommuner 1 841 riket 
1 760 
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5.1 Intern kontroll i verksamheten 

Bristerna som har noterats inom kultur och fritid rör främst våld och hot. 
Brister på rutiner och kunskap om hur hotfulla situationer ska hanteras har 
åtgärdats under 2019. Verksamheterna har en högre beredskap för när 
någonting inträffar och planer för hur situationer och eftermälen ska hante-
ras. Uppföljning kommer ske årsvis och verksamheterna rapporterar när nå-
got inträffar. 

6 Personalekonomisk redovisning 

Personalnyckeltal 
2019-12-

31 
2018-12-

31 
Antal tillsvidareanställda 88 83 
Antal tillsvidareanställda - Män  44 43 
Antal tillsvidareanställda - Kvinnor  44 40 
Personalomsättning tillsvidareanställda  12,8%   
Genomsnittlig sysselsättningsgrad tillsvidareanställda 95,8%   
Rapporterade arbetsskador och tillbud under året 16 13 
Sjukfrånvaro (alla anställda)  5,0%   
Sjukfrånvaro - Män  3,1%   
Sjukfrånvaro - Kvinnor  7,9%   

 
Sjukfrånvaron för hela nämndens verksamhet var 5,0 % för 2019.  Vissa 
verksamheter har ökat sin sjukfrånvaro och för att fortsatt sänka sjukfrånva-
ron arbetar nämnden vidare enligt de rutiner som finns inom rehabilitering 
och sjukfrånvaro. 

7 Driftsredovisning 

 
Nämndens totala resultat är i balans med budgeten. Dock är intäkterna näs-
tan 20 Mkr högre än budget  och övriga kostnader nästan 17 Mkr högre än 
budget. Båda avvikelserna beror främst på Mark och exploatering och Vat-
ten. 

Resultaträkning 2019 2019
tkr Budget UtfallSkillnad
Intäkter -93 763 -113 599 19 836
Personalkostnader 56 253 58 131 -1 878
Lokalkostnader 11 575 12 384 -810
Övriga kostnader 127 768 144 451 -16 683
Summa 101 832 101 367 465
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Hållbar utveckling 
Under 2019 pågår projektet Kraftsamling Sydöland, som finansieras med bi-
drag från Region Kalmar län, Cementa och kommunstyrelsen. Under 2019 
övertog kommunen verksamheten Eketorps borg, som också ingår i pro-
jektet men som på sikt ska kunna bära sina egna kostnader. Eketorps borg 
har haft många besökare under sommaren och redovisar ett överskott på 
274 tkr  första året. 
Kultur, fritid och AME 
Kultur, fritid och AME har, totalt sett, bedrivit sin verksamhet inom befint-
liga budgetramar. Kulturskolan bedriver projektverksamhet med delvis ex-
tern finansiering och egna resurser. AME-verksamhetens överskott beror till 
största delen på att personalkostnaderna är lägre än budget. Fritidsverksam-
hetens överskott beror till största delen på att intäkterna, främst hyresintäk-
ter, är högre än budget. 
Gatu- och serviceverksamhet 
Verksamheten redovisar ett underskott på 942 tkr främst beroende på ökade 
kostnader för belysning och gjord lagerinventering med inkuransavdrag som 
engångskostnad. Elpriserna har varit högre än budgeterat och verksamheten 
har även tagit över belysningen på nya exploateringsområden. 
Mark och exploatering 
Verksamheten redovisar ett kraftigt överskott, 3,8 Mkr, då man haft lägre 
kostnader än planerat för översiktlig planering. Främst är det planprogram-
met för Mörbylånga som inte haft så höga kostnader. Senarelagda planerade 
arbeten av Trafikverket som gett lägre kostnader för detaljplaner samt en va-
kant tjänst har också bidragit till överskottet. 
Vatten och avlopp 
Verksamheten redovisar ett underskott med 5,9 Mkr främst beroende på att 
kostnader för det nya vattenverket inte budgeterats. Avskrivningar och kapi-
talkostnader överstiger budget med 3,8 Mkr. VA-avgiften höjdes i septem-
ber (och januari 2020) vilket förbättrar resultat med helårseffekt nästa år. 
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8 Investeringsredovisning 

 
Kultur- och tillväxtnämndens investeringar 2019 uppgår till 108 864 tkr vil-
ket motsvarar en förbrukning på 74% av budgeten. Den största delen av in-
vesteringarna har gjorts inom vatten- och avloppsverksamheten, där Mörby-
långa vattenverk är den enskilt största investeringen 2019 i kommunen. 

Kultur och Fritidsverksamheten 
Kultur- och fritidsverksamheten hade i sin plan för 2019 att investera i 
meröppet på biblioteken i Södra Möckleby och Mörbylånga. Bidrag har be-
viljats för åtgärderna men alla åtgärder i fastigheterna och installationer har 
ännu inte blivit gjorda. Arbetet fortsätter under 2020. 
Budget har också blivit beviljad för att tillgänglighetsanpassa Kalvhagens 
badplats. Upphandling har gjorts och planen är att arbetet kommer att utfö-
ras under 2020. Under 2019 har investerats i nya badbryggor på olika bad-
platser runt om i kommunen. I planen ligger också att bygga en konstgräs-
plan i Gårdby. Bidrag har sökts för investeringen men ännu inte beviljats. 
Utredningen fortsätter. 

Gatu- och serviceverksamheten 
Inom gatu- och serviceverksamheten har man bytt ut några fordon, dels bilar 
men också en skogstraktor med vagn och ogräsborste. Därtill har investe-
ringar gjorts med 2 402 tkr i mätare för gatubelysning. 2015 skrevs ett avtal 
med Eon om övertagande av trafikbelysning. Ellagen kräver att nya anlägg-
ningsägare måste börja mäta all el varmed investering görs i mätarskåp för 
att leva upp till lagens krav. Projektet fortsätter kommande år. 
Muddring behöver ske i Grönhögens hamn. Investeringsmedel finns avsatta 
men miljödomstolen besked gör att projektet har blivit försenat till nästa 
vinter. Gång och cykelväg har byggts längs med Järnvägsgatan i Färjestaden 
till en kostnad på 1 725 tkr. 
Mark och exploatering har byggt gator och vägar, vatten och avlopp samt 
grönytor främst inom exploateringsområdena "Hållbar plats" och "Brofäs-
tet". 

Vatten och avloppsverksamheten 
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VA-verksamheten har de senaste och även de kommande åren stora investe-
ringar framför sig. Under 2019 har Mörbylånga vattenverk tagits i drift. In-
vesteringen uppgick totalt sett till 150 678 tkr. Där till har löpande underhåll 
och utbyggnad med saneringar, anslutningar och överföringsledningar. Om-
byggnad av Gårdby pumpstation för att nå upp till arbetsmiljölagens krav 
har också gjorts till en kostnad på 3 785 tkr. 



 

 
 
 
 
 
 
 
Uppdragsredovisning 
2019-12-31 
Kultur- och tillväxtnämnd 
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1 Uppdrag 
I respektive verksamhetsplan beskrivs separata uppdrag som politiken ger 
till respektive verksamhetsområde. Dessa uppdrag är ett komplement till de 
övergripande målen. Uppdragen löper på under den period som beslutas, 
men vanligtvis hör de ihop med planperioden. 

1.1 Medborgare 

Uppdrag Status Start-/ Slutda-
tum 

Kulturskolan 
 Avslutad 2019-02-13 

 
2019-12-31 

Beskrivning 
Kulturskolan utgör ett viktigt komplement till kommunens lagstadgade verksam-
heter. Kommundirektören får i uppdrag att ta fram förslag på hur köerna till kul-
turskolan ska minskas samt hur verksamheten kan utvecklas och göras mer 
tillgänglig för kommunens alla barn och ungdomar. 

Kommentar 
Kulturskolan kommer att erbjuda fler gruppaktiviteter och på så vis minska köer-
na. 

Mörbylånga 200 år och Världsarvet 20 
år 

 Avslutad 2019-02-13 
 
2019-12-31 

Beskrivning 
År 2020 firar Mörbylånga 200 år och Världsarvet 20 år. Förberedelserna för fi-
randet har påbörjats men de formella formerna är inte klara och därför finns ing-
en särskild budget avsatt. Kommundirektören får i uppdrag att beräkna kommu-
nens kostnader för firandet av Mörbylånga 200 år. Medel för kostnaderna under 
2019 reserveras på kommunstyrelsens konto för oförutsett. 

Kommentar 
En organisationsskiss och budget för att arbeta med 200 årsfirandet är framtaget 
och inlyft i budgetarbetet 2020. För att uppmärksamma världsarvet 20 år kom-
mer vi att erbjuda ett omfattande program som sträcker sig över hela året med 
temaföreläsningar, vandringar, nätverksträffar och mycket annat. Ett spännande 
arbete är inlett med Linnéuniversitets Unescoprofessur för att kunna visa världs-
arvet ur flera olika framtidsperspektiv 

1.2 Utveckling 

Uppdrag Status Start-/ Slutda-
tum 

Företagsklimat 
 Försenad 2019-02-13 

 
2019-12-31 

Beskrivning 
Företagsklimatet i Mörbylånga kommun behöver förbättras. Kommundirektören 
får i uppdrag att se över organisationen av kommunens arbete med näringslivs-
frågor samt ta fram en konkret handlingsplan för hur näringslivet ska utvecklas 
och nyetableringar stimuleras. 
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Uppdrag Status Start-/ Slutda-
tum 

Kommentar 
Under första halvåret 2019 genomfördes en genomlysning av kommunens orga-
nisation och arbete med näringslivsfrågor. Syftet var att få syn på vilka bristerna 
är och hur vi kan lyckas bättre i arbetet. Förslag till förändringar avslutade ge-
nomlysningen i juni. Rekrytering av en näringslivschef pågår och en handlings-
plan har tagits fram. Bland annat innebär det tätare kontakt med företag genom 
att kommunens ledning åker ut på företagsbesök en eftermiddag i veckan. Nä-
ringslivet tillhör verksamhetsområdet hållbar utveckling och det bedöms skapa 
goda förutsättningar för att lyckas med uppdraget. Ett tätt samarbete med bland 
annat besöksnäring och Ölands turism är vidare en annan nyckelfråga och har 
prioriterats. 
En redovisning av uppdraget kommer att ske till Kultur- och tillväxtnämnden 
under hösten och därefter kommer uppdraget att föreslås vara avslutat. 

Kulturkommun 
 Avslutad 2019-02-13 

 
2019-12-31 

Beskrivning 
Mörbylånga kommun ska vara en ledande kulturkommun. En grund i arbetet för 
att uppnå detta finns i Kulturstrategi för Mörbylånga kommun 2016-2025. Kom-
mundirektören får i uppdrag att ta fram en konkret plan för vad det innebär att 
vara en ledande kulturkommun och hur det ska uppnås. I uppdraget ingår att se 
över och samordna arbetet med kulturfrågor i kommunens olika verksamheter 
för att stärka helhetssyn, samarbete och transparens. 

Kommentar 
Nulägesanalys och kartläggning är påbörjade. Tanken är att på nästa nämnds-
möte presentera vilka aktiviteter i kulturstrategin som vi har genomfört. 
Tanken var att presentera utvärderingen av strategin i juni. Detta blev inte av på 
grund av begränsad tid på nämndsmötet. Verksamheten är i övrigt klar och vän-
tar på att kunna presentera. 

Södra kommundelen 
 Avslutad 2019-02-13 

 
2019-12-31 

Beskrivning 
Den södra kommundelen står inför stora utmaningar. För att även landsbygden i 
vår kommun ska vara levande och tillgänglig krävs långsiktighet, helhetssyn och 
samverkan. En grund i detta arbete finns i strategin för utveckling av södra 
Öland som antogs 2017. Kommundirektören får i uppdrag att tillsätta en styr-
grupp med tillhörande arbetsgrupper som ska fortsätta arbetet och kraftsamla för 
utvecklingen av södra Öland. Arbetet ska ske i tät dialog med lokalbefolkningen, 
civilsamhälle och näringsliv. 

Kommentar 
En arbetsgrupp är igång sedan december 2018 och fungerar på ett bra sätt. Det 
finns både en styrgrupp som en operativ arbetsgrupp. En mängd aktiviteter på-
går och ett extra fokus har lagts på att hitta nya arbetstillfällen på södra Öland. 
15 maj lämnades en projektansökan in till Jordbruksverket för att hitta en fort-
sättning med extern finansiering på detta projekt. 
Organisationsformen Kraftsamling sydöland har inneburit en bra struktur i arbe-
tet. En stor förankring finns med företag, organisationer och andra myndigheter. 
Fokus har legat på följande delar - Företagsutveckling, företagsrekrytering, in-
flyttning, infrastrukturfrågor samt lokal mobilisering. Ett separat projekt har på-
börjats i september 2019 för att åstadkomma utveckling av kommunens hamnar. 
Det finns uttalad ambition att fortsätta arbetet med Kraftsamling sydöland även 
2020. 
Uppdraget kommer att rapporteras till KS under oktober och föreslås att uppdra-
get är slutfört. 
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Uppdrag Status Start-/ Slutda-
tum 

Gatubelysning 
 Försenad 2019-02-13 

 
2019-12-31 

Beskrivning 
Mörbylånga kommun ser över vägbelysningen i samband med övertagandet från 
Eon. Med stöd av kommunens belysningspolicy har beslut fattats om att släcka 
ner ett antal belysningspunkter. Kommundirektören får i uppdrag att göra en 
grundlig konsekvensanalys av den nedsläckning som hittills genomförts. I upp-
draget ingår också att utreda hur kommunen kan bidra till att belysning kan över-
låtas till privatpersoner genom exempelvis ny hållbar teknik och samarbete med 
andra aktörer. 

Kommentar 
Uppdragets omfattning diskuterades på nämnden i juni och en arbetsgrupp med 
representanter från politik och förvaltning har hade arbetsmöte i september 
2019. Uppdraget håller på att sammanställas och beräknas tas upp för beslut i 
KTN under kvartal 1 2020. Försening delvis beroende på föräldraledig personal. 

Ridleder 
 Avslutad 2019-04-01 

 
2019-12-31 

Beskrivning 
Utreda möjligheten att anlägga ridleder med bed'n'box. 

Kommentar 
Under maj och juni månad kommer hästnäringen att bli inbjudna till ett dialog-
möte kring ridleder. Tanken är att vi ska genomföra tre dialogmöten. 
Dialogmöten är genomförda. En sammanställning av dialogmötena är gjord till-
sammans med material som framkommit, som till exempel kartor över befintliga 
ridleder. Verksamheten väntar på att få presentera resultaten för nämnden. 
Uppdraget är klart. 

Bidragsregler 
 Vänteläge 2019-04-01 

 
2019-12-31 

Beskrivning 
Genomföra en översyn av kommunens bidragsregler och uppdatera vid behov. 

Kommentar 
Arbetet presenterades på nämndsmöte i augusti. Förslaget till nya bidragsregler 
återremitterades utan deadline. 

Kalkbrottet 
 Vänteläge 2019-04-01 

 
2019-12-31 

Beskrivning 
Utred kalkbrottet i Grönhögen om den kan bli en badplats i kommunal regi. 

Kommentar 
I dialog med Grönhögens Utveckling AB så har kommunen kommit överrens om 
att tillsammans försöka åtgärda de tidigare bekymrena med säkerhet, parkering, 
sopor och toalett. Säkerhet, sopor och toalett har vi hittat lösningar på. Parke-
ringsfrågan är inte löst än. 
Åtgärderna som bedömdes som nödvändiga utfördes. Parkeringen löstes också. 
Kvarstår fortfarande för förvaltningen att utreda om Kalkbrottet ska vara en 
kommunal badplats eller om utförda åtgärder är tillräckliga. 

Cykelstrategi 
 Avslutad 2019-04-01 

 
2019-12-31 
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Uppdrag Status Start-/ Slutda-
tum 

Beskrivning 
Arbeta fram en övergripande strategi för cykling i kommunen. 

Kommentar 
Kommundirektören föredrog uppdraget för kommunstyrelsen 2019-12-03. För-
valtningen föreslår att detta uppdrag flyttas till översynen av översiktsplanen som 
ska genomföras under mandatperioden och att uppdraget med cykelstrategin blir 
en tematisk fördjupning i översiktsplanen. 
Kommunstyrelsen beslutade att uppdraget flyttas till plangruppen. 

Meröppet 
 Försenad 2019-04-01 

 
2019-12-31 

Beskrivning 
Utreda och planera för införande av Meröppet i filialerna i Mörbylånga och De-
gerhamn. 

Kommentar 
Vi har en projektledare som utreder möjligheten till Meröppet i Mörbylånga och 
Södra Möckleby. I Södra Möckleby behöver tillgång till handikappstoalett lösas. 
Det finns en plan som inte har genomförts än. Vi behöver titta på kostnaderna 
för genomförandet. I Mörbylånga finns en säkerhetsrisk då hissen stängs av om 
brandlarmet går. Detta leder till att om någon behöver hissen på övervåningen 
på obemannad tid så kan denne inte ta sig ut om en brand utbryter. Räddnings-
tjänsten är inkopplad för att lösa frågan. 
Förprojektering är klar. Beställning hos MBAB är gjord för ombyggnation. Om-
byggnationen för Meröppet i Mörbylånga beräknas att vara påbörjad innan års-
skiftet. 

Konstgräsplan 
 Vänteläge 2019-04-01 

 
2019-12-31 

Beskrivning 
Utreda möjligheterna till att anlägga en konstgräsplan i Gårdby. 

Kommentar 
Underlaget för en ansökan till exempelvis Arvsfonden är inte klart. Vi inväntar 
förslagshandling och tidsplan. 
Förslagshandling klar. Ansökan färdigställs och skickas in under september må-
nad. 

Tillgänglighetsanpassning 
 Försenad 2019-04-01 

 
2019-12-31 

Beskrivning 
Undersöka möjligheterna att tillgänglighetsanpassa badplatsen Kalvhagen i 
Mörbylånga. 

Kommentar 
Vi har tagit hjälp av en konsult som ska lägga en tidsplan för de olika stegen 
som behöver tas. 
Arbete pågår. Har fått in en offert. Kontakt med Länsstyrelsen ska tas. 

Handikappsramp 
 Avslutad 2019-04-01 

 
2019-12-31 



Kultur- och tillväxtnämnd, Uppdragsredovisning 2019-12-31 7(7) 

Uppdrag Status Start-/ Slutda-
tum 

Beskrivning 
I Färjestaden ligger sedan tidigare en handikappsramp vid en badplats. Rampen 
i sig är felkonstruerad och detta behöver åtgärdas. En utredning ska titta på 
kostnaderna för eventuella åtgärder. Förslag med kostnadsberäkningar läggs 
fram till nämnden efter avslutad utredning. 

Kommentar 
Vi är i slutfasen. Betongrefugen ska kapas och det arbetet är beställt. Klart innan 
sommaren. 
Arbetet utfört. 

Utställningsarena 
 Avslutad 2019-04-10 

 
2019-07-31 

Beskrivning 
Utreda hur J.A.G.S Träskulpturers museum kan användas som utställningsarena 
för öländska konst- och kulturutövare. 

Kommentar 
Vi har tagit kontakt med stiftelsen och tittat på lokalerna. 
Arbetet kommer starta upp under hösten. 

1.3 Medarbetare 

1.4 Ekonomi 

Uppdrag Status Start-/ Slutda-
tum 

Fjärrvärmeverksamhet 
 Försenad 2019-02-13 

 
2019-12-31 

Beskrivning 
Kommunens fjärrvärmeverksamhet dras årligen med ekonomiska underskott. 
Kommundirektören får i uppdrag att se över fjärrvärmeverksamheten och 
komma med förslag på hur verksamheten ska utvecklas alternativt avyttras. 

Kommentar 
Fjärrvärmeverksamheten har setts över. Bland annat konstateras ett underskott 
som har accelererat sista åren. Till viss del beror detta på ökade flispriser och 
elpriser. Flispannan i Färjestaden är nu ombyggd för att kunna elda med fler 
olika typer av flis vilket kan hålla nere priserna. Ett upplag för ved har tagits fram 
för att kunna köpa in stamved och flisa i egen regi. Uppskattningsvis kommer 
dessa åtgärder kunna sänka kostnad för inköp av bränsle med 20-25%. Fortsatt 
kommer verksamheten arbeta aktivt med inköp av flis och även fortsätta med 
läcksökning för att kunna åtgärda eventuella värmeförluster. 
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1 Internkontrollarbete 
En kommun är till största delen en offentlig verksamhet vilket innebär att 
kommunen har ett helhetsansvar gentemot medarbetare och invånare. Intern 
kontroll handlar om tydlighet, ordning och reda. Det handlar om att säker-
ställa att det som ska göras blir gjort på det sätt som det är tänkt. 
Den interna kontrollen ska ses som ett hjälpmedel och vara en integrerad del 
i verksamhetens grundläggande processer. Den interna kontrollen är också 
ett av de verktyg som ska användas för att nå de uppsatta målen. 
Arbetet med den interna kontrollen i Mörbylånga kommun bygger på föl-
jande fem beståndsdelar. 

 God kontrollmiljö som skapas av aktörerna och deras samverkan i 
organisationen. 

 Riskanalyser, för att identifiera och analysera olika risker. 
 Kontrollaktiviteter, d.v.s de konkreta åtgärder som vidtas för att mot-

verka, minimera eller helst eliminera de risker som finns. 
 Information och kommunikation mellan aktörer och olika organisa-

toriska nivåer. 
 Tillsyn som syftar till att kontinuerligt utvärdera kontrollsystemet för 

att säkerställa att detta fungerar på avsett sätt. 
Utifrån genomförd riskanalys bedöms händelser/situationer som kan få kon-
sekvenser för verksamheten och sannolikheten för att skadan inträffar. 
Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att det finns en god in-
tern kontroll samtidigt som varje enskild nämnd har det yttersta ansvaret för 
att den interna kontrollen inom sitt verksamhetsområde. 

2 Uppföljning av internkontroll 
Enligt kommunens riktlinjer för intern kontroll ska nämnden följa upp den 
interna kontrollen löpande under året. I samband med upprättande av 
nämnds årsrapport för det gångna året biläggs rapporten om internkontroll. 

2.1 Huvudprocesser 

Huvudprocesserna har som mål att leverera något direkt till medborgarna. 
Huvudprocesserna omfattar även den verksamhet som utförs av externa an-
ordnare det vill säga de som utför verksamhet på uppdrag av kommunen 
men som formellt inte hör till kommunens organisation. 
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2.1.1 Kultur och tillväxtnämnden 

2.1.1.1 Risk för otydliga/ej kända arbets- och uppdragsbeskrivningar 

 Riskvärde 
9 
 
Sannolikhet 
3. Möjlig 
 
Konsekvens 
3. Kännbar 
 
Vad kan gå fel? 
Att mål en uppfylls om det är oklarheter vem som är ansvarig för vad. 
 
 

 

  Kontrollmoment  Åtgärd 

 Arbeta in fler rollbeskrivningar 
 
 
 
Resultat av kontroll 
 
Överlag har flertalet rollbeskriv-
ningar nu tagits fram. Anses vara 
ett godtagbart resultat. 

  

2.1.1.2 Risk att företag inte lotsas rätt i den kommunala organisationen 

 Riskvärde 
12 
 
Sannolikhet 
4. Sannolik 
 
Konsekvens 
3. Kännbar 
 
Vad kan gå fel? 
Att kommunen inte lyckas lotsa företagare rätt i den kommunala organisat-
ionen. Kommunens organisation är stor och det är inte alltid som näringslivs-
organisationen får kännedom om organisationsförändringar. Det finns en 
otydlighet med en väg in i vår organisation. 
 
Vem/vilka berörs av risken? 
Företagare 
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  Kontrollmoment  Åtgärd 

 Processkartläggning 
 
Vad ska kontrolleras? 
Ett genomlysningsuppdrag genom-
förs nu som ska säkerställa kom-
munens processer när det gäller 
näringsliv och företag 
 
Resultat av kontroll 
 

  

2.1.1.3 Risk för att verksamheten inte arbetar mot fastställda mål 

 Riskvärde 
9 
 
Sannolikhet 
3. Möjlig 
 
Konsekvens 
3. Kännbar 
 
Vad kan gå fel? 
Att verksamheten inte arbetar mot fastställda mål och att resurser inte förde-
las optimalt 
 
 

 

  Kontrollmoment  Åtgärd 

 Avstämning mål/budget så att re-
surser för att nå mål finns 
 
Vad ska kontrolleras? 
Utifrån kommunövergripande mål 
bryts verksamhetsmål ner i nämn-
dens verksamhetsplaner. Arbets-
planer följs sedan upp i Stratsys. 
Ett synligt läge för alla medarbetare 
ska arbetas in. 
 
Resultat av kontroll 
 
Får anses vara godtagbart men 
medvetet har förvaltningen inte dri-
vit på med att i Stratsys ta fram ar-
betsplaner för alla enheter. Anled-
ningen är att en ny styrmodell ska 
tas fram inför budget 2021. 
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  Kontrollmoment  Åtgärd 

 Ta fram budget och följa upp den 
 
Vad ska kontrolleras? 
Uppföljning av budget 
 
Resultat av kontroll 
 
Uppföljningar har gjorts månadsvis i 
förvaltningen och enligt överens-
kommelse i nämnden. 

  

2.1.1.4 Risk för hot och våld 

 Riskvärde 
8 
 
Sannolikhet 
2. Mindre sannolik 
 
Konsekvens 
4. Allvarlig 
 
Vad kan gå fel? 
Personal kan bli utsatt för hotfull situation eller våld. I förlängningen kan det 
leda till att ett hot verkställs, att personal blir lidande av fysiska och/eller psy-
kiska men. 
 
Vem/vilka berörs av risken? 
Personal och brukare. 

 

  Kontrollmoment  Åtgärd 

 Handlingsplan för att hantera hot 
och våld 
 
Vad ska kontrolleras? 
Vilka rutiner som finns för att han-
tera hot och våld och att personal-
gruppen är medvetna om dessa. 
 
Resultat av kontroll 
 

 Handlingsplan för hot och våld 
 
Slutdatum 
2019-12-31 
 
Beskrivning av aktivitet 
Verksamheten har tagit fram en 
handlingsplan för hot och våld. 
 
Kommentar 
 

2.2 Ledningsprocesser 

Ledningsprocesser leder och styr så att kommunfullmäktiges vision, grund-
läggande värdering och övergripande mål uppfylls. De utgår från kommun-
styrelsens uppgift att samordna och ha uppsikt över kommunens samlade 
verksamhet. Kommundirektören är ansvarig processägare för ledningspro-
cesserna. 
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2.2.1 Organisera, leda och fördela verksamheten 

2.2.1.1 Risk för att arbetsuppgifter inte blir utförda eller görs på ett felaktigt 

sätt 

 Riskvärde 
9 
 
Sannolikhet 
3. Möjlig 
 
Konsekvens 
3. Kännbar 
 
Vad kan gå fel? 
Om arbetsuppgifter är otydligt utformade eller inte är kommunicerade till med-
arbetare kan det leda till att medarbetare arbetar med fel saker eller inte vet 
hur de ska prioritera bland arbetsuppgifterna. Det finns även en risk för att ar-
betsuppgifter inte blir utförda eller görs på ett felaktigt sätt. Detta kan bero på 
den aktuella arbetssituationen, att rutiner saknas eller inte följs av andra an-
ledningar. 
 
Vem/vilka berörs av risken? 
Medarbetare och chefer 

 

  Kontrollmoment  Åtgärd 

 Dokumentation av arbetsuppgif-
ter 
 
Vad ska kontrolleras? 
Att väsentliga arbetsuppgifter är do-
kumenterade och att instruktioner 
finns upprättade. 
 
Resultat av kontroll 
 
På grund av att projektet Dokumen-
tera för resultat inte har prioriterats 
under 2019 har inte denna punkt ut-
förts. Flera verksamheter har på-
börjat arbete med Dokumentera för 
resultat under sista månaderna 
2019 och kommer fortsätta under 
2020 vilket gör att det blir genom-
gång av rutiner. 

  

2.3 Stödprocesser 

Våra stödprocesser bidrar till huvudprocessernas mål genom att ge profess-
ionellt stöd och styrning till organisationen. 
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2.3.1 Ekonomirutiner 

2.3.1.1 Risk för brister i hantering av attest och firmatecknare 

 Riskvärde 
9 
 
Sannolikhet 
3. Möjlig 
 
Konsekvens 
3. Kännbar 
 
Vad kan gå fel? 
Att attest sker strid mot reglementet för verifikationer avseende jävs- och in-
tegritetsreglerna. Att utbetalningar attesteras av fel person på grund av att at-
testförteckningarna inte är uppdaterade och kommunicerade med systemför-
valtarna för ekonomisystem och verksamhetssystem. Att kontrakt/avtal skrivs 
på av andra än firmatecknare för Mörbylånga kommun. Detta kan leda till för-
troendeskada och ekonomisk skada för kommunen i form av skadestånd/vite 
från kunder, leverantörer eller andra myndigheter. 
 
Vem/vilka berörs av risken? 
Verksamheter, kunder, leverantörer och andra myndigheter 

 

  Kontrollmoment  Åtgärd 

 Beslutsattest 
 
Vad ska kontrolleras? 
Att beslutsattest skett av rätt person 
 
Resultat av kontroll 
 
Stickprov har gjorts på årets verifi-
kationer. Enstaka avvikelser notera-
des där jävs- och integritetsreglerna 
inte följts men flertalet kontrollerade 
stickprov var rätt. Där avvikelse no-
terats har beslutsattestanten kon-
taktats och utbildning har skett. 

  

 Kontroll av registrerad attest 
 
Vad ska kontrolleras? 
Att attestförteckningar är korrekt 
uppdaterade i utbetalande system. 
 
Resultat av kontroll 
 
Svårigheter att kontrollera detta i 
och med övergången till Proceedo. 
Översyn av grupper och behörig-
heter har påbörjats under hösten 
och fortsätter under 2020. 
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2.3.1.2 Risk för brister i hantering av leverantörsfakturor 

 Riskvärde 
12 
 
Sannolikhet 
4. Sannolik 
 
Konsekvens 
3. Kännbar 
 
Vad kan gå fel? 
Att kostnader inte redovisas enligt kommunbas 13 och att kostnader för re-
presentation, kurser och resor inte ha korrekt dokumentation avseende syfte 
och deltagande. Att leverantörsfakturor inte betalas i rätt tid. 
 
Vem/vilka berörs av risken? 
Verksamheten, leverantörer. 

 

  Kontrollmoment  Åtgärd 

 Kontering 
 
Vad ska kontrolleras? 
Kontering mot kommunbas 13 
 
Resultat av kontroll 
 
Stickprov har gjorts på årets verifi-
kationer. Enstaka avvikelser notera-
des där felaktigt konto använts men 
flertalet kontrollerade stickprov var 
rätt. Där avvikelse noterats har be-
slutsattestanten kontaktats och ut-
bildning har skett. 

  

 Representation, kurser och resor 
 
Vad ska kontrolleras? 
Att syfte och deltagande är angivet 
på underlaget till fakturorna 
 
Resultat av kontroll 
 
Stickprov har gjorts på årets verifi-
kationer. Enstaka avvikelser notera-
des där syfte och deltagare sakna-
des på fakturorna men flertalet kon-
trollerade stickprov var rätt. Där av-
vikelse noterats har beslutsattes-
tanten kontaktats och utbildning har 
skett. Störst problem är det med 
Eurocardfakturorna. 
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  Kontrollmoment  Åtgärd 

 Förfallna fakturor 
 
Vad ska kontrolleras? 
Att det inte finns några förfallna le-
verantörsfakturor vid månadsbryt. 
 
Resultat av kontroll 
 
Kontroll av förfallna fakturor har inte 
gjorts varje månad utan endast 
sporadiskt under 2019. Vid må-
nadsskiftet augusti/september 
fanns sju obetalda fakturor som 
samtliga var tvistiga och anteckning 
fanns. Under 2020 ska kontroll av 
detta göras varje månad. 

  

2.3.1.3 Risk för brister i redovisningen 

 Riskvärde 
9 
 
Sannolikhet 
3. Möjlig 
 
Konsekvens 
3. Kännbar 
 
Vad kan gå fel? 
Att redovisningen inte blir korrekt. 
 
 

 

  Kontrollmoment  Åtgärd 

 Bokföringsorder 
 
Vad ska kontrolleras? 
Att rättelse och omföringar av bok-
föringsorder har tillräckliga underlag 
och kan härledas till ursprunget. 
 
Resultat av kontroll 
 
Stickprov har gjorts på årets verifi-
kationer. Där bokföringsorderna av-
ser en rättelse framgår verifikat-
ionsnummer och vad som rättats. 
Ett flertal avvikelser noterades då 
underlag till bokföringsorderna sak-
nades. För att underlätta att un-
derlag läggs till bokföringsorderna 
kommer ekonomiavdelningen införa 
elektroniska bokföringsordrar med 
elektroniska underlag. 
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  Kontrollmoment  Åtgärd 

 Avstämning av balanskonton 
 
Vad ska kontrolleras? 
Tillse att balanskonto stäms av re-
gelbundet och mot korrekta un-
derlag. 
 
Resultat av kontroll 
 
Under året görs avstämning av lö-
pande konton varje månad. På 
grund av tidsbrist och svårigheter 
att stämma av leverantörsreskontra 
i Proceedo görs denna avstämning 
endast vid delårs- och årsbokslut. 
Under 2020 ska även denna kon-
troll göras varje månad. 

  

2.3.1.4 Risk för brister i hanteringen av kundfakturering 

 Riskvärde 
9 
 
Sannolikhet 
3. Möjlig 
 
Konsekvens 
3. Kännbar 
 
Vad kan gå fel? 
Att fakturering inte sker i rätt tid eller inte alls och att debiterade avgifter inte 
följer beslutade taxor och avtal. Detta kan leda till ökad administration när rät-
telse måste ställas ut och förtroendet för kommunen kan skada. Det kan 
också innebära förlorade intäkter. 
 
Vem/vilka berörs av risken? 
Verksamheten 

 

  Kontrollmoment  Åtgärd 

 Fakturering i rätt tid 
 
Vad ska kontrolleras? 
Att fakturering sker i rätt tid. 
 
Resultat av kontroll 
 
Kontroll av detta sker i samband 
med controllers uppföljning. Doku-
mentation har inte gjorts. Under vå-
ren har särskilt bygglovsavgiften 
kontrollerats och en bättre och 
snabbare rutin har införts. 
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  Kontrollmoment  Åtgärd 

 Korrekt debiterade avgifter 
 
Vad ska kontrolleras? 
Att debiterade avgifter stämmer 
överens med tagna taxor och avtal. 
 
Resultat av kontroll 
 
Granskning har inte gjorts under 
året. 

  

 Rutiner för ströfakturering 
 
Vad ska kontrolleras? 
Uppföljning mot budget för att fånga 
upp avvikande intäkter, dvs intäkter 
som kan ha missats att fakturera. 
 
Resultat av kontroll 
 
Kontroll av detta sker i samband 
med controllers uppföljning. Doku-
mentation har inte gjorts. Om avvi-
kelser upptäcks tillses att fakture-
ring sker. 

  

2.3.1.5 Risk för brister i hanteringen av mervärdesskatt 

 Riskvärde 
9 
 
Sannolikhet 
3. Möjlig 
 
Konsekvens 
3. Kännbar 
 
Vad kan gå fel? 
Att kommunens hantering och redovisning av mervärdesskatt är felaktig. 
Momslagstiftningen är komplicerad vilket ökar risken för fe. 
 
 

 

  Kontrollmoment  Åtgärd 

 Korrekt momsredovisning 
 
Vad ska kontrolleras? 
Att momsredovisning sker på rätt 
sätt 
 
Resultat av kontroll 
 
Ett företag har anlitats som har kon-
trollerat redovisningen av momsen. 
Rättelse av momsredovisning för år 
2016, 2017 och 2018 har lämnats 
in till Skatteverket. 
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  Kontrollmoment  Åtgärd 

 Öka kunskapsnivån 
 
Vad ska kontrolleras? 
Att kunskapsnivån på ekonomiav-
delningen och i övriga organisat-
ionen om momsredovisning ökar. 
 
Resultat av kontroll 
 
Två medarbetare har varit på 
momsutbildning och dessa har se-
dan delat med sig till övriga. Därut-
över har utbildning tillsammans 
med kontrollföretaget skett i sam-
band med att de upptäckt fel och 
brister. 

  

 Korrekt momsredovisning 
 
Vad ska kontrolleras? 
Att ingående moms redovisas rätt 
på leverantörsfakturor 
 
Resultat av kontroll 
 
Stickprov har gjorts på årets verifi-
kationer. Enstaka avvikelser notera-
des där momsen redovisats fel men 
flertalet kontrollerade stickprov var 
rätt. Där avvikelse noterats har be-
slutsattestanten kontaktats och ut-
bildning har skett. Störst problem är 
det med Eurocardfakturorna. 

  

2.3.2 Kanslirutiner 

2.3.2.1 Risk för otydliga beslutsunderlag och otillräckligt beredda ärenden 

som kommer in för sent. 

 Riskvärde 
12 
 
Sannolikhet 
3. Möjlig 
 
Konsekvens 
4. Allvarlig 
 
Vad kan gå fel? 
Att de beslutsunderlag som förmedlas till politikerna inte är tillräckligt tydliga, 
inte tillräckligt beredda eller att tiden för förberedelse inför sammanträde blir 
för kort, vilket skulle kunna leda till att felaktiga beslut fattas eller att beslut 
fattas på felaktiga grunder. 
 
Vem/vilka berörs av risken? 
Beslutsfattarna, de som besluten berör. 

 
 



Kultur- och tillväxtnämnd, Internkontrollrapport 2019 14(24) 

  Kontrollmoment  Åtgärd 

 Kontroll av ärendeberedningsru-
tiner, inkomna ärenden i tid 
 
Vad ska kontrolleras? 
Att befintliga rutiner följs. 
 
Resultat av kontroll 
 
I dagsläget finns inget enkelt verk-
tyg för uppföljning. Det kommer vi 
att ha framåt med hjälp av ny rutin 
och Ciceron. Det uppskattade re-
sultat som vi får fram i dagsläget vi-
sar att det är ganska stora variat-
ioner över tid och i resp nämnd. 

 Ny rutin i uppgraderat system 
 
Slutdatum 
2020-12-31 
 
Beskrivning av aktivitet 
Uppföljning kommer att ske med 
hjälp av ny rutin och ny modul i Ci-
ceron Assistent där slutdatum gör 
att handläggaren får påminnelse 
om sista dag och systemet måste 
öppnas för ärenden som kommer in 
för sent. En administrativ handbok 
kommer att finnas på intranätet 
med information och hjälp till hand-
läggare 
 
Kommentar 
 

 Kontroll av ärendeberedningsru-
tiner, återremitterade ärenden 
 
Vad ska kontrolleras? 
Att befintliga rutiner följs. 
 
Resultat av kontroll 
 
I dagsläget finns inget enkelt verk-
tyg för uppföljning. Det kommer vi 
att ha framåt med hjälp av ny rutin 
och Ciceron. Det uppskattade re-
sultat som vi får fram i dagsläget vi-
sar att det är ganska stora variat-
ioner över tid och i resp nämnd. 

 Uppföljning av återremitterade 
ärenden 
 
Slutdatum 
2020-12-31 
 
Beskrivning av aktivitet 
Ny rutin för utdrag ur dokument- 
och ärendehanteringssystemet Ci-
ceron och ur Stratsys införs 2020. 
 
Kommentar 
 

2.3.2.2 Risk för att diarieföring och gallring inte sker enligt gällande lag-

stiftning 

 Riskvärde 
9 
 
Sannolikhet 
3. Möjlig 
 
Konsekvens 
3. Kännbar 
 
Vad kan gå fel? 
Lagstiftningen är komplex och gråzoner finns. Osäkerhet kan finnas avse-
ende informationshanteringsplaner och lagstiftningens krav på registrering av 
allmänna handlingar. 
 
Vem/vilka berörs av risken? 
Allmänheten 
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  Kontrollmoment  Åtgärd 

 Rutin för diarieföring och gallring 
 
Vad ska kontrolleras? 
Om rutinen för diarieföring och gall-
ring följs och om diarieföring sker i 
tid. 
 
Resultat av kontroll 
 
Diarieföring och gallring ur vårt ana-
loga slutarkiv fungerar enligt gäl-
lande rutiner och lagstiftning. Ar-
bete med informationshanterings-
planer inom verksamheterna pågår. 
Utifrån resp informationshanterings-
plan får verksamheterna fram en 
gallringsplan som gäller eget närar-
kiv. Ett arbete är påbörjat med 
översyn av diarieföring och gallring 
för att upptäcka ev brister samt för 
att undersöka möjligheten att gallra 
automatiskt ur vårt dokument- och 
ärendehanteringssystem Ciceron. 

 Nya rutiner för diarieföring och 
gallring 
 
Slutdatum 
2020-12-31 
 
Beskrivning av aktivitet 
Arbete med informationshanterings-
planer inom verksamheterna är på-
börjat. Utifrån resp informations-
hanteringsplan får verksamheterna 
fram en gallringsplan som gäller 
eget närarkiv. Ett arbete är påbörjat 
med översyn av diarieföring och 
gallring för att upptäcka ev brister 
samt för att undersöka möjligheten 
att gallra automatiskt ur vårt doku-
ment- och ärendehanteringssystem 
Ciceron. Information kommer att 
finnas i den administrativa handbo-
ken på intranätet. 
 
Kommentar 
 

2.3.2.3 Risk för att delegeringsbeslut inte rapporteras 

 Riskvärde 
12 
 
Sannolikhet 
4. Sannolik 
 
Konsekvens 
3. Kännbar 
 
Vad kan gå fel? 
Att delegeringsbeslut inte återrapporteras enligt antagen delegeringsordning 
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  Kontrollmoment  Åtgärd 

 Rutin för återrapportering av de-
legeringsbeslut 
 
Vad ska kontrolleras? 
Att rutinen för återrapportering följs 
 
Resultat av kontroll 
 
Ny rutin för återrapportering av de-
legeringsbeslut håller på att imple-
menteras. Dokumentcontroller/regi-
strator kontrollerar att rutinen rap-
porteras in i Ciceron. Uppföljning 
via stickprovskontroller genom sök-
ning på delegeringsbeslut i Ciceron. 

 Ny rutin och uppgraderat system 
 
Slutdatum 
2020-12-31 
 
Beskrivning av aktivitet 
Ny rutin för återrapportering av de-
legeringsbeslut håller på att imple-
menteras. Dokumentcontroller/regi-
strator kontrollerar att rutinen rap-
porteras in i Ciceron. Uppföljning 
via stickprovskontroller genom sök-
ning på delegeringsbeslut i Ciceron. 
 
Kommentar 
 

2.3.2.4 Risk för att politiskt fattade beslut inte verkställs 

 Riskvärde 
12 
 
Sannolikhet 
3. Möjlig 
 
Konsekvens 
4. Allvarlig 
 
Vad kan gå fel? 
Att beslut inte verkställs 
 
Vem/vilka berörs av risken? 
Politiken 

 

  Kontrollmoment  Åtgärd 

 Uppföljning av verkställighet 
 
Vad ska kontrolleras? 
Att politiskt fattade beslut har verk-
ställts 
 
Resultat av kontroll 
 
Ny rutin för handläggare och admi-
nistratörer att registrera beslut i Ci-
ceron och att registrera uppdrag i 
Stratsys håller på att implemente-
ras. Uppföljning av ny rutin genom 
utdrag ur Ciceron och Stratsys. 

 Ny rutin och nytt system 
 
Slutdatum 
2020-12-31 
 
Beskrivning av aktivitet 
Ny rutin för handläggare och admi-
nistratörer att registrera beslut i Ci-
ceron och att registrera uppdrag i 
Stratsys håller på att implemente-
ras. Uppföljning av ny rutin genom 
utdrag ur Ciceron och Stratsys. 
 
Kommentar 
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2.3.3 HR/Lön 

2.3.3.1 Risk för att kommunen inte kan säkerställa personalförsörjningen 

med rätt kompetens 

 Riskvärde 
9 
 
Sannolikhet 
3. Möjlig 
 
Konsekvens 
3. Kännbar 
 
Vad kan gå fel? 
Risk att kommunen inte kan rekrytera personal eller behålla personal med rätt 
kompetens. Många yrkesgrupper är starkt eftertraktade på arbetsmarknaden 
och konkurrensen från andra organisationer är hög. Kommunen måste vara 
en attraktiv arbetsgivare samt se till att kommunens verksamheter är i ständig 
förändring med nya lagstadgade krav. Kommunen måste kontrollera att kom-
petensutveckling av personalen sker i den utsträckning som behövs för att 
klara yrkesrollen som annars kan leda till ökade avvikelser, lägre effektivitet 
och övriga kvalitetsbrister. 
 
Vem/vilka berörs av risken? 
Medarbetare 

 

  Kontrollmoment  Åtgärd 

 Planering för ersättning av kritisk 
kompetens 
 
Vad ska kontrolleras? 
Att det finns en plan för ersättning 
av kritisk kompetens 
 
Resultat av kontroll 
 
Ingen plan för att hantera ersättning 
av kritisk kompetens är framtagen 
på övergripande nivå och har därför 
inte kunnat kontrolleras. Planer tas 
dock fram för överlämning av upp-
gifter och kompetensöverföring vid 
individers pensionsavgångar. 
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  Kontrollmoment  Åtgärd 

 Kontroll av antalet behöriga sö-
kande till tjänster 
 
Vad ska kontrolleras? 
Antalet behöriga sökande till tjäns-
ter 
 
Resultat av kontroll 
 
Av de 10 externa rekryteringar som 
kontrollerats har 9 haft behöriga sö-
kanden. En rekrytering ska oman-
nonseras då den endast hade 2 sö-
kande och ingen var behörig. Det 
rörde sig om en distriktssköterske-
tjänst. 

  

2.3.3.2 Risk för att kraven i det systematiska arbetsmiljöarbetet inte upp-

fylls 

 Riskvärde 
9 
 
Sannolikhet 
3. Möjlig 
 
Konsekvens 
3. Kännbar 
 
Vad kan gå fel? 
Att arbetsgivaren inte följer arbetsmiljölagen. Arbetsmiljön gäller både fysiska 
och psykosociala förhållanden. En god arbetsmiljö ger engagerade medarbe-
tare som bidrar till verksamhetens kvalitet, resultat och mål, detta riskeras om 
kraven inte uppfylls. 
 
Vem/vilka berörs av risken? 
Medarbetare 

 

  Kontrollmoment  Åtgärd 

 Uppföljning av processen 
 
Vad ska kontrolleras? 
Att rutiner och processen för det 
systematiska arbetsmiljöarbetet 
följs. 
 
Resultat av kontroll 
 
4 stickkontroller har genomförts. 
Två chefer som tillträdde som chef 
under 2018 samt två chefer som 
har haft en längre anställning i kom-
munen som chef. Stickprovskontrol-
len visar att alla 4 har genomfört 
BAM-utbildningen. 
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2.3.3.3 Risk för brister i hanteringen av lön 

 Riskvärde 
9 
 
Sannolikhet 
3. Möjlig 
 
Konsekvens 
3. Kännbar 
 
Vad kan gå fel? 
Personalkostnader utgör den andelsmässigt största delen av kommunens 
kostnader. I de fall processerna inte följs eller blivit föråldrade kan detta gene-
rera fel vid löneutbetalningar eller få stor påverkan  för den anställde eller ar-
betsgivaren. Det finns risk att frånvaro såsom sjukfrånvaro, semester och för-
äldraledighet inte rapporteras som det ska. Det finns också risk att redovis-
ningen av lönen blir fel. 
 
Vem/vilka berörs av risken? 
De anställda och verksamheternas ekonomi 

 

  Kontrollmoment  Åtgärd 

 Uppföljning av rapporterade av-
vikelser 
 
Vad ska kontrolleras? 
Att medarbetares rapporterade av-
vikelser attesteras av chef innan lö-
nen bearbetas. 
 
Resultat av kontroll 
 
Varje månad sedan mätningen star-
tat (läs mitten 2019) har lönechef 
skickat påminnelse till flertalet che-
fer som inte attesterat enligt gäl-
lande rutiner. Detta har fått till följd 
att X antal medarbetare fått felakt-
iga löner varje månad, som löneav-
delningen fått lägga tid på att rätta 
efterföljande månader. Ej godtag-
bart resultat. 

  

 Minimalt med fel och varningar 
 
Vad ska kontrolleras? 
Kontroll av uppstådda fel och var-
ningar i Visma lön. 
 
Resultat av kontroll 
 
Kontroller görs av löneavdelningen i 
Visma lön flera gånger per månad, 
då ev. fel rättas. Särskilt fokus att 
inga fel ska finnas vid verkställande 
av lön. 
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  Kontrollmoment  Åtgärd 

 Korrekta anställningsbeslut 
 
Vad ska kontrolleras? 
Att anställningsbeslut är korrekt re-
gistrerade för att redovisning och 
utbetalning av lön ska bli korrekt. 
 
Resultat av kontroll 
 
Detta moment görs varje dag, vid 
varje nytt anställningsavtal då rap-
porterat anställningsavtal från Win-
Las manuellt registreras i Visma lön 
av löneavdelningen. I och med ma-
nuell överflytt av information från ett 
system till ett annat sker kontrollen 
för varje anställning. 

  

 Uppföljning av kontering 
 
Vad ska kontrolleras? 
Kontroll av kända konteringar för 
rättning rättas innan de skickas till 
ekonomisystemet. 
 
Resultat av kontroll 
 
Kontroll utförs flera gånger per må-
nad, med särskilt fokus innan verk-
ställan av lön. Ny rutin sedan ca ett 
år tillbaka att uppstådda fel rättas 
av lönechef i Visma lön och läses 
tillbaka till ekonomisystemet, efter 
underlag om fel från ekonomiavdel-
ningen. På så vis har vi samma 
data i Visma lön och i Visma eko-
nomi. 

  

 Lönefil från lönesystem till eko-
nomisystem 
 
Vad ska kontrolleras? 
Att samtliga lönefiler skickats till 
ekonomisystemet 
 
Resultat av kontroll 
 
Detta moment följs alltid upp vid 
verkställande av lön, med godtag-
bart resultat under 2019. 
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  Kontrollmoment  Åtgärd 

 Ekonomifil från lönesystemet till 
ekonomisystemet 
 
Vad ska kontrolleras? 
Att samtliga ekonomifiler skickats 
till ekonomisystemet 
 
Resultat av kontroll 
 
Detta moment följs alltid upp vid 
verkställande av lön, med godtag-
bart resultat under 2019. 

  

 Placeringsschema från TimeCare 
planering till Visma lön 
 
Vad ska kontrolleras? 
Att samtliga placeringsscheman in-
kommer till Visma lön i rätt tid. 
 
Resultat av kontroll 
 
Kontrolleras löpande av löneadmi-
nistratör och lönehandläggare, 
samt påtalas vid chef- och medar-
betarutbildningar om det egna an-
svaret kring schemakontroll. 

  

2.3.4 Leverera IT-stöd 

2.3.4.1 Risk för felaktiga behörigheter i system 

 

 
Riskvärde 
9 
 
Sannolikhet 
3. Möjlig 
 
Konsekvens 
3. Kännbar 
 
Vad kan gå fel? 
Felaktiga behörigheter i IT-system riskerar att leda till sekretessbrott och 
andra överträdelser av befogenheter. 
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  Kontrollmoment  Åtgärd 

 Kontroll av personal som slu-
tat/bytt anställning 
 
Vad ska kontrolleras? 
Att behörigheter är korrekta 
 
Resultat av kontroll 
 
Rutin avseende behörighetsstyr-
ning finns införd i kommunen, där 
samtliga verksamheter beställer be-
hörigheter vi rekrytering av nya 
medarbetare. Gäller för de större 
IT-systemen (större = många an-
vändare). Beställning sker via be-
ställningsblankett till E-postbrevlåda 
som kontrolleras och verkställs av 
systemförvaltare. Godtagbart resul-
tat avseende nyrekryteringar. Dock 
mycket bristfälligt avseende beställ-
ning av avregistrering av behörig-
heter. Stora svårigheter att få an-
svariga att återkoppla när administ-
ratör/chef slutar för att säkerställa 
informationssäkerheten kring denna 
punkt. 

  

2.3.5 Tillhandahålla varor och tjänster 

2.3.5.1 Risk för att inköp inte sker enligt avtal 

 Riskvärde 
12 
 
Sannolikhet 
4. Sannolik 
 
Konsekvens 
3. Kännbar 
 
Vad kan gå fel? 
Att inköp inte sker enligt de avtal som kommunen tecknat. Samtliga avtal 
finns inte samlade i systemstöd och vilka avtal som tecknats kanske inte är 
känt av de som gör inköp. Det finns också risk för att tecknade avtal inte sägs 
upp i tid, omförhandlas eller förlängs då de återfinns på olika ställen och inte 
är samlade i systemstöd. 
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  Kontrollmoment  Åtgärd 

 Uppföljning av avtalstrohet 
 
Vad ska kontrolleras? 
Avtalstroheten tillsammans med 
upphandlingsenheten i Kalmar. 
 
Resultat av kontroll 
 
Granskning har inte gjorts. 

  

2.3.5.2 Risk för att direktupphandling inte sker 

 Riskvärde 
9 
 
Sannolikhet 
3. Möjlig 
 
Konsekvens 
3. Kännbar 
 
Vad kan gå fel? 
Att direktupphandling inte görs enligt gällande lagkrav. Lagens krav är inte 
kända hos alla som gör inköp. Det finns också risk att de direktupphandlingar 
som görs inte redovisas till upphandlingsenheten. 
 
 

 

  Kontrollmoment  Åtgärd 

 Uppföljning av rutinen för direkt-
upphandling 
 
Vad ska kontrolleras? 
Att rutinen för direktupphandling 
följs 
 
Resultat av kontroll 
 
Granskning har inte gjorts. 

  

3 Slutsatser 
Bristerna som har noterats inom kultur och fritid rör främst våld och hot. 
Brister på rutiner och kunskap om hur hotfulla situationer ska hanteras har 
åtgärdats under 2019. Verksamheterna har en högre beredskap för när 
någonting inträffar och planer för hur situationer och eftermälen ska hante-
ras. Uppföljning kommer ske årsvis och verksamheterna rapporterar när nå-
got inträffar. 
De brister som främst noterats vid uppföljningen av lednings- och stödpro-
cesserna i Mörbylånga kommuns interna kontroll 2019 har varit inom pro-
cesserna kontroll av ärendeberedningsrutiner, diarieföring och gallring en-
ligt gällande lagstiftning, rapportering av delegeringsbeslut, uppföljning av 
verkställighet av politiska beslut, uppföljning av rapporterade avvikelser 
inom hantering av lön samt kontroll av felaktiga behörigheter i system. 
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Där brister har upptäckts i samband med kontrollmomenten har åtgärder ta-
gits fram för att korrigera och åtgärda bristerna för att undvika fel i framti-
den. Uppföljning att tillräckliga åtgärder vidtagits sker löpande eller med 
aktiviteter i kommande riskanalyser och interna kontrollplaner. Det finns 
vissa kontrollmoment som inte har kontrollerats under 2019 på grund av nya 
system eller där rutinen för kontroll inte har hunnit bli klar under året. Utö-
ver de brister som upptäckts har kontrollmomenten som genomförts haft 
godkända resultat. 

4 Åtgärdsplan 
Risker inom kanslirutiner 
Uppföljning av kontrollmoment kommer framåt att ske med hjälp av ny ru-
tin och ny modul i dokument- och ärendehanteringssystemet Ciceron. En 
administrativ handbok håller på att tas fram som kommer att finnas på intra-
nätet med information och hjälp till chefer och handläggare för att underlätta 
arbetet och öka kunskapen kring ärendehantering. 
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1 Femårsöversikt 
Femårsöversikt 2019 2018 2017 2016 2015 
Driftsresultat 319 161 316 581 308 877 261 825 271 702 
Förbrukning av ram % 100 % 101 % 104 % 91 % 100 % 
Antal tillsvidareanställda 31/12 549 536        
Personalkostnader i % av totala kostnader 73 % 72 % 72 % 70 % 67 % 
Sjukfrånvaro i % 7 %         
Personalomsättning % 13 %         
Måluppfyllelse i % 50 % 31 % 11 % 56 % 57 % 
Andel >80 år som har hemtjänst - 30 % 34 % 31 % 23 % 
Andel >80 år som har särskilt boende - 1 % 11 % 11 % 11 % 
Ekonomiskt bistånd, netto tkr - 15 048 15 000 14 916 14 669 
Personer med boende enligt LSS (antal) - 52 51 49 47 
Daglig verksamhet LSS (antal) - 65 65 61 59 
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2 God ekonomisk hushållning och måluppfyllelse 
Under perspektivet medborgare är måluppfyllelsen helt uppnådd på två mål ett mål 
som är delvis uppfyllt. 

Under perspektivet utveckling är målet delvis uppfyllt. 

Under perspektivet medarbetare är ett mål uppfyllt och två delvis uppfyllda. 

Under perspektivet ekonomi uppfylldes nämndens mål då resultatet visar på ett 
överskott på 300 tkr. 

De indikatorer som inte är uppfyllda är införandet av mobil dokumentation. Orsa-
ken är att det fattades ett beslut om att implementera Life Care först år 2020. Mobil 
dokumentation på boende är avhängigt Life Care, därav blev det inte infört. Indika-
torn att genomföra minst två delaktighetsslingor är inte heller utförd. Orsaken är 
medarbetares frånvaro under året. Indikatorn att alla brukare ska ha erbjudits delak-
tighetssamtal under året är inte uppfylld då det finns en utmaning i hur samtalet ska 
genomföras i vissa verksamheter. Det finns en rad indikatorer gällande uppföljning 
kring bemanningsprocessen som inte är uppfyllda. Det handlar om att verksamhet-
erna behöver bemanna upp och att resursturerna ska matcha frånvaron. Detta skulle 
kunna resultera i mindre beställda timmar till bemanningsenheten, färre över-
tidstimmar och färre timvikarier. Det har inte heller gått att följa upp kostnaden för 
introduktionspassen i Heltidsresan då det inte går att få ut i ekonomisystemet. Indi-
katorn för andel biståndstagare med ekonomiskt bistånd som kommer ut i självför-
sörjning ska öka är inte uppfylld. 

I övrigt är indikatorerna delvis eller helt uppfyllda vilket leder till slutsatsen att 
verksamheterna har en god måluppfyllelse. 

2.1 Medborgare 

Övergripande mål: 
2.1.1 Invånare i Mörbylånga kommun upplever kommunen som en bra 

plats att bo och verka i. 

Nämndmål Måluppfyllelse 

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

Analys 
Inom Omsorg om personer med funktionsvariation (OFV) och äldreomsorgsverksamhet-
erna är grunden ett personcentrerat förhållningssätt. Det innebär att varje möte ska ske 
utifrån brukarens förutsättningar och implementeras i verksamheterna genom kontinuer-
liga möten och medarbetarsamtal. 
Inom hemtjänsten har en brukarundersökning genomförts där resultaten visar att enhet-
erna gör ett bra arbete och att kundnöjdheten är hög hos brukarna. Ett utvecklingsområde 
är introduktion för nyanställda där en arbetsgrupp har bildats på enhetschefsnivå för att 
ta fram en ny handlingsplan inför sommaren 2020. 
Ett samarbete har påbörjats med geriatriken, hälsocentralerna och Borgholms kommun 
kring Nära vård och de mest sköra äldre genom Hemsjukhus Öland. Syftet med samver-
kan är att trygga brukare, personal och anhöriga i att vårdas i hemmet med stora vård och 
omsorgsbehov. 
Äldreomsorgen har fortsatt fina resultat i den nationella undersökningen "vad tycker 
äldre om äldreomsorgen". Till exempel tycker 100% av brukarna att dom får ett bra be-
mötande från personalen i hemtjänsten. För särskilt boende är siffran 95,75%. 
Sjuksköterske- och rehabverksamheterna (HSL) har hela året arbetat förebyggande med 
Senior alert. Man har också gjort en satsning på arbetet med det palliativa registret samt 
påbörjat arbetet  med att upprätta tydliga gemensamma rutiner. 
Individ- och familjeomsorgen har arbetat för att medborgare i kommunen ska få sin fråga 
om bistånd prövad i rätt tid. Riktlinjer för förväntad handläggningstid har tagits fram. Vi-
dare har individ- och familjeomsorg arbetat med att få ut medborgare i kommunen som 
har svårt att komma in på ordinarie bostadsmarknad till ett förstahandskontrakt. 

 

Indikatorer Mål Utfall Kommentar  

Upplevelse av att få bra 
bemötande från persona-
len i särskilt boende. 

94 % 95,75 
% 

  

Upplevelse av att få bra 
bemötande från persona-
len i hemtjänst 

97 % 100 %   

Senior Alert, antal ge-
nomförda ordinärt bo-
ende (% av aktuella för 
mätning) 

100 % 100 %   

Beslut som fattas inom 
individ- och familje-
omsorgen ska vara tagna 
inom rätt tid. 

80 % 91,6 %   

Övergripande mål: 
2.1.2 Medborgare har god insyn och är delaktiga i kommunens verksam-

het. 

Nämndmål Måluppfyllelse 

Medborgare har god insyn och är delaktiga i kommunens verksam-
het. 
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Nämndmål Måluppfyllelse 

Analys 
Inom omsorg om funktionsvariation- och äldreomsorgsverksamheterna har det pågått ett 
kontinuerligt arbete med genomförandeplanerna och med fokus på delaktigheten. Det 
finns förbättringspotential i hur man på enheterna beskriver att brukaren varit delaktig i 
upprättandet av planen. På en del enheter finns det dessutom en utmaning i hur brukaren 
faktiskt kan vara delaktig. I omsorgen om demenssjuka är levnadsberättelsen ett viktigt 
material som man arbetat med under året 
Inom omsorg om funktionsvariation har man under året haft enskilda- och gemensamma 
delaktighetssamtal. På vissa enheter har man fått arbeta med hur man ska utforma mötet 
så att alla kan vara delaktiga och hitta former för kommunikation. 
I sjuksköterske- och rehabiliteringsenheterna har man arbetat med delaktighet i doku-
mentationen. En uppskattning har gjorts att patientens delaktighet skrivs i dokumentat-
ionen men enhetscheferna har svårt att kontrollera det och ser fram emot Life Care 2020. 
I stödboendet har de rutiner och processer som finns följts. Samtliga ungdomar har en 
aktuell genomförandeplan. 
Inom individ- och familjeomsorgen har man arbetat med att besluten ska vara rätt utifrån 
behov, riktlinjer och rättspraxis. Målen är uppfyllda gällande handläggning äldreomsorg. 
För omsorg om funktionsvariation arbetar men med en tydligare registrering av att utred-
ning inleds. 

 

Indikatorer Mål Utfall Kommentar  

Det framgår av doku-
mentationen hur indivi-
den varit delaktig i ge-
nomförandeplanerna. 

100 % 81,11 % Det finns ett utvecklingsarbete att 
göra i att beskriva hur brukaren 
varit delaktig. 

 

Brukarinflytande med 
gemensamma möten 

75 % 66,67 % Dom flesta enheter har haft bru-
karmöten men en del har inte 
lyckats under året. Finns en utma-
ning i att veta om alla brukare 
upplever sig delaktiga. 

 

Hemsjukvårdplan/reha-
biliteringsplan; patien-
tens delaktighet doku-
menterad 

75 % 75 %   

Genomförandeplaner 
finns och är uppdaterade 

100 % 100 %   

Husmöten genomförs 
månadsvis 

100 % 100 %   

Beslut som fattas inom 
individ- och familje-
omsorgen ska vara rätt 
utifrån behov, riktlinjer 
och rättspraxis 

75 % 68 % 1 av individ- och familjeomsorgs 
6 underliggande indikatorer är 
uppfyllda, 3 delvis uppfyllda och 
2 ej uppfyllda. 

 

Övergripande mål: 
2.1.3 Medborgare uppfattar Mörbylånga kommun som en trygg kommun. 

Nämndmål Måluppfyllelse 

Medborgare uppfattar Mörbylånga kommun som en trygg kommun.  
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Nämndmål Måluppfyllelse 

Analys 
Äldreomsorgen har arbetat aktivt med att brukarna ska känna sig trygga. Det har delvis 
handlat om att personal ska kunna legitimerar sig, bära namnskylt, att det ska vara en 
god kontinuitet över dagen och man har pratat om vikten av att sitta ner och möta den 
enskilde i början av en insats. I hemtjänsten har det varit en trygghetsfaktor att persona-
len registrerar sig i verksamhetssystemet Phoniro vid ankomst och lämnande av bosta-
den. Systemet visar vem som varit vart och under vilken tid. Mobiltelefon som arbetsred-
skap har medfört en trygghet genom att hemtjänstpersonalen alltid kan läsa om den en-
skilde, dess situation och insatser direkt hos brukaren. 
Omsorg om funktionsvariation har utökat sina verksamheter under året dels med fler bo-
endeplatser och dels utökning inom daglig verksamhet som lett till ett ökat samarbetet 
med bland annat äldreomsorgens särskilda boende. 
Trygg hemgång har kontinuerligt haft nya uppdrag och utvärderingar har inkommit, alla 
med ett positivt utfall. 
Individ och familjeomsorgen har arbetat för en aktivt uppsökande verksamhet där ambit-
ionen varit att nå ut med information om vilken stöd och hjälp som finns att tillgå i kom-
munen. Under 2019 fokuserades den uppsökande verksamheten till att öka informationen 
om kommunens budget- och skuldrådgivning till identifierade riskgrupper i syfte att fö-
rebygga framtida skuldsättning. Vidare arbetade man med att öka informationen om möj-
lighet till oregistrerade samtal av rådgivande och vägledande karaktär hos familjeteamet 
i syfte att förebygga utvecklandet av fördjupad problematik hos barn och unga. 

 

Indikatorer Mål Utfall Kommentar  

Upplevelse av att känna 
sig trygg på sitt sär-
skilda boende. 

91 % 95,75 %   

Upplevelse av att känna 
förtroende för persona-
len i särskilt boende. 

85 % 91,75 %   

Upplevelse av att känna 
sig trygg i sitt ordinära 
boende med hemtjänst. 

89 % 91,33 %   

Upplevelse av att känna 
förtroende för persona-
len i hemtjänsten. 

94 % 95,67 %   

 

  



Socialnämnd, Årsrapport 2019 6(19) 

2.2 Utveckling 

Övergripande mål: 
2.2.1 Mörbylånga kommun har låg arbetslöshet. 

Nämndmål Måluppfyllelse 

Mörbylånga kommun har låg arbetslöshet.  
Analys 
Inköpsteam är implementerat i alla hemtjänstgrupperna. En effekt är att fler beställningar 
och varor blir rätt utifrån den enskildes önskemål. Vidare ökar kontinuiteten då det är 
samma personer som lämnar varorna. 
De särskilda boendena inom äldreomsorg och omsorg om funktionsvariation har inte 
kunnat implementera mobil dokumentation då införandet har skjutits upp till 2020. 
Två slingor i Delaktighetsmodellen har tyvärr inte genomförts av den anledningen att det 
bara är ett par medarbetare som är utbildade och dessa har haft viss frånvaro. 
Samtliga brukare i alla omsorg om funktionsvariation-verksamheter ska erbjudas ett del-
aktighetssamtal två gånger per år. Några enheter har inte genomfört dessa då det upplevts 
som svårt att hitta en metod för alla brukare att kunna vara delaktiga. På korttidsenheten 
har man haft en struktur med att erbjuda delaktighetssamtal innan man följer upp genom-
förandeplanen för att barnet själv ska få tycka till, sedan är oftast vårdnadshavaren med 
på genomförandeplanen tillsammans med barnet. 
Inom rehab- och sjuksköterskeverksamhet har planen för  implementering av HSL-mo-
dulen i Life Care ändrats och är nu lagd till 2020. Arbetet med att genomföra vårdplane-
ringar via IT-stöd har pågått under året. 
Stödboende har arbetat löpande med materialet hitta rätt där kopplingen i materialet 
gjorts på ett givande sätt genom ungdomarnas sommarjobb. 
Efter kartläggning av behov prioriterar Individ och familjeomsorgen att införa ”Signs of 
safety” inom familjeteamet, barn- och familj samt omsorg om funktionsvariation under 
året. BAS prioriteras att införas inom biståndshandläggning äldreomsorg. 

 

Indikatorer Mål Utfall Kommentar  

Införa mobil doku-
mentation på särskilt bo-
ende. 

1 0 Införandet av mobil dokumentat-
ion på särskilt boende har blivit 
uppskjutet till 2020 

 

Utveckla inköpsteam i 
Gårdby, Mörbylånga 
och Skogsbys hem-
tjänstområden. 

3 9   

Minst två slingor i del-
aktighetsmodellen inklu-
sive uppföljning under 
året 

2 0 Inga slingor i delaktighetsmo-
dellen har genomförts under året. 
Delvis beror det på att en av dom 
tre utbildade medarbetarna har 
slutat och en har haft frånvaro un-
der året. 

 

Införa mobil doku-
mentation (andel medar-
betare som använder det 
i sitt dagliga arbete) 

50 % 25 % Två sjuksköterskor samt tre med-
arbetare inom rehabilitering arbe-
tar med att använda laptop i verk-
samheten och följs upp i gemen-
sam dokumentationsgrupp. För att 
kunna göra implementeringen fullt 
ut i verksamheterna inväntas nya 
Lifecare HSL vilket inväntas svar 
från leverantör om tidsplan för. 

 

Samtliga arbetar med 
materialet Hitta Rätt 

100 % 100 %   
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Indikatorer Mål Utfall Kommentar  

Antal vårdplaneringar 
som sker med IT-stöd 
ökar. 

50 % 68 %   

Användandet av evi-
densbaserade arbetsme-
toder ökar. 

50 % 51 %   

Brukare ska erbjudas ett 
delaktighetssamtal per 
termin 

100 % 78,78 
% 

Det har varit svårt att på en del en-
heter få alla brukare delaktiga el-
ler veta om de har känt sig delakt-
iga. 

 

Införa mobil doku-
mentation på boenden 

1 0,29 Införandet av mobildokumentation 
har skjutits upp till 2020. 

 

Övergripande mål: 
2.2.2 Företagsklimatet är bra. 

Övergripande mål: 
2.2.3 Medborgarna uppfattar att tillgängligheten till natur, fritidsintressen, 

kultur- och idrottsevenemang är hög. 

Övergripande mål: 
2.2.4 Kommunen erbjuder bra boendealternativ som uppfattas attraktiva. 

2.3 Medarbetare 

Övergripande mål: 
2.3.1 Medarbetare i Mörbylånga kommun ser fram emot att gå till sitt ar-

bete. 

Nämndmål Måluppfyllelse 

Medarbetare i Mörbylånga kommun ser fram emot att gå till sitt ar-
bete. 

 

Analys 
På flera enheter mäter man arbetsglädjen på varje arbetsplatsträff. Många chefer delar ut 
en anonym enkät i början på mötet som sedan samlas in. Detta genomförande ger en va-
rierad och nyanserad bild av arbetsglädjen i gruppen. 
Resultatet från HME-enkäten är lite lägre än målet. Kan delvis vara ett resultat av pro-
jektet Heltidsresan som pågått under året. 

 

Indikatorer Mål Utfall Kommentar  

Jag ser fram emot att gå 
till arbetet 

73 67 Lite lägre än målet. Kan bero på 
projektet Heltidsresan som påver-
kat pilotgrupperna. 
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Övergripande mål: 
2.3.2 Delaktigheten i arbetet är hög och vi jobbar med förbättringsarbete. 

Nämndmål Måluppfyllelse 

Delaktigheten i arbetet är hög och vi jobbar med förbättringsar-
bete. 

 

Analys 
Upplevelsen är att arbetsplatsernas mål följs upp och utvärderas. 

 

Indikatorer Mål Utfall Kommentar  

Min arbetsplats mål följs 
upp och utvärderas på 
ett bra sätt. 

58 70   

HME-enkät totalt 72 79   
Min arbetsplats mål följs 
upp och utvärderas på 
ett bra sätt. 

70 60 Behov av att förtydliga målproces-
sen ute i verksamheterna. 

 

HME enkät totalt 78 70   

Övergripande mål: 
2.3.3 Sjukfrånvaron sjunker i hela organisationen. 

Nämndmål Måluppfyllelse 

Sjukfrånvaron sjunker i hela organisationen.  
Analys 
En marginell skillnad i andel sjukskrivningar från föregående år. Bostad med särskild 
service har en liten ökning i sjukskrivningar sedan tidigare år. 

 

Indikatorer Mål Utfall Kommentar  

Sjukfrånvaro % 7,4 % 7,55 % En marginell ökning från föregå-
ende år. 

 

2.4 Ekonomi 

Övergripande mål: 
2.4.1 Kommunens ekonomiska resultat ska över budgetperioden år 2018-

2020 genomsnittligt uppgå till minst 1,5 % av skatteintäkterna. I slutet av 

perioden ska resultatet nå 2 %. 

Nämndmål Måluppfyllelse 

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

 



Socialnämnd, Årsrapport 2019 9(19) 

Nämndmål Måluppfyllelse 

Analys 
90% av verksamheternas kostnader är personalkostnader vilket gör det viktigt att sche-
malägga effektivt för att nå en budget i balans. I slutet av tertial tre ser man i vissa en-
heter ett resultat av att man har bemannat upp. Det visar sig i färre beställda timmar till 
bemanningsenheten. På flera enheter ser man dock att det finns ytterligare ett behov av 
att överanställa så att man i verksamheten kan täcka upp för den egna planerade frånva-
ron och sedan skapa resursturer. Helgtjänsterna har precis blivit klara och det finns en 
förhoppning om att det ska ge positiva resultat i färre beställda timmar till bemannings-
enheten och mindre fyllnad- och övertid. 
Det har inte gått att få fram en kostnad för introduktionspassen i Heltidsresan. 
Under året har omsorg om funktionsvariation utökat sin verksamhet pga. nya brukare så-
väl inom bostad med särskild service som inom daglig verksamhet. Kostnaden beräknas 
till ca 1,4 mkr 
  
Sjuksköterskeverksamheten har minskat sina kostnader för övertid, inkontinensskydd 
och förbrukningsmaterial. 
Inför 2019 lades ett sparbeting på 1.5% på hela verksamheten och statsbidraget, Fler 
händer i vården, på 3.2 mkr drogs in. Sammantaget har Social omsorg klarat sparbetinget 
och ökade kostnader under 2019 och visar på ett resultat på plus 300 tkr. 
  
 
 

 

Indikatorer Mål Utfall Kommentar  

Introduktionskostnad 
Heltidsresan 

50 000  Kostnaderna för introduktion hel-
tidsresan har ej särredovisats och 
går ej att få fram. 

 

Kostnad för ej bokade 
resurspass i pilotgrupper 
Heltidsresan 

0 220 68
0 

Det finns en utmaning i att matcha 
resurspassen med behovet. 

 

Kostnad för fyllnad-, 
övertid, timvikarier och 
poolvikarier i pilotgrup-
per. 

1 276 4
42 

2 059 9
58 

Behov av fler resurspass som kan 
minska kostnaden för timvikarier, 
övertid osv. 

 

Beställda timmar i Time 
Care Pool för semester 
och vakans 

300 1 844 Det finns ett behov av att verk-
samheterna bemannar upp ytterli-
gare. 

 

Brukartid i snitt (Laps 
Care) 

71 % 60,08 
% 

Brukartiden behöver ligga högre 
för en budget i balans. 

 

Belagda dygn särskilt 
boende 

98 % 99,35 
% 

  



Socialnämnd, Årsrapport 2019 10(19) 

Indikatorer Mål Utfall Kommentar  

Andel biståndstagare 
med ekonomiskt bistånd 
som kommer ut i själv-
försörjning ska öka 

20 9,8 Försörjningsstöd 
Totalt avslutades 38 ärenden un-
der tertial 1 2019, ger i snitt 9,5 
ärenden/månad. Målet ej uppfyllt 
under tertial 1. 
Totalt avslutades 46 ärenden un-
der tertial 2 2019, ger i snitt 11,5 
ärenden/månad. Målet ej uppfyllt 
under tertial 2. 
Totalt avslutades 35 ärenden un-
der tertial 3 2019, ger i snitt 8,5 
ärenden/månad. Målet ej uppfyllt 
under tertial 3. 
Målvärde 20 avser att i snitt 20 
hushåll ska avslutas/månad, ger i 
snitt 60 ärenden/tertial. 
På totalen för 2019 var målsätt-
ningen att 180 ärenden skulle av-
slutas, faktiska utfallet blev 119. 
Målet inte uppfyllt på helåret. 

 

Brukartid boendestöd 60 % 53,7 % Behöver ha en högre procent 
brukartid. 
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3 Väsentliga händelser 
Året har präglats av de stora förändringar som framförallt Heltidsresan inneburit. 
Projektet och arbetet med årets sparbeting har medfört stora förändringar i verk-
samheterna och fokus har legat på schemaoptimering och att bemanna rätt utifrån 
budgeterade förutsättningar. Det har inneburit stora förändringar i verksamheterna 
där man bland annat har gjort schemaförändringar och försökt effektivisera nyttjan-
det av personalresurserna utifrån verksamheternas behov. Arbetet har berört många 
medarbetare och ställt stora krav på enhetschefernas ledarskap. För att rusta che-
ferna har alla fått löpande utbildning i förändringsledning. Nya system så som 
Multi Access och TimeCare Pool har implementerats och resulterat i förändrade ar-
betssätt i verksamheterna. 

Ytterligare nya system är Qlick och Stratsys som införts för att underlätta för che-
ferna i framtagandet av statistik, målarbete och analys. Implementeringsarbetet 
med systemen är påbörjat men för avsedd effekt krävs en långsiktig plan och ytter-
ligare utbildning. 

Social omsorg har också påbörjat arbetet med att digitalisera SOSFS 2011:9. Det 
handlar om att riskanalysera och kvalitetssäkra våra rutiner gentemot brukarna. En 
avgörande faktor är verksamhetsområdets arbete med att kartlägga och förtydliga 
processer och rutiner tillhörande handläggning, ekonomi och verkställighet. Ett ar-
bete med att föra över kvalitetsledningssystemet till VisAlfa är påbörjats. 

Verksamhetssystemet Procapita kommer att bytas ut mot den nya versionen 
Lifecare. Planerings- och förberedelsearbete pågår för närvarande. Detta är ett om-
fattande och kostnadskrävande arbete inom de flesta av våra verksamheter och 
sammanvävs med införande av Individens behov i centrum (IBIC). 

Inköpsteam är fullt ut implementerat och har gett effekt i tidsåtgång och kvalitet. 
Även digital tillsyn i form av kamera- eller ringtillsyn har tillkommit under året 
och finns nu som ett alternativ för brukarna att välja. 

Inom omsorg om funktionsvariation har nya brukare tillkommit och så väl den dag-
liga verksamheten som bostad med särskild service har utökats under året. HVB-
boendet Älvan har avvecklats under året på grund av minskat behov. Stödboendet 
har påbörjat en utveckling kring att vidga målgruppen som kan bli föremål för in-
satsen. Detta är ett viktigt steg i att utveckla och öka våra möjligheter med hem-
maplanslösningar. 

För att den kommunala vård och omsorgen ska vara fortsatt effektiv och med hög 
kvalitet och kunna möta den demografiska utvecklingen och medborgarnas behov 
krävs en omställning i hela vårdkedjan. Ett arbete och samarbete med Nära vård 
som främst riktar sig mot de mest sköra äldre har påbörjats med Hälsocentralerna 
Öland, geriatriken Kalmar sjukhus och Linnéuniversitetet. 

Svårigheterna med att rekrytera personal med rätt kompetens för sommarvikariat 
har försvårats under flera år. Äldreomsorg och omsorg om personer med funktions-
variation har under året behövt arbeta med att se över sommarrekrytering samt in-
troduktion av vikarier för att rusta dem i uppdraget. 
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4 Strategiska framtidsfrågor 
Införandet av barnkonventionens lag innebär nya krav på att i alla beslut ta in bar-
nens perspektiv. Det kommer att påverka alla verksamheter som i sitt dagliga ar-
bete ska belysa barns rättigheter och perspektiv. Det är nu ett krav att analysera 
konsekvenserna för barn innan varje beslut fattas som berör barn. 

Under 2020 har social omsorg ett särskilt uppdrag att utveckla demensvården och 
arbeta för att minska upplevelsen av ensamhet hos dom äldre. Detta är ett viktigt 
led i det preventiva arbetet med att minska ohälsan hos äldre. Under 2020 är en fö-
reläsning om demens inbokad för alla medarbetare inom äldreomsorgen. Kommu-
nens demensvård ska ”stjärnmärkas” och en Silviasyster och en Silviasjuksyster 
ska utbildas. Ett arbete med att kolla över träffpunkternas arbetstider kommer ske 
och det finns en plan att öppna upp verksamheterna även på helgen. Initiativ har ta-
gits till ett utökat samarbete med aktörer i civilsamhället och förhoppningen är att 
samarbetet ska utvecklas kring fler av verksamheterna inom social omsorg. 

Under 2020 kommer hemtjänsten fortsätta arbetet med att förbättra kontinuiteten. 
Journalsystemet Procapita ska bytas ut till LifeCare och det kommer kräva nya mo-
biler i hemtjänsten och att man byter ut det befintliga appen där dokumentationen 
sker idag. Det är ett omfattande arbete som kräver en god planering och förbere-
delse. 

Att byta ut journalsystemet Procapita till LifeCare öppnar också upp för mobil 
dokumentation även på boendena. Samtidigt som journalsystemen byts ut i verk-
samheterna implementeras också ett nytt arbetssätt i samtliga verksamheter. Det 
kallas Individens behov i centrum (ibic) och kommer resultera i ett nytt format på 
beställningen från handläggarna, nya rubriker att dokumentera under och ett nytt 
sätt att skriva genomförandeplaner på där målen får ett större fokus. 

Ibic kräver också ett nytt sätt att handlägga. Från att vara insatsstyrt ska besluten 
bli mer behovsinriktade. Ett implementeringsarbete är påbörjat på myndighetsav-
delningen och även här ska journalsystemet bytas ut till förmån för LifeCare. 

Nära vård drivs nu på nationell, regional och lokal nivå som är ett nytt sätt att ar-
beta kring hälsa, vård och omsorg där det kommer att krävas en omfattande om-
ställning när vården förskjuts från slutenvård till ordinärt boende och hemsjukvård. 
Nära vård förväntas öka våra kostnader och behovet av kompetensutveckling inom 
alla våra verksamheter. 

Genom kartläggning har behov av att utveckla missbruksvården tydliggjorts. Idag 
saknas en sammanhållen vårdkedja utifrån individens behov. Kartläggningen vi-
sade även på behov av utökat samarbete mellan alla inblandade aktörer. Ett arbete 
kring detta är påbörjat i samverkan med Borgholms kommun. 
Utifrån den demografiska utvecklingen står verksamheterna inför ökade behov och 
allt färre yrkesverksamma. Antalet äldre ökar och antalet i yrkesverksam ålder 
minskar vilket innebär stora utmaningar för vår verksamhet. För att kunna möta 
detta behövs att intensifierat arbete kring att behålla den personalstyrka vi har och 
öka attraktiviteten hos oss som arbetsgivare så att fler söker arbete inom social om-
sorg. Där är arbetet med att erbjuda alla som vill heltidstjänsten en viktig del. Att 
utveckla digitala hjälpmedel kommer vara en viktig strategisk fråga framåt. Det blir 
viktigt att satsa på kompetenshöjande insatser för medarbetare för att nå dessa mål. 

Det omfattande arbetet med Heltidsresan färgar verksamhetsområdets fokus. En 
stor andel av områdets tillsvidareanställda är deltidsarbetande, cirka 300 personer. 
Inom ramen för Heltidsresan erhåller alla en heltidsanställning men har möjlighet 
att arbeta deltid. Att arbeta för att fler heltidsarbetare är en avgörande faktor för att 
nå Heltidsresans mål och framtida personalutmaningar. Vidare är utmaningen att 
hantera de resurser vi har och får med högre sysselsättningsgrader för att vara ef-
fektiva i både personal- och ekonomiperspektiv. 
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Social omsorg kommer under året satsa på att kartlägga processer och rutiner som 
rör verksamhetsområdet men också brukarna. Kvalitetsledningssystemet ska läggas 
in i VisAlfa och SOSFS 2011:9 ska digitaliseras och föras in i Stratsys. Här sker 
riskanalyser och en kvalitetssäkring då egenkontroller planeras under året. 

Social omsorg har i uppdrag att ta fram en äldreomsorgsplan med visioner för tio år 
framåt samt planera för ett nytt särskilt boende. Det innebär ett arbete med att öka 
dialogen med såväl medarbetare som medborgare i framtagandet av planen under 
2020. Planen kommer att bli en viktig del i det strategiska arbetet kring äldre-
omsorgens utveckling de kommande 10 åren. 
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5 Kvalitet i verksamheten 
Resultat för äldreomsorgen i socialstyrelsens mätning "Så tycker äldre om äldre-
omsorgen". Som visas nedan ligger resultatet för Mörbylångas äldreomsorg bättre 
till än riket och Kalmar län. Detta kan ses som ett resultat av att medarbetarna är 
säkra i sin yrkesroll. 

Får bra bemötande från personalen  
Riket 97 
Kalmar län 98 
Mörbylånga 100 

 

Känner sig trygg hemma med hemtjänst  
Riket 86 
Kalmar län 90 
Mörbylånga 91 

 

Känner för-troende för personalen  
Riket 90 
Kalmar län 92 
Mörbylånga 96 

Resultatet från "Kommunens kvalitet i korthet 2019" visas nedan. Årets resultat är 
på många punkter bättre än tidigare år och det tyder bland annat på att utvecklings-
arbetet på individ- och familjeomsorgen har givit positivt utslag. Kontinuiteten i 
hemtjänsten och väntetiden till särskilt boende har försämrats sedan tidigare år. 
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5.1 Intern kontroll i verksamheten 

Den interna kontrollen är tillräcklig då resultaten varit godtagbara under året och 
åtgärder ej har behövts genomföras. 

De brister som främst noterats vid uppföljningen av lednings- och stödprocesserna 
i Mörbylånga kommuns interna kontroll 2019 har varit inom processerna kontroll 
av ärendeberedningsrutiner, diarieföring och gallring enligt gällande lagstiftning, 
rapportering av delegeringsbeslut, uppföljning av verkställighet av politiska beslut, 
uppföljning av rapporterade avvikelser inom hantering av lön samt kontroll av fel-
aktiga behörigheter i system. 

Där brister har upptäckts i samband med kontrollmomenten har åtgärder tagits fram 
för att korrigera och åtgärda bristerna för att undvika fel i framtiden. Uppföljning 
att tillräckliga åtgärder vidtagits sker löpande eller med aktiviteter i kommande ris-
kanalyser och interna kontrollplaner. Det finns vissa kontrollmoment som inte har 
kontrollerats under 2019 på grund av nya system eller där rutinen för kontroll inte 
har hunnit bli klar under året. Utöver de brister som upptäckts har kontrollmomen-
ten som genomförts haft godkända resultat. 
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6 Personalekonomisk redovisning 
Personalnyckeltal 2019-12-31 2018-12-31 
Antal tillsvidareanställda 549 536 
Antal tillsvidareanställda - Män 90 79 
Antal tillsvidareanställda - Kvinnor 459 457 
   
Personalomsättning tillsvidareanställda 13 %  
Genomsnittlig sysselsättningsgrad tillsvidareanställda 93 %  
Rapporterade arbetsskador och tillbud under året 118 166 
Sjukfrånvaro (alla anställda) 7,4 %  
Sjukfrånvaro - Män 4,7 %  
Sjukfrånvaro - Kvinnor 8,1 %  

Antalet tillsvidareanställda har ökat något sedan tidigare år. Den demografiska ut-
vecklingen tyder på att verksamheterna kommer att behöva allt fler tillsvidarean-
ställda. Inom äldreomsorg och omsorg om funktionsvariation arbetar man med att 
öka grundbemanningen för att medarbetarna ska täcka upp för planerad frånvaro i 
den egna verksamheten.  

Det finns en personalomsättning inom alla verksamheter.  

Den genomsnittliga sysselsättningen kommer att öka under 2020 i och med Hel-
tidsresan och alla medarbetare kommer att få en heltidsanställning i grunden.  
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7 Driftsredovisning 
Resultaträkning 2019 2019   
tkr Budget Utfall Skillnad 
Intäkter -38 779 -53 265 14 486 
Personalkostnader 271 532 273 232 -1 700 
Lokalkostnader 28 803 29 183 -380 
Övriga kostnader 57 868 70 011 -12 143 
Summa 319 424 319 161 263 

 
Verksamhetens nettoresultat hamnar i nivå med tilldelad budgetram. Det finns 
dock avvikelser vad det gäller intäkter och övriga kostnader. Avvikelsen av intäk-
terna beror i huvudsak på tre aspekter, tilldelning av riktade statsbidrag, bättre be-
läggningsgrad på kommunens äldreboenden än budgeterat vilket ökar intäkterna 
för hyror, omvårdnadsavgifter samt måltider, utfördelningen av bilenhetens kostna-
der har legat budgeterade på kostnadssidan men har i redovisningen delats upp 
mellan försäljning internt och interna kostnader, varför det uppstår en avvikelse på 
både intäkts- och kostnadssidan. 

Personalkostnader och lokalhyror hamnar i nivå med budget, även om det förekom-
mer avvikelser mellan verksamheterna. 

Övriga kostnader avviker i huvudsak ifrån budget då bemanningsenhetens intäkts-
budget är lagd här, och då både faktiska utdebiteringen till verksamheterna av pool-
kostnader och bemanningsenhetens intäkt hamnar på samma konto som intäkten 
blir utfallet på totalen lika med noll. 

Kostnader för arbets- och skyddskläder, förbrukningsinventarier och IT-material 
överskrider tillsammans jämfört med budget med ca 1 mnkr. Kostnader för larm 
och bevakning på Lindero har tillkommit med ca 0,4 mnkr och kostnader för kon-
sulter, juridiska konsulter och övriga konsulter ca 0,5 mnkr som inte var budgete-
rat. 

Driftsredovisning 2019 2019 
Utfall Skillnad tkr Budget 

Verksamhet Intäkter Kostnader Netto Intäkter Kostnader Netto Netto 
Socialnämnden 0 675 675 0 622 622 53 
Social omsorg central  
administration -296 18 058 17 762 -3 136 19 761 16 625 1 137 
Äldreomsorg -16 962 170 366 153 404 -25 735 183 836 158 101 -4 697 
Omsorg om funktionsvariation -7 211 93 908 86 697 -7 233 95 404 88 171 -1 474 
Hälso- och sjukvård -551 31 290 30 739 -835 33 148 32 313 -1 574 
Individ- och familjeomsorg -3 664 33 738 30 073 -8 316 30 066 21 751 8 323 
Integration barn och ungdom -10 095 10 169 74 -8 011 9 590 1 579 -1 505 
Summa -38 779 358 203 319 424 -53 265 372 426 319 161 263 

 
Social omsorg central administration 
Central administration redovisar 1,1 mnkr bättre än budget vilket i huvudsak beror 
på avstämning av gamla stimulansmedel, medan bemanningsenheten överskrider 
sin budget med ca 0,3 mnkr delvis på grund av utökning av planerare men även 
p.g.a. heltidsresan då alla turen för introduktion belastar poolen och fördelas ej ut. 

Äldreomsorg  
Särskilt boende hamnar ca 0,5 mnkr bättre än budget vilket beror på tilldelning av 
stimulansmedel, bortsett från detta hamnar resultatet i enlighet med prognos. Verk-
samheterna har arbetat hårt under året med att anpassa personalkostnaderna till 
budget. 

Hemtjänsten överskrider sin budget med ca 5,2 mnkr. Verksamheterna har under 
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året arbetat intensivt med att optimera verksamheten utifrån schema och planering. 
Nattpatrullen hamnar 1,6 mnkr över tilldelad budgetram. Arbetet med heltidsresan 
har inneburit stora utmaningar i förändrat syn- och arbetssätt. 

Dagverksamheten klarar budget, vissa enheter täcker upp för andra. 

Omsorg om funktionsvariation  
Verksamheten exklusive privat assistans överskrider sin budget med 3,8 mnkr. I 
denna summa ingår ersättning till Kalmar kommun för ej fakturerat daglig verk-
samhet med -1,5 mnkr, men också återsökning av så kallad dold moms med +1,1 
mnkr som ej varit budgeterat. 

Omsorg om funktionsvariation boende går back mot budget med 3,1 mnkr. Avvi-
kelsen beror i huvudsak på högre personalkostnader, som till viss del beror på hel-
tidsresan. Det är också tillkommit brukare under året som varit mer resurskrävande 
än vad som budgeterats för. Personlig assistans drar över sin budget med 0,6 mnkr 
och daglig verksamhet med 0,1 mnkr. 

Privat assistans har en positiv budgetavvikelse med 2,3 mnkr vilket beror på att det 
att det varit färre ärenden än vad som budgeterats för. 

Hälso- och sjukvård  
Verksamhetens driftsresultat blev 1,6 mnkr sämre än budget där rehabilitering och 
tekniska hjälpmedel står för 1,0 mnkr. Avvikelsen avser ökade kostnader för inköp 
av hjälpmedel. Sjuksköterskeverksamheten budgetavvikelse uppgår till 0,6 mnkr 
vilket beror på högre personalkostnader för att klara sommarbemanningen 

Individ- och Familjeomsorg 
Verksamheten hamnar 8,3 mnkr bättre än budget. En stor del av den positiva avvi-
kelsen beror på högre etableringsersättningar än budgeterat. Såväl försörjningsstöd 
som familjehemsplaceringar har haft lägre kostnader än beräknat. Verksamheten 
har även tillförts stimulansmedel. 

Integration barn och ungdom 
Verksamheten överskrider sin budget med 1,6 mnkr. Det är HVB boendet Älvan 
och integration barn och ungdom står för underskottet vilket beror på lägre ersätt-
ning från Migrationsverket än budgeterat och höga lokalhyror. Integration stödbo-
ende gick bättre än beräknat med högre intäkter och lägre personalkostnader än 
budget. Även familjehemsplaceringar har lägre kostnader än budgeterat. 
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8 Investeringsredovisning 

Investeringsredovisning 2019 2019   
Total  

buget Totalt utfall 
tkr Budget Utfall Skillnad projektet projektet 
Inventarier socialnämnden 3 000 1 517 1 483 3 000 1 517 

Varav medicinskåp 660 600 60     
Varav liftar 378 344 34     
Varav lokalanpassningar stödboende 0 234 -234     

Summa 3 000 1 517 1 483 3 000 1 517 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
Uppdragsredovisning 
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1 Uppdrag 
I respektive verksamhetsplan beskrivs separata uppdrag som politiken ger 
till respektive verksamhetsområde. Dessa uppdrag är ett komplement till de 
övergripande målen. Uppdragen löper på under den period som beslutas, 
men vanligtvis hör de ihop med planperioden. 

1.1 Medborgare 

Uppdrag Status Start-/ Slutda-
tum 

Äldreomsorgsplan 
 Pågående 2019-02-13 

 
2020-12-31 

Beskrivning 
Andelen äldre i befolkningen ökar vilket ställer höga krav på välfärden. Det är 
kommunens ansvar att ha en långsiktig planering kring hur dessa krav ska han-
teras ur ett kommunalt perspektiv. Kommundirektören får i uppdrag att ta fram 
en långsiktig äldreomsorgsplan, inklusive lokalförsörjningsplan, utifrån de demo-
grafiska behoven. I uppdraget ingår att se över behovet av omsorgsplatser i 
särskilt boende och för personer med funktionsvariation i kommunens olika delar 
samt önskemål om trygghetsboenden. I uppdraget ingår att utreda huruvida 
någon del av verksamheten ska läggas på privata utförare. 

Kommentar 
Uppdrag att ta fram såväl en kortsiktig som en långsiktig äldreomsorgsplan in-
klusive lokalförsörjningsplan för särskilt boende och personer med funktionsvari-
ation i kommunens olika delar samt önskemål om trygghetsboende. 
Det kortsiktiga uppdraget gällande utökning av särskilda boendeplatser inom 
äldreomsorgen är färdigutrett och beslutet att omvandla sju korttidsplatser till 
permanenta särskilda boendeplatser är fattat. För den långsiktiga äldreomsorgs-
planens genomförande har en planering påbörjats. Under våren 2020 ska en 
enkät gå ut till medborgare och medarbetare där man ska få ranka vad som 
upplevs som prioriterat när resurserna inte längre räcker till. Planen kommer 
sedan att ta form under hösten 2020. 

Förenklad biståndsbedömning för ser-
vicetjänster 

 Avslutad 2019-02-13 
 
2019-12-31 

Beskrivning 
Att vi får leva längre innebär att allt fler behöver enklare hjälp i hemmet för att 
kunna klara vardagen. Sedan 1 juli 2018 finns möjlighet för kommunerna att 
införa förenklad biståndsbedömning för servicetjänster. Kommundirektören får i 
uppdrag att ta fram förslag på hur alla kommunmedborgare över 75 år kan er-
bjudas upp till åtta timmars serviceinsatser i månaden med förenklad bistånds-
bedömning. 

Kommentar 
Social omsorg har uppdraget att införa förenklad biståndsbedömning i form av 
upp till 8 timmars serviceinsatser i månaden från 75 år.  Uppdraget är genomfört 
och nya riktlinjer är framtagna. 

1.2 Utveckling 

1.3 Medarbetare 

1.4 Ekonomi 



 

 
 
 
 
 
 
 
Internkontrollrapport 
2019 
Socialnämnd 
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1 Internkontrollarbete 
En kommun är till största delen en offentlig verksamhet vilket innebär att 
kommunen har ett helhetsansvar gentemot medarbetare och invånare. Intern 
kontroll handlar om tydlighet, ordning och reda. Det handlar om att säker-
ställa att det som ska göras blir gjort på det sätt som det är tänkt. 
Den interna kontrollen ska ses som ett hjälpmedel och vara en integrerad del 
i verksamhetens grundläggande processer. Den interna kontrollen är också 
ett av de verktyg som ska användas för att nå de uppsatta målen. 
Arbetet med den interna kontrollen i Mörbylånga kommun bygger på föl-
jande fem beståndsdelar. 

 God kontrollmiljö som skapas av aktörerna och deras samverkan i 
organisationen. 

 Riskanalyser, för att identifiera och analysera olika risker. 
 Kontrollaktiviteter, d.v.s de konkreta åtgärder som vidtas för att 

motverka, minimera eller helst eliminera de risker som finns. 
 Information och kommunikation mellan aktörer och olika organisa-

toriska nivåer. 
 Tillsyn som syftar till att kontinuerligt utvärdera kontrollsystemet för 

att säkerställa att detta fungerar på avsett sätt. 
Utifrån genomförd riskanalys bedöms händelser/situationer som kan få kon-
sekvenser för verksamheten och sannolikheten för att skadan inträffar. 
Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att det finns en god 
intern kontroll samtidigt som varje enskild nämnd har det yttersta ansvaret 
för att den interna kontrollen inom sitt verksamhetsområde. 

2 Uppföljning av internkontroll 
Enligt kommunens riktlinjer för intern kontroll ska nämnden följa upp den 
interna kontrollen löpande under året. I samband med upprättande av 
nämnds årsrapport för det gångna året biläggs rapporten om internkontroll. 

2.1 Huvudprocesser 

Huvudprocesserna har som mål att leverera något direkt till medborgarna. 
Huvudprocesserna omfattar även den verksamhet som utförs av externa an-
ordnare det vill säga de som utför verksamhet på uppdrag av kommunen 
men som formellt inte hör till kommunens organisation. 
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2.1.1 Bemanningsprocess 

2.1.1.1 Risk för att bemannings- och schemaprocess i äldreomsorg och 

omsorg om personer med funktionsvariation inte åtföljs 

 Riskvärde 
12 
 
Sannolikhet 
4. Sannolik 
 
Konsekvens 
3. Kännbar 
 
Vad kan gå fel? 
Att ny schema- och bemanningsprocess som tagits fram till 2019 inte fullt ut 
följs. 
 
Vem/vilka berörs av risken? 
Medarbetare, enhetschefer. 

 

  Kontrollmoment  Åtgärd 

 Schema- och bemanningspro-
cess 
 
Vad ska kontrolleras? 
Åtföjande av schema- och beman-
ningsprocess 
 
Resultat av kontroll 
 
Schemaprocessen är väl känd hos 
de chefer som gått in i Heltidsresan 
under året. Det är dock en utma-
ning att verkställa olika delar i pro-
cessen. Till exempel att överan-
ställa så pass mycket att man kan 
täcka det egna behovet av vikarier 
men samtidigt inte stå med flera 
resurspass som inte blir bokade. En 
annan utmaning är att få medarbe-
tarna att ta det fulla ansvaret för 
schemaläggningen. 
Varje månad följer man upp hur 
mycket tid som läggs ut i schemat 
som är utöver budget men som inte 
resulterar i resurspass. Resultatet 
är olika på enheterna men det är 
ytterligare en utmaning att på en-
heterna få ut medarbetarnas tjänst-
göringstid inom budgetram och 
utefter verksamheternas behov. 
 
 

  



Socialnämnd, Internkontrollrapport 2019 5(24) 

2.1.1.2 Risk för ökade sjukskrivningar och högre personalomsättning inom 

äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsvariation på grund av 

förändringsarbete 

 Riskvärde 
9 
 
Sannolikhet 
3. Möjlig 
 
Konsekvens 
3. Kännbar 
 
Vad kan gå fel? 
Att sjukskrivningar och personalomsättning ökar i samband med stora föränd-
ringar. 
 
Vem/vilka berörs av risken? 
Medarbetare, enhetschefer 

 

  Kontrollmoment  Åtgärd 

 Sjuktal och personalomsättning 
 
Vad ska kontrolleras? 
Sjukfrånvaro och personalomsätt-
ning 
 
Resultat av kontroll 
 
Sjukskrivningarna är marginellt 
högre 2019 jämfört med 2018. Men 
i jämförelse med tidigare år är det 
Bostad med särskild service som 
har ökat i sjukskrivningstal och dom 
har inte startat Heltidsresan ännu. 
Det gör att dom ökade sjuktalen 
inte går att koppla till Heltidsresan. 

  

2.1.2 Boendeprocess 

2.1.2.1 Belagda platser på särskilt boende, åtföljande av boendeprocess 

 Riskvärde 
9 
 
Sannolikhet 
3. Möjlig 
 
Konsekvens 
3. Kännbar 
 
Vad kan gå fel? 
Att boendeprocessen vid in-och utflyttning på särskilt boende tar mer än två 
veckor vilket medför tomma boendeplatser och gör att enheterna får minskad 
budget. 
 
Vem/vilka berörs av risken? 
Särskilda boenden äldreomsorg. 
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  Kontrollmoment  Åtgärd 

 Boendeprocess 
 
Vad ska kontrolleras? 
Att boendeprocess åtföljs och plat-
ser är belagda på särskilt boende. 
 
Resultat av kontroll 
 
Det har varit en god beläggning 
hela året. 

  

2.1.3 Ekonomiska konsekvenser 

2.1.3.1 Risk för ökade placeringskostnader utanför kommunen, IFO 

 Riskvärde 
9 
 
Sannolikhet 
3. Möjlig 
 
Konsekvens 
3. Kännbar 
 
Vad kan gå fel? 
Att placeringskostnaden på IFO blir hög om antal sökande och beviljade insat-
ser ökar. Främst om behoven är mer omfattande än som kan bemötas på 
hemmaplan. 
 
Vem/vilka berörs av risken? 
IFO 

 

  Kontrollmoment  Åtgärd 

 Placeringskostnader 
 
Vad ska kontrolleras? 
Placerade dygn och dess kostnader 
kontra budget 
 
Resultat av kontroll 
 
Kostnaden är lägre än förväntat. 

  

2.2 Ledningsprocesser 

Ledningsprocesser leder och styr så att kommunfullmäktiges vision, grund-
läggande värdering och övergripande mål uppfylls. De utgår från kommun-
styrelsens uppgift att samordna och ha uppsikt över kommunens samlade 
verksamhet. Kommundirektören är ansvarig processägare för ledningspro-
cesserna. 



Socialnämnd, Internkontrollrapport 2019 7(24) 

2.2.1 Organisera, leda och fördela verksamheten 

2.2.1.1 Risk för att arbetsuppgifter inte blir utförda eller görs på ett felaktigt 

sätt 

 Riskvärde 
9 
 
Sannolikhet 
3. Möjlig 
 
Konsekvens 
3. Kännbar 
 
Vad kan gå fel? 
Om arbetsuppgifter är otydligt utformade eller inte är kommunicerade till med-
arbetare kan det leda till att medarbetare arbetar med fel saker eller inte vet 
hur de ska prioritera bland arbetsuppgifterna. Det finns även en risk för att 
arbetsuppgifter inte blir utförda eller görs på ett felaktigt sätt. Detta kan bero på 
den aktuella arbetssituationen, att rutiner saknas eller inte följs av andra an-
ledningar. 
 
Vem/vilka berörs av risken? 
Medarbetare och chefer 

 

  Kontrollmoment  Åtgärd 

 Dokumentation av arbetsuppgif-
ter 
 
Vad ska kontrolleras? 
Att väsentliga arbetsuppgifter är 
dokumenterade och att instruktion-
er finns upprättade. 
 
Resultat av kontroll 
 
På grund av att projektet Dokumen-
tera för resultat inte har prioriterats 
under 2019 har inte denna punkt 
utförts. Flera verksamheter har 
påbörjat arbete med Dokumentera 
för resultat under sista månaderna 
2019 och kommer fortsätta under 
2020 vilket gör att det blir genom-
gång av rutiner. 

  

2.3 Stödprocesser 

Våra stödprocesser bidrar till huvudprocessernas mål genom att ge profess-
ionellt stöd och styrning till organisationen. 
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2.3.1 Ekonomirutiner 

2.3.1.1 Risk för brister i hantering av attest och firmatecknare 

 Riskvärde 
9 
 
Sannolikhet 
3. Möjlig 
 
Konsekvens 
3. Kännbar 
 
Vad kan gå fel? 
Att attest sker strid mot reglementet för verifikationer avseende jävs- och in-
tegritetsreglerna. Att utbetalningar attesteras av fel person på grund av att 
attestförteckningarna inte är uppdaterade och kommunicerade med systemför-
valtarna för ekonomisystem och verksamhetssystem. Att kontrakt/avtal skrivs 
på av andra än firmatecknare för Mörbylånga kommun. Detta kan leda till för-
troendeskada och ekonomisk skada för kommunen i form av skadestånd/vite 
från kunder, leverantörer eller andra myndigheter. 
 
Vem/vilka berörs av risken? 
Verksamheter, kunder, leverantörer och andra myndigheter 

 

  Kontrollmoment  Åtgärd 

 Beslutsattest 
 
Vad ska kontrolleras? 
Att beslutsattest skett av rätt person 
 
Resultat av kontroll 
 
Stickprov har gjorts på årets verifi-
kationer. Enstaka avvikelser note-
rades där jävs- och integritetsreg-
lerna inte följts men flertalet kontrol-
lerade stickprov var rätt. Där avvi-
kelse noterats har beslutsattestan-
ten kontaktats och utbildning har 
skett. 

  

 Kontroll av registrerad attest 
 
Vad ska kontrolleras? 
Att attestförteckningar är korrekt 
uppdaterade i utbetalande system. 
 
Resultat av kontroll 
 
Svårigheter att kontrollera detta i 
och med övergången till Proceedo. 
Översyn av grupper och behörig-
heter har påbörjats under hösten 
och fortsätter under 2020. 
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2.3.1.2 Risk för brister i hantering av leverantörsfakturor 

 Riskvärde 
12 
 
Sannolikhet 
4. Sannolik 
 
Konsekvens 
3. Kännbar 
 
Vad kan gå fel? 
Att kostnader inte redovisas enligt kommunbas 13 och att kostnader för repre-
sentation, kurser och resor inte ha korrekt dokumentation avseende syfte och 
deltagande. Att leverantörsfakturor inte betalas i rätt tid. 
 
Vem/vilka berörs av risken? 
Verksamheten, leverantörer. 

 

  Kontrollmoment  Åtgärd 

 Kontering 
 
Vad ska kontrolleras? 
Kontering mot kommunbas 13 
 
Resultat av kontroll 
 
Stickprov har gjorts på årets verifi-
kationer. Enstaka avvikelser note-
rades där felaktigt konto använts 
men flertalet kontrollerade stickprov 
var rätt. Där avvikelse noterats har 
beslutsattestanten kontaktats och 
utbildning har skett. 

  

 Representation, kurser och resor 
 
Vad ska kontrolleras? 
Att syfte och deltagande är angivet 
på underlaget till fakturorna 
 
Resultat av kontroll 
 
Stickprov har gjorts på årets verifi-
kationer. Enstaka avvikelser note-
rades där syfte och deltagare sak-
nades på fakturorna men flertalet 
kontrollerade stickprov var rätt. Där 
avvikelse noterats har beslutsattes-
tanten kontaktats och utbildning har 
skett. Störst problem är det med 
Eurocardfakturorna. 
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  Kontrollmoment  Åtgärd 

 Förfallna fakturor 
 
Vad ska kontrolleras? 
Att det inte finns några förfallna 
leverantörsfakturor vid månadsbryt. 
 
Resultat av kontroll 
 
Kontroll av förfallna fakturor har inte 
gjorts varje månad utan endast 
sporadiskt under 2019. Vid må-
nadsskiftet augusti/september 
fanns sju obetalda fakturor som 
samtliga var tvistiga och anteckning 
fanns. Under 2020 ska kontroll av 
detta göras varje månad. 

  

2.3.1.3 Risk för brister i redovisningen 

 Riskvärde 
9 
 
Sannolikhet 
3. Möjlig 
 
Konsekvens 
3. Kännbar 
 
Vad kan gå fel? 
Att redovisningen inte blir korrekt. 
 
 

 

  Kontrollmoment  Åtgärd 

 Bokföringsorder 
 
Vad ska kontrolleras? 
Att rättelse och omföringar av bok-
föringsorder har tillräckliga underlag 
och kan härledas till ursprunget. 
 
Resultat av kontroll 
 
Stickprov har gjorts på årets verifi-
kationer. Där bokföringsorderna 
avser en rättelse framgår verifikat-
ionsnummer och vad som rättats. 
Ett flertal avvikelser noterades då 
underlag till bokföringsorderna sak-
nades. För att underlätta att un-
derlag läggs till bokföringsorderna 
kommer ekonomiavdelningen införa 
elektroniska bokföringsordrar med 
elektroniska underlag. 
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  Kontrollmoment  Åtgärd 

 Avstämning av balanskonton 
 
Vad ska kontrolleras? 
Tillse att balanskonto stäms av 
regelbundet och mot korrekta un-
derlag. 
 
Resultat av kontroll 
 
Under året görs avstämning av 
löpande konton varje månad. På 
grund av tidsbrist och svårigheter 
att stämma av leverantörsreskontra 
i Proceedo görs denna avstämning 
endast vid delårs- och årsbokslut. 
Under 2020 ska även denna kon-
troll göras varje månad. 

  

2.3.1.4 Risk för brister i hanteringen av kundfakturering 

 Riskvärde 
9 
 
Sannolikhet 
3. Möjlig 
 
Konsekvens 
3. Kännbar 
 
Vad kan gå fel? 
Att fakturering inte sker i rätt tid eller inte alls och att debiterade avgifter inte 
följer beslutade taxor och avtal. Detta kan leda till ökad administration när rät-
telse måste ställas ut och förtroendet för kommunen kan skada. Det kan också 
innebära förlorade intäkter. 
 
Vem/vilka berörs av risken? 
Verksamheten 

 

  Kontrollmoment  Åtgärd 

 Fakturering i rätt tid 
 
Vad ska kontrolleras? 
Att fakturering sker i rätt tid. 
 
Resultat av kontroll 
 
Kontroll av detta sker i samband 
med controllers uppföljning. Doku-
mentation har inte gjorts. Under 
våren har särskilt bygglovsavgiften 
kontrollerats och en bättre och 
snabbare rutin har införts. 
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  Kontrollmoment  Åtgärd 

 Korrekt debiterade avgifter 
 
Vad ska kontrolleras? 
Att debiterade avgifter stämmer 
överens med tagna taxor och avtal. 
 
Resultat av kontroll 
 
Granskning har inte gjorts under 
året. 

  

 Rutiner för ströfakturering 
 
Vad ska kontrolleras? 
Uppföljning mot budget för att fånga 
upp avvikande intäkter, dvs intäkter 
som kan ha missats att fakturera. 
 
Resultat av kontroll 
 
Kontroll av detta sker i samband 
med controllers uppföljning. Doku-
mentation har inte gjorts. Om avvi-
kelser upptäcks tillses att fakture-
ring sker. 

  

2.3.1.5 Risk för brister i hanteringen av mervärdesskatt 

 Riskvärde 
9 
 
Sannolikhet 
3. Möjlig 
 
Konsekvens 
3. Kännbar 
 
Vad kan gå fel? 
Att kommunens hantering och redovisning av mervärdesskatt är felaktig. 
Momslagstiftningen är komplicerad vilket ökar risken för fe. 
 
 

 

  Kontrollmoment  Åtgärd 

 Korrekt momsredovisning 
 
Vad ska kontrolleras? 
Att momsredovisning sker på rätt 
sätt 
 
Resultat av kontroll 
 
Ett företag har anlitats som har 
kontrollerat redovisningen av mom-
sen. Rättelse av momsredovisning 
för år 2016, 2017 och 2018 har 
lämnats in till Skatteverket. 
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  Kontrollmoment  Åtgärd 

 Öka kunskapsnivån 
 
Vad ska kontrolleras? 
Att kunskapsnivån på ekonomiav-
delningen och i övriga organisat-
ionen om momsredovisning ökar. 
 
Resultat av kontroll 
 
Två medarbetare har varit på 
momsutbildning och dessa har 
sedan delat med sig till övriga. Där-
utöver har utbildning tillsammans 
med kontrollföretaget skett i sam-
band med att de upptäckt fel och 
brister. 

  

 Korrekt momsredovisning 
 
Vad ska kontrolleras? 
Att ingående moms redovisas rätt 
på leverantörsfakturor 
 
Resultat av kontroll 
 
Stickprov har gjorts på årets verifi-
kationer. Enstaka avvikelser note-
rades där momsen redovisats fel 
men flertalet kontrollerade stickprov 
var rätt. Där avvikelse noterats har 
beslutsattestanten kontaktats och 
utbildning har skett. Störst problem 
är det med Eurocardfakturorna. 

  

2.3.2 Kanslirutiner 

2.3.2.1 Risk för otydliga beslutsunderlag och otillräckligt beredda ärenden 

som kommer in för sent. 

 Riskvärde 
12 
 
Sannolikhet 
3. Möjlig 
 
Konsekvens 
4. Allvarlig 
 
Vad kan gå fel? 
Att de beslutsunderlag som förmedlas till politikerna inte är tillräckligt tydliga, 
inte tillräckligt beredda eller att tiden för förberedelse inför sammanträde blir för 
kort, vilket skulle kunna leda till att felaktiga beslut fattas eller att beslut fattas 
på felaktiga grunder. 
 
Vem/vilka berörs av risken? 
Beslutsfattarna, de som besluten berör. 

 

  Kontrollmoment  Åtgärd 
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  Kontrollmoment  Åtgärd 

 Kontroll av ärendeberedningsru-
tiner, inkomna ärenden i tid 
 
Vad ska kontrolleras? 
Att befintliga rutiner följs. 
 
Resultat av kontroll 
 
I dagsläget finns inget enkelt verk-
tyg för uppföljning. Det kommer vi 
att ha framåt med hjälp av ny rutin 
och Ciceron. Det uppskattade re-
sultat som vi får fram i dagsläget 
visar att det är ganska stora variat-
ioner över tid och i resp nämnd. 

 Ny rutin i uppgraderat system 
 
Slutdatum 
2020-12-31 
 
Beskrivning av aktivitet 
Uppföljning kommer att ske med 
hjälp av ny rutin och ny modul i 
Ciceron Assistent där slutdatum gör 
att handläggaren får påminnelse 
om sista dag och systemet måste 
öppnas för ärenden som kommer in 
för sent. En administrativ handbok 
kommer att finnas på intranätet 
med information och hjälp till hand-
läggare 
 
Kommentar 
 

 Kontroll av ärendeberedningsru-
tiner, återremitterade ärenden 
 
Vad ska kontrolleras? 
Att befintliga rutiner följs. 
 
Resultat av kontroll 
 
I dagsläget finns inget enkelt verk-
tyg för uppföljning. Det kommer vi 
att ha framåt med hjälp av ny rutin 
och Ciceron. Det uppskattade re-
sultat som vi får fram i dagsläget 
visar att det är ganska stora variat-
ioner över tid och i resp nämnd. 

 Uppföljning av återremitterade 
ärenden 
 
Slutdatum 
2020-12-31 
 
Beskrivning av aktivitet 
Ny rutin för utdrag ur dokument- 
och ärendehanteringssystemet 
Ciceron och ur Stratsys införs 2020. 
 
Kommentar 
 

2.3.2.2 Risk för att diarieföring och gallring inte sker enligt gällande lag-

stiftning 

 Riskvärde 
9 
 
Sannolikhet 
3. Möjlig 
 
Konsekvens 
3. Kännbar 
 
Vad kan gå fel? 
Lagstiftningen är komplex och gråzoner finns. Osäkerhet kan finnas avseende 
informationshanteringsplaner och lagstiftningens krav på registrering av all-
männa handlingar. 
 
Vem/vilka berörs av risken? 
Allmänheten 

 

  Kontrollmoment  Åtgärd 
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  Kontrollmoment  Åtgärd 

 Rutin för diarieföring och gallring 
 
Vad ska kontrolleras? 
Om rutinen för diarieföring och gall-
ring följs och om diarieföring sker i 
tid. 
 
Resultat av kontroll 
 
Diarieföring och gallring ur vårt 
analoga slutarkiv fungerar enligt 
gällande rutiner och lagstiftning. 
Arbete med informationshante-
ringsplaner inom verksamheterna 
pågår. Utifrån resp informations-
hanteringsplan får verksamheterna 
fram en gallringsplan som gäller 
eget närarkiv. Ett arbete är påbörjat 
med översyn av diarieföring och 
gallring för att upptäcka ev brister 
samt för att undersöka möjligheten 
att gallra automatiskt ur vårt doku-
ment- och ärendehanteringssystem 
Ciceron. 

 Nya rutiner för diarieföring och 
gallring 
 
Slutdatum 
2020-12-31 
 
Beskrivning av aktivitet 
Arbete med informationshante-
ringsplaner inom verksamheterna 
är påbörjat. Utifrån resp informat-
ionshanteringsplan får verksamhet-
erna fram en gallringsplan som 
gäller eget närarkiv. Ett arbete är 
påbörjat med översyn av diariefö-
ring och gallring för att upptäcka ev 
brister samt för att undersöka möj-
ligheten att gallra automatiskt ur 
vårt dokument- och ärendehante-
ringssystem Ciceron. Information 
kommer att finnas i den administra-
tiva handboken på intranätet. 
 
Kommentar 
 

2.3.2.3 Risk för att delegeringsbeslut inte rapporteras 

 Riskvärde 
12 
 
Sannolikhet 
4. Sannolik 
 
Konsekvens 
3. Kännbar 
 
Vad kan gå fel? 
Att delegeringsbeslut inte återrapporteras enligt antagen delegeringsordning 
 
 

 

  Kontrollmoment  Åtgärd 
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  Kontrollmoment  Åtgärd 

 Rutin för återrapportering av 
delegeringsbeslut 
 
Vad ska kontrolleras? 
Att rutinen för återrapportering följs 
 
Resultat av kontroll 
 
Ny rutin för återrapportering av 
delegeringsbeslut håller på att im-
plementeras. Dokumentcontrol-
ler/registrator kontrollerar att rutinen 
rapporteras in i Ciceron. Uppfölj-
ning via stickprovskontroller genom 
sökning på delegeringsbeslut i Ci-
ceron. 

 Ny rutin och uppgraderat system 
 
Slutdatum 
2020-12-31 
 
Beskrivning av aktivitet 
Ny rutin för återrapportering av 
delegeringsbeslut håller på att im-
plementeras. Dokumentcontrol-
ler/registrator kontrollerar att rutinen 
rapporteras in i Ciceron. Uppfölj-
ning via stickprovskontroller genom 
sökning på delegeringsbeslut i Ci-
ceron. 
 
Kommentar 
 

2.3.2.4 Risk för att politiskt fattade beslut inte verkställs 

 Riskvärde 
12 
 
Sannolikhet 
3. Möjlig 
 
Konsekvens 
4. Allvarlig 
 
Vad kan gå fel? 
Att beslut inte verkställs 
 
Vem/vilka berörs av risken? 
Politiken 

 

  Kontrollmoment  Åtgärd 

 Uppföljning av verkställighet 
 
Vad ska kontrolleras? 
Att politiskt fattade beslut har verk-
ställts 
 
Resultat av kontroll 
 
Ny rutin för handläggare och admi-
nistratörer att registrera beslut i 
Ciceron och att registrera uppdrag i 
Stratsys håller på att implemente-
ras. Uppföljning av ny rutin genom 
utdrag ur Ciceron och Stratsys. 

 Ny rutin och nytt system 
 
Slutdatum 
2020-12-31 
 
Beskrivning av aktivitet 
Ny rutin för handläggare och admi-
nistratörer att registrera beslut i 
Ciceron och att registrera uppdrag i 
Stratsys håller på att implemente-
ras. Uppföljning av ny rutin genom 
utdrag ur Ciceron och Stratsys. 
 
Kommentar 
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2.3.3 HR/Lön 

2.3.3.1 Risk för att kommunen inte kan säkerställa personalförsörjningen 

med rätt kompetens 

 Riskvärde 
9 
 
Sannolikhet 
3. Möjlig 
 
Konsekvens 
3. Kännbar 
 
Vad kan gå fel? 
Risk att kommunen inte kan rekrytera personal eller behålla personal med rätt 
kompetens. Många yrkesgrupper är starkt eftertraktade på arbetsmarknaden 
och konkurrensen från andra organisationer är hög. Kommunen måste vara en 
attraktiv arbetsgivare samt se till att kommunens verksamheter är i ständig 
förändring med nya lagstadgade krav. Kommunen måste kontrollera att kom-
petensutveckling av personalen sker i den utsträckning som behövs för att 
klara yrkesrollen som annars kan leda till ökade avvikelser, lägre effektivitet 
och övriga kvalitetsbrister. 
 
Vem/vilka berörs av risken? 
Medarbetare 

 

  Kontrollmoment  Åtgärd 

 Planering för ersättning av kritisk 
kompetens 
 
Vad ska kontrolleras? 
Att det finns en plan för ersättning 
av kritisk kompetens 
 
Resultat av kontroll 
 
Ingen plan för att hantera ersättning 
av kritisk kompetens är framtagen 
på övergripande nivå och har därför 
inte kunnat kontrolleras. Planer tas 
dock fram för överlämning av upp-
gifter och kompetensöverföring vid 
individers pensionsavgångar. 
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  Kontrollmoment  Åtgärd 

 Kontroll av antalet behöriga sö-
kande till tjänster 
 
Vad ska kontrolleras? 
Antalet behöriga sökande till tjäns-
ter 
 
Resultat av kontroll 
 
Av de 10 externa rekryteringar som 
kontrollerats har 9 haft behöriga 
sökanden. En rekrytering ska 
omannonseras då den endast hade 
2 sökande och ingen var behörig. 
Det rörde sig om en distriktsskö-
tersketjänst. 

  

2.3.3.2 Risk för att kraven i det systematiska arbetsmiljöarbetet inte upp-

fylls 

 Riskvärde 
9 
 
Sannolikhet 
3. Möjlig 
 
Konsekvens 
3. Kännbar 
 
Vad kan gå fel? 
Att arbetsgivaren inte följer arbetsmiljölagen. Arbetsmiljön gäller både fysiska 
och psykosociala förhållanden. En god arbetsmiljö ger engagerade medarbe-
tare som bidrar till verksamhetens kvalitet, resultat och mål, detta riskeras om 
kraven inte uppfylls. 
 
Vem/vilka berörs av risken? 
Medarbetare 

 

  Kontrollmoment  Åtgärd 

 Uppföljning av processen 
 
Vad ska kontrolleras? 
Att rutiner och processen för det 
systematiska arbetsmiljöarbetet 
följs. 
 
Resultat av kontroll 
 
4 stickkontroller har genomförts. 
Två chefer som tillträdde som chef 
under 2018 samt två chefer som 
har haft en längre anställning i 
kommunen som chef. Stickprovs-
kontrollen visar att alla 4 har ge-
nomfört BAM-utbildningen. 
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2.3.3.3 Risk för brister i hanteringen av lön 

 Riskvärde 
9 
 
Sannolikhet 
3. Möjlig 
 
Konsekvens 
3. Kännbar 
 
Vad kan gå fel? 
Personalkostnader utgör den andelsmässigt största delen av kommunens 
kostnader. I de fall processerna inte följs eller blivit föråldrade kan detta gene-
rera fel vid löneutbetalningar eller få stor påverkan  för den anställde eller ar-
betsgivaren. Det finns risk att frånvaro såsom sjukfrånvaro, semester och för-
äldraledighet inte rapporteras som det ska. Det finns också risk att redovis-
ningen av lönen blir fel. 
 
Vem/vilka berörs av risken? 
De anställda och verksamheternas ekonomi 

 

  Kontrollmoment  Åtgärd 

 Uppföljning av rapporterade av-
vikelser 
 
Vad ska kontrolleras? 
Att medarbetares rapporterade 
avvikelser attesteras av chef innan 
lönen bearbetas. 
 
Resultat av kontroll 
 
Varje månad sedan mätningen 
startat (läs mitten 2019) har löne-
chef skickat påminnelse till flertalet 
chefer som inte attesterat enligt 
gällande rutiner. Detta har fått till 
följd att X antal medarbetare fått 
felaktiga löner varje månad, som 
löneavdelningen fått lägga tid på att 
rätta efterföljande månader. Ej god-
tagbart resultat. 

  

 Minimalt med fel och varningar 
 
Vad ska kontrolleras? 
Kontroll av uppstådda fel och var-
ningar i Visma lön. 
 
Resultat av kontroll 
 
Kontroller görs av löneavdelningen i 
Visma lön flera gånger per månad, 
då ev. fel rättas. Särskilt fokus att 
inga fel ska finnas vid verkställande 
av lön. 
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  Kontrollmoment  Åtgärd 

 Korrekta anställningsbeslut 
 
Vad ska kontrolleras? 
Att anställningsbeslut är korrekt 
registrerade för att redovisning och 
utbetalning av lön ska bli korrekt. 
 
Resultat av kontroll 
 
Detta moment görs varje dag, vid 
varje nytt anställningsavtal då rap-
porterat anställningsavtal från Win-
Las manuellt registreras i Visma lön 
av löneavdelningen. I och med 
manuell överflytt av information från 
ett system till ett annat sker kontrol-
len för varje anställning. 

  

 Uppföljning av kontering 
 
Vad ska kontrolleras? 
Kontroll av kända konteringar för 
rättning rättas innan de skickas till 
ekonomisystemet. 
 
Resultat av kontroll 
 
Kontroll utförs flera gånger per må-
nad, med särskilt fokus innan verk-
ställan av lön. Ny rutin sedan ca ett 
år tillbaka att uppstådda fel rättas 
av lönechef i Visma lön och läses 
tillbaka till ekonomisystemet, efter 
underlag om fel från ekonomiavdel-
ningen. På så vis har vi samma 
data i Visma lön och i Visma eko-
nomi. 

  

 Lönefil från lönesystem till eko-
nomisystem 
 
Vad ska kontrolleras? 
Att samtliga lönefiler skickats till 
ekonomisystemet 
 
Resultat av kontroll 
 
Detta moment följs alltid upp vid 
verkställande av lön, med godtag-
bart resultat under 2019. 
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  Kontrollmoment  Åtgärd 

 Ekonomifil från lönesystemet till 
ekonomisystemet 
 
Vad ska kontrolleras? 
Att samtliga ekonomifiler skickats 
till ekonomisystemet 
 
Resultat av kontroll 
 
Detta moment följs alltid upp vid 
verkställande av lön, med godtag-
bart resultat under 2019. 

  

 Placeringsschema från TimeCare 
planering till Visma lön 
 
Vad ska kontrolleras? 
Att samtliga placeringsscheman 
inkommer till Visma lön i rätt tid. 
 
Resultat av kontroll 
 
Kontrolleras löpande av löneadmi-
nistratör och lönehandläggare, 
samt påtalas vid chef- och medar-
betarutbildningar om det egna an-
svaret kring schemakontroll. 

  

2.3.4 Leverera IT-stöd 

2.3.4.1 Risk för felaktiga behörigheter i system 

 Riskvärde 
9 
 
Sannolikhet 
3. Möjlig 
 
Konsekvens 
3. Kännbar 
 
Vad kan gå fel? 
Felaktiga behörigheter i IT-system riskerar att leda till sekretessbrott och andra 
överträdelser av befogenheter. 
 
 

 

  Kontrollmoment  Åtgärd 
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  Kontrollmoment  Åtgärd 

 Kontroll av personal som slu-
tat/bytt anställning 
 
Vad ska kontrolleras? 
Att behörigheter är korrekta 
 
Resultat av kontroll 
 
Rutin avseende behörighetsstyr-
ning finns införd i kommunen, där 
samtliga verksamheter beställer 
behörigheter vi rekrytering av nya 
medarbetare. Gäller för de större 
IT-systemen (större = många an-
vändare). Beställning sker via be-
ställningsblankett till E-postbrevlåda 
som kontrolleras och verkställs av 
systemförvaltare. Godtagbart resul-
tat avseende nyrekryteringar. Dock 
mycket bristfälligt avseende be-
ställning av avregistrering av behö-
righeter. Stora svårigheter att få 
ansvariga att återkoppla när admi-
nistratör/chef slutar för att säker-
ställa informationssäkerheten kring 
denna punkt. 

  

2.3.5 Tillhandahålla varor och tjänster 

2.3.5.1 Risk för att inköp inte sker enligt avtal 

 Riskvärde 
12 
 
Sannolikhet 
4. Sannolik 
 
Konsekvens 
3. Kännbar 
 
Vad kan gå fel? 
Att inköp inte sker enligt de avtal som kommunen tecknat. Samtliga avtal finns 
inte samlade i systemstöd och vilka avtal som tecknats kanske inte är känt av 
de som gör inköp. Det finns också risk för att tecknade avtal inte sägs upp i tid, 
omförhandlas eller förlängs då de återfinns på olika ställen och inte är samlade 
i systemstöd. 
 
 

 

  Kontrollmoment  Åtgärd 



Socialnämnd, Internkontrollrapport 2019 23(24) 

  Kontrollmoment  Åtgärd 

 Uppföljning av avtalstrohet 
 
Vad ska kontrolleras? 
Avtalstroheten tillsammans med 
upphandlingsenheten i Kalmar. 
 
Resultat av kontroll 
 
Granskning har inte gjorts. 

  

2.3.5.2 Risk för att direktupphandling inte sker 

 Riskvärde 
9 
 
Sannolikhet 
3. Möjlig 
 
Konsekvens 
3. Kännbar 
 
Vad kan gå fel? 
Att direktupphandling inte görs enligt gällande lagkrav. Lagens krav är inte 
kända hos alla som gör inköp. Det finns också risk att de direktupphandlingar 
som görs inte redovisas till upphandlingsenheten. 
 
 

 

  Kontrollmoment  Åtgärd 

 Uppföljning av rutinen för direkt-
upphandling 
 
Vad ska kontrolleras? 
Att rutinen för direktupphandling 
följs 
 
Resultat av kontroll 
 
Granskning har inte gjorts. 

  

3 Slutsatser 
Den interna kontrollen är tillräcklig då resultaten varit godtagbara under året 
och åtgärder ej har behövts genomföras. 
De brister som främst noterats vid uppföljningen av lednings- och stödpro-
cesserna i Mörbylånga kommuns interna kontroll 2019 har varit inom pro-
cesserna kontroll av ärendeberedningsrutiner, diarieföring och gallring en-
ligt gällande lagstiftning, rapportering av delegeringsbeslut, uppföljning av 
verkställighet av politiska beslut, uppföljning av rapporterade avvikelser 
inom hantering av lön samt kontroll av felaktiga behörigheter i system. 
Där brister har upptäckts i samband med kontrollmomenten har åtgärder 
tagits fram för att korrigera och åtgärda bristerna för att undvika fel i framti-
den. Uppföljning att tillräckliga åtgärder vidtagits sker löpande eller med 
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aktiviteter i kommande riskanalyser och interna kontrollplaner. Det finns 
vissa kontrollmoment som inte har kontrollerats under 2019 på grund av nya 
system eller där rutinen för kontroll inte har hunnit bli klar under året. Utö-
ver de brister som upptäckts har kontrollmomenten som genomförts haft 
godkända resultat. 

4 Åtgärdsplan 
Nya rutiner har tagits fram löpande under pilotprojektet Heltidsresan och de 
har ändrats efter hand för att anpassas efter verksamheternas behov. 
De andra riskerna har inte behövt åtgärdas på något sätt. 
  
Risker inom kanslirutiner 
Uppföljning av kontrollmoment kommer framåt att ske med hjälp av ny 
rutin och ny modul i dokument- och ärendehanteringssystemet Ciceron. En 
administrativ handbok håller på att tas fram som kommer att finnas på intra-
nätet med information och hjälp till chefer och handläggare för att underlätta 
arbetet och öka kunskapen kring ärendehantering. 
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1 Femårsöversikt 
Femårsöversikt 2019 2018 2017 2016 2015 
Driftsresultat 9 085 6 631 8 405 10 107 8 063 
Förbrukning av ram % 84,0 % 56,0 % 92,0 % 111,0 % 103,0 % 
Antal årsarbetare per 31/12 18 20       
Personalkostnader i % av totala kostnader 69,0 % 71,0 % 64,0 % 62,0 % 68,0 % 
Sjukfrånvaro i % 5,4 %         
Personalomsättning % 13,5 %         
Måluppfyllelse i % 62,0 % 44,0 % 55,0 % 60,0 % 100,0 % 
Bostäder som planlagts, antal/1000 inv 0,4 4,3 11,3 38,0   
Bostäder som beviljats bygglov, antal/1000 inv 8,1 11,0 11,0 4,2   
Antal serveringstillstånd för nya verksamheter 6,0 0,0 0,0     
Antal nya livsmedelsverksamheter 25,0 21,0 29,0     
Antal granskade vattenprover från enskilda 
brunnar 121,0 106,0 68,0 93,0 78,0 

 

2 God ekonomisk hushållning och måluppfyllelse 
Samhällsbyggnadsnämnden har brutit ner kommunfullmäktiges mål inom de 
områden där nämnden har verksamhet. Indikatorer har knutits till vissa mål 
för att få ett mått på måluppfyllelsen. Målen delas in i fyra perspektiv. 
Inom perspektivet medborgare har nämnden sex mål som de jobbar utifrån. 
Av dessa bedöms tre mål ha uppfyllts och tre bedöms som delvis uppfyllda. 
Inom nästa perspektiv, utveckling, bedöms samtliga tre mål som uppfyllda. 
Inom perspektivet medarbetare har nämnden tre mål. Av dessa bedöms ett 
vara uppfyllt och två bedöms som delvis uppfyllda. Målet inom det fjärde 
perspektivet, ekonomi, är att uppnå en budget i balans. Då verksamheten re-
dovisar ett överskott mot budget bedöms målet vara uppfyllt. 
Sammanfattningsvis bedöms måluppfyllelsen som god då flertalet mål be-
döms ha uppnåtts. 

2.1 Medborgare 

Övergripande mål: 
2.1.1 Invånare i Mörbylånga kommun upplever kommunen som en bra 

plats att bo och verka i. 

Nämndmål Måluppfyllelse 

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

 

Analys 
Utfallet avseende servicegarantier och lagstadgad handläggningstid uppnår inte målet på 
100 %. Utfallet jämfört med 2018 har dock förbättrats avsevärt. 
 

Skyndsam handläggning av bostadsanpassningsärende  
Analys 
Bostadsanpassningsärenden har alltid högsta prioritet. I vissa fall kan ärenden ta tid då 
regelverket är något omständligt. Till exempel måste samtliga fastighetsägare godkänna 
en åtgärd på eller i en fastighet innan beslut kan tas. 
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Nämndmål Måluppfyllelse 

 
Effektiv bygglovshandläggning 

 

 
Analys 
Verksamhetssystemet används så gott som helt fullt ut inom bygglovverksamheten. För 
att komma till en helt digital hantering krävs digital signering samt en lösning på arkiv-
frågor. Indikatorn handläggningstid har förbättrats avsevärt jämfört med 2018. 
 

Genomföra åtgärder enligt policys, strategier och handlingsplaner  
Analys 
Handlingsplanerna har tagits upp på några av årets APT dock inte vid samtliga APT. 
 

 

Indikatorer Mål Utfall Kommentar  

Uppfylla servicegaran-
tier 

100 77 Servicegaranti om bygglov på 9 
veckor uppfylls till 77 % (43 %, 
2018). Bygglov inom lagens 10 
veckor uppfylls till 90 % (47 %, 
2018). 

 

Övergripande mål: 
2.1.2 Medborgare har god insyn och är delaktiga i kommunens verksam-

het. 

Nämndmål Måluppfyllelse 

Medborgare har god insyn och är delaktiga i kommunens verksam-
het. 

 

Analys 
Information på hemsidan har förbättrats. Kallelse till nämndens möte är beslutat att från 
och med 2020 finnas tillgänglig på hemsidan. Vidare genomför verksamheterna samråd 
med berörda i olika former samt kommunicerar med sökanden. 
 

Övergripande mål: 
2.1.3 Medborgare uppfattar Mörbylånga kommun som en trygg kommun. 

Nämndmål Måluppfyllelse 

Medborgare uppfattar Mörbylånga kommun som en trygg kommun  
Analys 
Medborgare i kommunen uppfattar kommunen som en trygg plats att bo och vistas i. Vid 
trygghetsmätningen 2019 var Mörbylånga kommun tillsammans med Borgholm den 
tryggaste kommunen i länet. Nämndens verksamhet deltar bland annat i de trygghets-
vandringar som anordnas i samarbete med polisen. Byggverksamheten har ökat effektivi-
teten för bygglovsprövningen med stöd av ärendehandläggningssystemet samt dokumen-
tera för resultat. Miljöverksamheten har väl utvecklade tillsynsplaner för samtliga områ-
den som är antagna av nämnden samt uppfyller lagkrav. 
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2.2 Utveckling 

Övergripande mål: 
2.2.1 Mörbylånga kommun har låg arbetslöshet. 

Övergripande mål: 
2.2.2 Företagsklimatet är bra. 

Nämndmål Måluppfyllelse 

Företagsklimatet är bra  
Analys 
Aktiviteter avseende tydligare information på hemsidan, optimering av verksamhetssy-
stemet och ökad samverkan internt är genomförda. Miljöverksamheten har dock kvarstå-
ende arbete med att införa effektiva rutiner i ärendehandläggningssystemet. 
Kommunen når inte målet i svenskt näringslivsundersökning om företagsklimat. Däre-
mot de undersökningar som görs via SKR och Insikt visar på fler nöjda företagare och 
kunder. 
 

Övergripande mål: 
2.2.3 Medborgarna uppfattar att tillgängligheten till natur, fritidsintressen, 

kultur- och idrottsevenemang är hög. 

Nämndmål Måluppfyllelse 

Medborgarna uppfattar att tillgängligheten till natur, fritidsin-
tresse, kultur- och idrottsevenemang är hög 

 

Analys 
Målsättningen om att samhällsbyggnadsnämndens ska bidra till hög tillgänglighet till na-
tur, fritidsintresse och kultur-och idrottsevenemang har nåtts. SCB:s undersökning visar 
på förbättringar på betygsindexet från 58 till 60 (2018 respektive 2019) och en liten ök-
ning på alla underliggande frågor. Indexet ligger högre än jämförande kommuner i lan-
det. 
 

Övergripande mål: 
2.2.4 Kommunen erbjuder bra boendealternativ som uppfattas attraktiva. 

Nämndmål Måluppfyllelse 

Kommunen erbjuder bra boendealternativ som uppfattas attraktiva  
Analys 
Uppfyllt. 
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2.3 Medarbetare 

Övergripande mål: 
2.3.1 Medarbetare i Mörbylånga kommun ser fram emot att gå till sitt ar-

bete. 

Nämndmål Måluppfyllelse 

Medarbetare i Mörbylånga kommun ser fram emot att gå till sitt ar-
bete. 

 

Analys 
För hela nämnden ligger indexet på 66. Det är under nämndens mål och under målet för 
kommunen totalt som ligger på 70. Plan & bygg ligger i linje med målet (72) medan 
Miljö & hälsa ligger under målet (61). Verksamheten arbetar vidare med de befintliga 
handlingsplanerna. 
 

 

Indikatorer Mål Utfall Kommentar  

Jag ser fram emot att gå 
till arbetet 

73 66 Index för "Plan- och bygg"  72 
och för "Miljö & Hälsa" 61. 

 

Övergripande mål: 
2.3.2 Delaktigheten i arbetet är hög och vi jobbar med förbättringsarbete. 

Nämndmål Måluppfyllelse 

Delaktigheten i arbetet är hög och vi jobbar med ständigt förbätt-
ringsarbete. 

 

Analys 
Förbättringsarbete pågår kontinuerligt och arbetet med mål och mål uppföljning kommer 
i och med ny styrmodell att prioriteras för 2020. 
 

 

Indikatorer Mål Utfall Kommentar  

Min arbetsplats mål följs 
upp och utvärderas på 
ett bra sätt. 

70 51 Index 51 för hela nämndens verk-
samhet. Kommunen totalt 65. 
"Plan & bygg" index 53 och 
"Miljö & Hälsa" 50. 
  

 

HME enkät totalt 78 72 Index 72 för hela nämndens verk-
samhet. Något under index för 
hela kommunen som ligger på 74. 
"Plan & Bygg" 73 och "Miljö & 
Hälsa" 71. 
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Övergripande mål: 
2.3.3 Sjukfrånvaron sjunker i hela organisationen. 

Nämndmål Måluppfyllelse 

Sjukfrånvaron är fortsatt låg.  
Analys 
Sjukfrånvaron för hela nämndens verksamhet var 5,4 % för 2019. Sjukfrånvaron för hela 
kommunens verksamhet är 6,6 % för samma period. Verksamheten arbetar vidare enligt 
de rutiner som finns inom rehabilitering och sjukfrånvaro. Planering av friskvårdsarbete 
pågår centralt inom kommunen. 
 

2.4 Ekonomi 

Övergripande mål: 
2.4.1 Kommunens ekonomiska resultat ska över budgetperioden år 2018-

2020 genomsnittligt uppgå till minst 1,5 % av skatteintäkterna. I slutet av 

perioden ska resultatet nå 2 %. 

Nämndmål Måluppfyllelse 

Budget i balans  
Analys 
Samhällsbyggnadsnämndens resultat för 2019 blev ett överskott mot budget med 1,8 
mnkr. Målet uppnås. 
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3 Väsentliga händelser 
Miljö 
LOVA-projektet om återskapande av våtmarker för att minska avgången av 
närsalter till Östersjön pågår liksom miljösamverkan sydost projekt dagvat-
ten. Verksamheten har också haft möten och lämnat yttranden till Länssty-
relsen och domstol om avslut/efterbehandling av Cementas produktion och 
täktverksamhet. Strandbadvattenprover har under perioden varit tjänliga me-
dan flertalet brunnsvattenprover som hanteras varit otjänliga. 
På området livsmedel har det kommit in ca 20 nya registreringar av livsme-
delsverksamheter. Tillsyn enligt plan har kunnat hållas tack vare semestervi-
karie. Ungefärligen 75 stycken livsmedelsinspektioner är gjorda och inga 
allvarliga akuta avvikelser har noterats. Verksamheten har i länssamverkan 
haft utbildning inom livsmedelslagstiftning. 
Fåtal klagomål angående livsmedel har inkommit. Endast något enstaka fall 
av misstänkt matförgiftning som inte gick att koppla till utpekad verksamhet 
samt något klagomål angående märkning av produkt. 
Område alkohol omfattar hantering av ärenden gällande serveringstillstånd 
samt myndighetsutövning i form av tillsyn över serveringsställen. Perioden 
har varit mycket arbetsintensiv med ovanligt många tillståndsärenden. Un-
der juli samt början av augusti månad genomfördes tillsyn av totalt 63 till-
synsobjekt varav några fick fler än ett besök. 
En ny tobakslag, lagen om tobak och liknande produkter LTLP, trädde i 
kraft per den 1 juli. Genom den nya lagen införs en tillståndsplikt för detalj-
handel med tobaksprodukter som har serveringstillstånden i alkohollagen 
som modell. Nya bestämmelser om rökfria utomhusmiljöer införs också i la-
gen. Under år 2019 har arbetet med att förbereda den nya tillståndsplikten 
pågått för fullt och ny taxa för handläggning av tobaksärenden har beslutats. 
Lagstadgad behovsutredning avseende resursbehov har inletts. Utredningen 
är ett krav enligt miljöbalken och livsmedelslagstiftningen. Dialog om sam-
verkan har inletts med Borgholms kommun. 
Länsstyrelsen har genomfört tillsynsbesök gällande kommunens arbete med 
VA-planering och uppfyllnad av miljökvalitetsnormer för vatten. 
Plan- och bygg 
Översiktsplan avseende dagvattenhantering är påbörjad och kommer att 
pågå även under år 2020. Arbetet sker i samarbete med Taxefinansierad 
VA/Fjärrvärmeverksamhet. 
Planprogrammet för centrala Färjestaden samt Grönstrukturplan Färjestaden 
har godkänts av kommunalfullmäktige. Detaljplan för Campingplats på fas-
tigheten Årsvik 4:31 har antagits. En kulturmiljöinventering har gjorts för 
Mörbylånga köping. Detaljplan med samma avgränsning som planprogram-
met för centrala Färjestaden har påbörjats. Detaljplanen och dess genomfö-
rande drivs som ett sammanhållet projekt. I tvärsektionellt samarbete säkras 
att värden i planer och på platser kan bestå vid genomförandet. Nio ansök-
ningar om nya detaljplaner har inkommit under året. 
Totalt har det inkommit 715 nya ärenden på byggsidan under året. Antal 
bygglov är 391 stycken och ansökan om bygganmälan är 159 stycken. Öv-
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riga ärenden är förhandsbesked (21), tillsynsärenden och bostadsanpass-
ningar (92). Det har lämnats bygglov för 65 nya enbostadshus, 22 fritidshus 
och 2 stycken lov för flerbostadshus. Alltså nära etthundra nya hus i kom-
munen. I fyra byggärenden har det lämnats avslag. Av sjutton överklagade 
ärenden har nämndens beslut ändrats i två fall. Bygglov har bland annat be-
viljats för sex lägenheter i Norra Viken, Mörbylånga. Första etappen av 
Östra skolan har tagits i bruk. Bygglov har beviljats för högstadieskola i 
Färjestaden samt en ny förskola vid HållBar plats. 
Enheten deltagit i Regionens arbete med strukturbilder för länet. 
En byggnadsinspektör slutade sin anställning i juni. Rekrytering av ersättare 
pågår. Den tillfälliga vakansen täcks upp av en extra resurs genom timan-
ställning. 

4 Strategiska framtidsfrågor 
Nya lagar och krav är utmaningar i tillsynsarbetet för Miljö & Hälsa. Juri-
diska ansvarsutredningar avseende förorenade områden är en viktig fram-
tidsfråga. Statskontorets utredning anger att det bör vara färre myndigheter 
för livsmedel- och miljötillsyn. Arbetet med återskapande av våtmarker fort-
löper med statsbidrag till och med 2021. Tillsyn bör ökas inom hälsoskydd 
och dagvattenanläggningar. Resurser har avsatts i 2020 års budget för hälso-
skyddstillsyn. 
Kommunen är fortsatt attraktiv för inflyttning och nyetableringar, vilket in-
nebär fortsatt högt tryck på den fysiska planeringen. Kommunerna har ge-
nom sitt planmonopol stort ansvar för framtidens hållbara samhällsbyggnad. 
Vi skall planera och bygga för social hållbarhet när det finns ökade klyftor i 
samhället, ekologisk hållbarhet till exempel genom att beakta klimatföränd-
ringar, hitta ekonomiskt hållbara lösningar samt kulturellt genom ett inklu-
derande arbetssätt och värna våra kulturmiljöer. Det innebär att planering 
blir en alltmer komplex uppgift med tydliga intressekonflikter och särintres-
sen som måste lösas. 
En utmaning är och kommer att bli att hitta nya sätt att kommunicera och 
föra dialog med allmänheten. I kontakter med allmänhet och kommuninvå-
nare blir det viktigt att man kan känna tillit och trovärdighet i processer och 
beslut. För att hitta vägar till väsentliga förbättringar som gör skillnad i pro-
cesser, service och arbetsmiljö måste ett tätt samarbete ske mellan verksam-
heterna. även en tätare samordning mellan myndigheter kommer att bli nöd-
vändig. Digitala processer underlättar och öppnar upp för detta. 
Trots hög grad av digitala system så finns det ytterligare områden där digita-
lisering kan underlätta arbetet till exempel införande av digital signering av 
beslut. Statens direktiv om en digitaliserad samhällsbyggnadsprocess ” Digi-
talt först” kommer också att ställa krav på kommuner att leverera data i an-
vändbart skick i samarbete med andra myndigheter. 
Planering och byggande är en konjunkturkänslig verksamhet. För kommu-
nens del finns inget tecken på avmattning inom branschen i nuläget. Om en 
nedgång kommer minskar intäkterna på plan - och byggverksamheten. Detta 
innebär en svårighet att nå målet om en budget i balans. 
Verksamheterna består av små personalgrupper med specialistkompetens. 
Arbetsbelastningen är hög. Det innebär en utmaning att säkra personalför-
sörjningen och minimera konsekvenser av rörlighet på arbetsmarknaden. 
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5 Kvalitet i verksamheten 
Nedanstående nyckeltal och indikatorer speglar en del av kvalitetsutveckl-
ingen i nämndens verksamhet. På bygglovsavdelningen är det fortsatt hög 
beläggning och intäkter är bland annat av den anledningen högre än budge-
terat. Den upplevda servicen från verksamheten kan fortsätta utvecklas vil-
ket exempelvis undersökningen KKIK visar. I samma undersökning finns 
område som exempelvis återkoppling genom e-post där vi såg ett bättre re-
sultat 2019 än tidigare år. 
Beslut som håller vid överklagande är fortsatt på en hög nivå och indikerar 
på en god kvalité i myndighetsutövningen som utförs. För plan- och bygg-
verksamheten höll 13 av 15 överklagade beslut i högre instans. 
På grund av vakanser har planerad tillsyn för miljöverksamheten inte i sin 
helhet hunnit genomföras. 
  

Nyckeltal för god ekonomisk hushållning 

Nyckeltal Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Budget 
2019 

Kostnad per invånare:    

Plan och bygg (exkl bostadsanpassning) -17 43 174 

Miljö/hälsa 358 345 352 

    

Täckningsgrad:(Intäkter/personalkostnader)    

Bygglov 208 % 218 % 129 % 

Miljö/hälsa 38 % 43 % 35 % 

  

Kvalitetsindikatorer 

Indikatorer Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Mål 
2019 

Beslut som håller vid överklagande (andel av avgjorda 
ärende) 

100 % 87 % 90 % 

Tillgänglighet, service. Nöjd medborgare.    

Telefoni - Svar på frågor KKiK mätparameter T2:    

Bygglov 50 % 34 % 80 % 

Miljö/hälsa 67 % 83 % 80 % 

Telefoni - Gradering av informationen i svaren mätparame-
ter T3: 

   

Bygglov 100 % 66 % 100 % 

Miljö/hälsa 100 % 100 % 100 % 

E-post - Svar på e-post inom 2 dygn mätparameter E1:    

Bygglov 75 % 92 % 100 % 

Miljö/hälsa 83 % 83 % 100 % 
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Kostnadseffektiv verksamhet 

Indikatorer Utfall 
2018 

Utfall 
2019 Mål 2019 

Budget i balans Plusresul-
tat 

Plusresul-
tat 

I balans 

Att taxorna ligger på rätt nivå Uppfyllt Uppfyllt Reviderade 
taxor 

Antal genomförda tillsynsbesök, miljöverksam-
heten 

Ej uppfyllt Ej uppfyllt Tillsyn ut-
förd enligt 
tillsynspla-

ner 

  

5.1 Intern kontroll i verksamheten 

Av de sju huvudprocesser som nämnden har kontrollerat är det en process 
som inte fått godtagbart resultat. Denna process gäller efterlevnad av till-
synsplaner för miljöverksamheten. 
De brister som främst noterats vid uppföljningen av lednings- och stödpro-
cesserna har varit inom processerna kontroll av diarieföring och gallring en-
ligt gällande lagstiftning, uppföljning av rapporterade avvikelser inom han-
tering av lön samt kontroll av felaktiga behörigheter i system. 
Där brister har upptäckts i samband med kontrollmomenten har åtgärder ta-
gits fram för att korrigera och åtgärda bristerna för att undvika fel i framti-
den. Uppföljning att tillräckliga åtgärder vidtagits sker löpande eller med 
aktiviteter i kommande riskanalyser och interna kontrollplaner. Det finns 
vissa kontrollmoment som inte har kontrollerats under 2019 på grund av nya 
system eller där rutinen för kontroll inte har hunnit bli klar under året. 
Utöver de brister som upptäckts har kontrollmomenten som genomförts haft 
godkända resultat. 

6 Personalekonomisk redovisning 
Sjukfrånvaron för hela nämndens verksamhet var 5,4 % för 2019. Sjukfrån-
varon för hela kommunens verksamhet är 6,6 % för samma period. 

Personalnyckeltal 2019-12-31 2018-12-31 
Antal tillsvidareanställda 18 20 
Antal tillsvidareanställda - Män  4 5 
Antal tillsvidareanställda - Kvinnor  14 15 
Personalomsättning tillsvidareanställda  13,5 %   
Genomsnittlig sysselsättningsgrad tillsvidareanställda 100,0 %   
Rapporterade arbetsskador och tillbud under året 0 0 
Sjukfrånvaro (alla anställda)  5,4 %   
Sjukfrånvaro - Män  1,1 %   
Sjukfrånvaro - Kvinnor  6,8 %   
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7 Driftsredovisning 
 

 
Miljö- och hälsoskyddsverksamheten redovisar ett överskott på 128 tkr jäm-
fört med budget främst beroende på höga intäkter för alkoholavgifter, miljö-
skyddsavgifter, avgifter för tillsyn av enskilda avlopp samt livsmedelsavgif-
ter. Under året har personalkostnaderna varit lägre än budgeterat samtidigt 
som övriga kostnader har överstigit budget något. Arbetet med LOVA-pro-
jektet Vattenvårdande åtgärder i Mörbylånga kommun har pågått under året 
och fortsätter under 2020. 
Plan- och byggverksamheten redovisar ett överskott på 1,8 mnkr jämfört 
med budget vid året slut. Överskottet beror främst på att intäkterna i verk-
samheten har varit 1,3 mnkr högre än budgeterat. Intäkterna för bygglovsav-
gifter har gjort ett stort överskott samtidigt som intäkterna för detaljplansav-
gifter har gjort ett underskott jämfört med budget. Personalkostnaderna har 
varit lägre än budgeterat under året vilket också bidrar till verksamhetens 
överskott. 
Kostnaderna för bostadsanpassning har varit högre än budgeterat och verk-
samheten redovisar en negativ avvikelse mot budget vid årets slut. 

 

8 Investeringsredovisning 
Verksamheten har ingen investeringsredovisning. 
  

Resultaträkning 2019 2019
tkr Budget Utfall Skillnad
Intäkter -8 075 -9 678 1 603
Personalkostnader 14 409 13 014 1 395
Lokalkostnader 0 0 0
Övriga kostnader 4 528 5 749 -1 221
Summa 10 862 9 085 1 777

Driftsredovisning
tkr
Verksamhet Intäkter Kostnader Netto IntäkterKostnader Netto Netto
Samhällsbyggnadsnämnden 0 675 675 0 640 640 35
Miljö och hälsoskydd -2 235 6 967 4 732 -2 552 7 156 4 604 128
Plan och bygg -5 840 8 290 2 450 -7 125 7 779 654 1 796
Bostadsanpassning 0 3 006 3 006 0 3 187 3 187 -182
Summa -8 075 18 937 10 862 -9 677 18 763 9 085 1 777

Skillnad
2019

Budget
2019
Utfall
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9 Uppdragsredovisning 
I respektive verksamhetsplan beskrivs separata uppdrag som politiken ger 
till respektive verksamhetsområde. Dessa uppdrag är ett komplement till de 
övergripande målen. Uppdragen löper på under den period som beslutas, 
men vanligtvis hör de ihop med planperioden. 

9.1 Utveckling 

Uppdrag Status Start-/ Slutda-
tum 

Planprogram för Mörbylånga 
 Pågående 2019-02-13 

 
2019-12-31 

Beskrivning 
Kommundirektören får i uppdrag att arbeta in detaljplanen i planprogrammet för Mörby-
långa. Syftet att skapa förutsättningar för bostäder med centralt och havsnära läge i form 
av flerbostadshus kvarstår. 

Kommentar 
Samhällsbyggnadsnämnden tog beslut 2019-02-28 om att inkludera kv Matrosen i arbete 
med planprogrammet för Mörbylånga sockerbruksområde och hamn. Arbete pågår. 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
Internkontrollrapport 
2019 
Samhällsbyggnadsnämnd 
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1 Internkontrollarbete 
En kommun är till största delen en offentlig verksamhet vilket innebär att 
kommunen har ett helhetsansvar gentemot medarbetare och invånare. Intern 
kontroll handlar om tydlighet, ordning och reda. Det handlar om att säker-
ställa att det som ska göras blir gjort på det sätt som det är tänkt. 
Den interna kontrollen ska ses som ett hjälpmedel och vara en integrerad del 
i verksamhetens grundläggande processer. Den interna kontrollen är också 
ett av de verktyg som ska användas för att nå de uppsatta målen. 
Arbetet med den interna kontrollen i Mörbylånga kommun bygger på föl-
jande fem beståndsdelar. 

 God kontrollmiljö som skapas av aktörerna och deras samverkan i 
organisationen. 

 Riskanalyser, för att identifiera och analysera olika risker. 
 Kontrollaktiviteter, d.v.s de konkreta åtgärder som vidtas för att mot-

verka, minimera eller helst eliminera de risker som finns. 
 Information och kommunikation mellan aktörer och olika organisa-

toriska nivåer. 
 Tillsyn som syftar till att kontinuerligt utvärdera kontrollsystemet för 

att säkerställa att detta fungerar på avsett sätt. 
Utifrån genomförd riskanalys bedöms händelser/situationer som kan få kon-
sekvenser för verksamheten och sannolikheten för att skadan inträffar. 
Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att det finns en god in-
tern kontroll samtidigt som varje enskild nämnd har det yttersta ansvaret för 
att den interna kontrollen inom sitt verksamhetsområde. 
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2 Uppföljning av internkontroll 
Enligt kommunens riktlinjer för intern kontroll ska nämnden följa upp den 
interna kontrollen löpande under året. I samband med upprättande av 
nämnds årsrapport för det gångna året biläggs rapporten om internkontroll. 

2.1 Huvudprocesser 

2.1.1 Samhällsbyggnadsnämnden 

2.1.1.1 Att tillsynsplanerna följer tidplan och omfattning 

 Riskvärde 
9 
 
Sannolikhet 
3. Möjlig 
 
Konsekvens 
3. Kännbar 
 
Vad kan gå fel? 
Risker för människors hälsa och för miljön kan uppstå. 
 
Vem/vilka berörs av risken? 
Allmänheten 

 

  Kontrollmoment  Åtgärd 

 Avstämning aktuellt läge jämfört 
med plan 
 
Resultat av kontroll 
 
På grund av vakanser har planerad 
tillsyn för miljöverksamheten inte i 
sin helhet hunnit genomföras. 
 

  

2.1.1.2 Kommunalt ansvar för tillsyn av tillkommande lagstiftning 

 Riskvärde 
9 
 
Sannolikhet 
3. Möjlig 
 
Konsekvens 
3. Kännbar 
 
Vad kan gå fel? 
Ny lagstiftning tillkommer ständigt och mycket av tillsynen läggs på kommunal 
nivå förutsätter omfördelning av tillsynsresurser vilket kan påverka budgete-
rade intäkter negativt. 
 
Vem/vilka berörs av risken? 
Verksamheten 
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  Kontrollmoment  Åtgärd 

 Bedömning av om nytt område 
ryms inom plan och om kompe-
tens finns 
 
Resultat av kontroll 
 
Nya tillsynsområden har klarats av 
inom plan med rätt kompetens. 
 

  

2.1.1.3 Ökad administration 

 Riskvärde 
9 
 
Sannolikhet 
3. Möjlig 
 
Konsekvens 
3. Kännbar 
 
Vad kan gå fel? 
Det är viktigt att kommunens verksamhet bedrivs effektivt och uppföljning och 
statistik samlas in där det finns ett reellt behov. I vissa fall kräver lagstift-
ningen en omfattande rapportering från kommunen, t.ex. när det gäller livs-
medelskontrollen. Interna system för uppföljning måste anpassas till externa 
krav för att undvika dubbelarbete. Det är också viktigt att egen intern uppgifts-
insamling avvägs noga så att man inte lägger tid på att samla in ”bra att ha”-
uppgifter. Kommunen genomför ett projekt ”dokumentera för resultat” i syfte 
att strukturera och effektivisera verksamheten. Här blir den avvägningen vik-
tig att göra. 

 

  Kontrollmoment  Åtgärd 

 Att insamlad information är rele-
vant 
 
Vad ska kontrolleras? 
Att rutiner i handläggarsystemet an-
passas efter andra myndigheters 
återrapporteringskrav. Att kartlägg-
ning av processer genomförs. 
 
Resultat av kontroll 
 
Byggverksamheten har genomfört 
dokumentera för resultat dock inte 
för samtliga processer. Rutiner i 
handläggarsystemet har införts. 
Miljöverksamheten har endast ge-
nomfört dokumentera för resultat 
för en process. Effektiva rutiner i 
ärendehandläggningssystemet har 
inte hunnit införas i tillräcklig omfatt-
ning. Det är viktigt att fortsätta detta 
arbete 2020. 
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2.1.1.4 Bostadsanpassning 

 Riskvärde 
9 
 
Sannolikhet 
3. Möjlig 
 
Konsekvens 
3. Kännbar 
 
Vad kan gå fel? 
Bostadsanpassningsbidraget är helt regelstyrt och kommunen kan inte på-
verka efterfrågan på bidraget. Vissa ärenden kräver mycket omfattande åt-
gärder och budgetöverskridanden kan komma plötsligt. 
 
Vem/vilka berörs av risken? 
De sökande av bostadsanpassning 

 

  Kontrollmoment  Åtgärd 

 Jämförelse mot budget 
 
Vad ska kontrolleras? 
Kostnader mot budget 
 
Resultat av kontroll 
 
Budget på 3 mnkr har dock över-
skridits med ca 100 tkr. 
 

  

2.1.1.5 Konjunktursvängningar i byggsektorn 

 Riskvärde 
9 
 
Sannolikhet 
3. Möjlig 
 
Konsekvens 
3. Kännbar 
 
Vad kan gå fel? 
Plan- och byggverksamheten är till största delen finansierad genom avgifter. 
Verksamheten är dimensionerad för en förväntad omfattning men är känslig 
för konjunktursvängningar. Det finns samtidigt hårda krav på framförallt hand-
läggning av bygglov inom en viss tid. En sämre konjunktur än förväntad leder 
då till underskott i budgeten och en större byggnation en förväntad leder till 
för långa handläggningstider. 
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  Kontrollmoment  Åtgärd 

 Resursutnyttjandegrad 
 
Vad ska kontrolleras? 
Resursutnyttjandegrad jämförs med 
konjunkturförväntning 
 
Resultat av kontroll 
 
Ärendemängden för plan- och 
byggärenden ligger i samma nivå 
som tidigare år. Handläggningsti-
derna för bygglov har dock förkor-
tats. 
 

  

2.1.1.6 Risk för att verksamheten inte hinner anpassas vid lagändring 

 Riskvärde 
9 
 
Sannolikhet 
3. Möjlig 
 
Konsekvens 
3. Kännbar 
 
Vad kan gå fel? 
Det finns risk för att verksamheten inte hinner anpassas vid en eventuell 
lagändring. Samhällsbyggnadsnämndens ansvarsområden är i huvudsak 
lagstyrda. Vissa delar av lagstiftningen ändras flera gånger om året och nya 
området kommer ständigt till. Risken är att handläggningen inte lever upp till 
lagstiftningens krav 
 
Vem/vilka berörs av risken? 
verksamhetsutövare och enskilda sökanden 

 

  Kontrollmoment  Åtgärd 

 Bedömning av om nytt område 
ryms inom plan och om kompe-
tens finns 
 
Resultat av kontroll 
 
De lagändringar som införts har 
verksamheterna uppfyllt. 
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2.1.1.7 Risk för att företag inte lotsas rätt i den kommunala organisationen 

 Riskvärde 
12 
 
Sannolikhet 
4. Sannolik 
 
Konsekvens 
3. Kännbar 
 
Vad kan gå fel? 
Det finns en risk för att kommunen inte lyckas lotsa företagare rätt i den kom-
munala organisationen. Kommunens organisation är stor och det är inte alltid 
lätt för en extern part att hamna rätt. Det finns en otydlighet med en väg in i 
vår organisation. 
 

 

  Kontrollmoment  Åtgärd 

 Processkartläggning 
 
Vad ska kontrolleras? 
Ett genomlysningsuppdrag genom-
förs nu som ska säkerställa kom-
munens processer när det gäller 
näringsliv och företag. 
 
Resultat av kontroll 
 
Verksamheterna informerar företag 
och enskilda vilka övriga verksam-
heter inom kommunen de ska kon-
takta. 
Tvärsektionella samarbetsformer 
finns. 
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2.2 Ledningsprocesser 

Ledningsprocesser leder och styr så att kommunfullmäktiges vision, grund-
läggande värdering och övergripande mål uppfylls. De utgår från kommun-
styrelsens uppgift att samordna och ha uppsikt över kommunens samlade 
verksamhet. Kommundirektören är ansvarig processägare för ledningspro-
cesserna. 

2.2.1 Organisera, leda och fördela verksamheten 

2.2.1.1 Risk för att arbetsuppgifter inte blir utförda eller görs på ett felaktigt 

sätt 

 Riskvärde 
9 
 
Sannolikhet 
3. Möjlig 
 
Konsekvens 
3. Kännbar 
 
Vad kan gå fel? 
Om arbetsuppgifter är otydligt utformade eller inte är kommunicerade till med-
arbetare kan det leda till att medarbetare arbetar med fel saker eller inte vet 
hur de ska prioritera bland arbetsuppgifterna. Det finns även en risk för att ar-
betsuppgifter inte blir utförda eller görs på ett felaktigt sätt. Detta kan bero på 
den aktuella arbetssituationen, att rutiner saknas eller inte följs av andra an-
ledningar. 
 
Vem/vilka berörs av risken? 
Medarbetare och chefer 

 

  Kontrollmoment  Åtgärd 

 Dokumentation av arbetsuppgif-
ter 
 
Vad ska kontrolleras? 
Att väsentliga arbetsuppgifter är do-
kumenterade och att instruktioner 
finns upprättade. 
 
Resultat av kontroll 
 
Verksamheten: Arbetsuppgifterna 
är tydligt utformade och är kommu-
nicerade till medarbetare. Medarbe-
tare arbetar med rätt saker. Verk-
samhetscheferna ger stöd vid be-
hov av prioriteringar av arbetsupp-
gifterna. Processkartläggning fort-
skrider under 2020. 
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2.3 Stödprocesser 

Våra stödprocesser bidrar till huvudprocessernas mål genom att ge profess-
ionellt stöd och styrning till organisationen. 

2.3.1 Ekonomirutiner 

2.3.1.1 Risk för brister i hantering av attest och firmatecknare 

 Riskvärde 
9 
 
Sannolikhet 
3. Möjlig 
 
Konsekvens 
3. Kännbar 
 
Vad kan gå fel? 
Att attest sker strid mot reglementet för verifikationer avseende jävs- och in-
tegritetsreglerna. Att utbetalningar attesteras av fel person på grund av att at-
testförteckningarna inte är uppdaterade och kommunicerade med systemför-
valtarna för ekonomisystem och verksamhetssystem. Att kontrakt/avtal skrivs 
på av andra än firmatecknare för Mörbylånga kommun. Detta kan leda till för-
troendeskada och ekonomisk skada för kommunen i form av skadestånd/vite 
från kunder, leverantörer eller andra myndigheter. 
 
Vem/vilka berörs av risken? 
Verksamheter, kunder, leverantörer och andra myndigheter 

 

  Kontrollmoment  Åtgärd 

 Beslutsattest 
 
Vad ska kontrolleras? 
Att beslutsattest skett av rätt person 
 
Resultat av kontroll 
 
Stickprov har gjorts på årets verifi-
kationer. Enstaka avvikelser notera-
des där jävs- och integritetsreglerna 
inte följts men flertalet kontrollerade 
stickprov var rätt. Där avvikelse no-
terats har beslutsattestanten kon-
taktats och utbildning har skett. 

  

 Kontroll av registrerad attest 
 
Vad ska kontrolleras? 
Att attestförteckningar är korrekt 
uppdaterade i utbetalande system. 
 
Resultat av kontroll 
 
Svårigheter att kontrollera detta i 
och med övergången till Proceedo. 
Översyn av grupper och behörig-
heter har påbörjats under hösten 
och fortsätter under 2020. 

  



Samhällsbyggnadsnämnd, Internkontrollrapport 2019 11(27) 

2.3.1.2 Risk för brister i hantering av leverantörsfakturor 

 Riskvärde 
12 
 
Sannolikhet 
4. Sannolik 
 
Konsekvens 
3. Kännbar 
 
Vad kan gå fel? 
Att kostnader inte redovisas enligt Kommunbas 13 och att kostnader för re-
presentation, kurser och resor inte ha korrekt dokumentation avseende syfte 
och deltagande. Att leverantörsfakturor inte betalas i rätt tid. 
 
Vem/vilka berörs av risken? 
Verksamheten, leverantörer. 

 

  Kontrollmoment  Åtgärd 

 Kontering 
 
Vad ska kontrolleras? 
Kontering mot Kommunbas 13 
 
Resultat av kontroll 
 
Stickprov har gjorts på årets verifi-
kationer. Enstaka avvikelser notera-
des där felaktigt konto använts men 
flertalet kontrollerade stickprov var 
rätt. Där avvikelse noterats har be-
slutsattestanten kontaktats och ut-
bildning har skett. 

  

 Representation, kurser och resor 
 
Vad ska kontrolleras? 
Att syfte och deltagande är angivet 
på underlaget till fakturorna 
 
Resultat av kontroll 
 
Stickprov har gjorts på årets verifi-
kationer. Enstaka avvikelser notera-
des där syfte och deltagare sakna-
des på fakturorna men flertalet kon-
trollerade stickprov var rätt. Där av-
vikelse noterats har beslutsattes-
tanten kontaktats och utbildning har 
skett. Störst problem är det med 
Eurocardfakturorna. 
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  Kontrollmoment  Åtgärd 

 Förfallna fakturor 
 
Vad ska kontrolleras? 
Att det inte finns några förfallna le-
verantörsfakturor vid månadsbryt. 
 
Resultat av kontroll 
 
Kontroll av förfallna fakturor har inte 
gjorts varje månad utan endast 
sporadiskt under 2019. Vid må-
nadsskiftet augusti/september 
fanns sju obetalda fakturor som 
samtliga var tvistiga och anteckning 
fanns. Under 2020 ska kontroll av 
detta göras varje månad. 

  

2.3.1.3 Risk för brister i redovisningen 

 Riskvärde 
9 
 
Sannolikhet 
3. Möjlig 
 
Konsekvens 
3. Kännbar 
 
Vad kan gå fel? 
Att redovisningen inte blir korrekt. 
 

 

  Kontrollmoment  Åtgärd 

 Bokföringsorder 
 
Vad ska kontrolleras? 
Att rättelse och omföringar av bok-
föringsorder har tillräckliga underlag 
och kan härledas till ursprunget. 
 
Resultat av kontroll 
 
Stickprov har gjorts på årets verifi-
kationer. Där bokföringsorderna av-
ser en rättelse framgår verifikat-
ionsnummer och vad som rättats. 
Ett flertal avvikelser noterades då 
underlag till bokföringsorderna sak-
nades. För att underlätta att un-
derlag läggs till bokföringsorderna 
kommer ekonomiavdelningen införa 
elektroniska bokföringsordrar med 
elektroniska underlag. 
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  Kontrollmoment  Åtgärd 

 Avstämning av balanskonton 
 
Vad ska kontrolleras? 
Tillse att balanskonto stäms av re-
gelbundet och mot korrekta un-
derlag. 
 
Resultat av kontroll 
 
Under året görs avstämning av lö-
pande konton varje månad. På 
grund av tidsbrist och svårigheter 
att stämma av leverantörsreskontra 
i Proceedo görs denna avstämning 
endast vid delårs- och årsbokslut. 
Under 2020 ska även denna kon-
troll göras varje månad. 
 

 
 

 

2.3.1.4 Risk för brister i hanteringen av kundfakturering 

 Riskvärde 
9 
 
Sannolikhet 
3. Möjlig 
 
Konsekvens 
3. Kännbar 
 
Vad kan gå fel? 
Att fakturering inte sker i rätt tid eller inte alls och att debiterade avgifter inte 
följer beslutade taxor och avtal. Detta kan leda till ökad administration när rät-
telse måste ställas ut och förtroendet för kommunen kan skada. Det kan 
också innebära förlorade intäkter. 
 
Vem/vilka berörs av risken? 
Verksamheten 

 

  Kontrollmoment  Åtgärd 

 Fakturering i rätt tid 
 
Vad ska kontrolleras? 
Att fakturering sker i rätt tid. 
 
Resultat av kontroll 
 
Kontroll av detta sker i samband 
med controllers uppföljning. Doku-
mentation har inte gjorts. Under vå-
ren har särskilt bygglovsavgiften 
kontrollerats och en bättre och 
snabbare rutin har införts. 
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  Kontrollmoment  Åtgärd 

 Korrekt debiterade avgifter 
 
Vad ska kontrolleras? 
Att debiterade avgifter stämmer 
överens med tagna taxor och avtal. 
 
Resultat av kontroll 
 
Granskning har inte gjorts under 
året. 
 

  

 Rutiner för ströfakturering 
 
Vad ska kontrolleras? 
Uppföljning mot budget för att fånga 
upp avvikande intäkter, dvs intäkter 
som kan ha missats att fakturera. 
 
Resultat av kontroll 
 
Kontroll av detta sker i samband 
med controllers uppföljning. Doku-
mentation har inte gjorts. Om avvi-
kelser upptäcks tillses att fakture-
ring sker. 
 

  

2.3.1.5 Risk för brister i hanteringen av mervärdesskatt 

 Riskvärde 
9 
 
Sannolikhet 
3. Möjlig 
 
Konsekvens 
3. Kännbar 
 
Vad kan gå fel? 
Att kommunens hantering och redovisning av mervärdesskatt är felaktig. 
Momslagstiftningen är komplicerad vilket ökar risken för fel. 

 Kontrollmoment  Åtgärd 

 Korrekt momsredovisning 
 
Vad ska kontrolleras? 
Att momsredovisning sker på rätt 
sätt 
 
Resultat av kontroll 
 
Ett företag har anlitats som har kon-
trollerat redovisningen av momsen. 
Rättelse av momsredovisning för år 
2016, 2017 och 2018 har lämnats 
in till Skatteverket. 
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 Kontrollmoment  Åtgärd 

 Öka kunskapsnivån 
 
Vad ska kontrolleras? 
Att kunskapsnivån på ekonomiav-
delningen och i övriga organisat-
ionen om momsredovisning ökar. 
 
Resultat av kontroll 
 
Två medarbetare har varit på 
momsutbildning och dessa har se-
dan delat med sig till övriga. Därut-
över har utbildning tillsammans 
med kontrollföretaget skett i sam-
band med att de upptäckt fel och 
brister. 
 

  

 Korrekt momsredovisning 
 
Vad ska kontrolleras? 
Att ingående moms redovisas rätt 
på leverantörsfakturor 
 
Resultat av kontroll 
 
Stickprov har gjorts på årets verifi-
kationer. Enstaka avvikelser notera-
des där momsen redovisats fel men 
flertalet kontrollerade stickprov var 
rätt. Där avvikelse noterats har be-
slutsattestanten kontaktats och ut-
bildning har skett. Störst problem är 
det med Eurocardfakturorna. 
 

  

2.3.2 Kanslirutiner 

2.3.2.1 Risk för otydliga beslutsunderlag och otillräckligt beredda ärenden 

som kommer in för sent. 

 Riskvärde 
12 
 
Sannolikhet 
3. Möjlig 
 
Konsekvens 
4. Allvarlig 
 
Vad kan gå fel? 
Att de beslutsunderlag som förmedlas till politikerna inte är tillräckligt tydliga, 
inte tillräckligt beredda eller att tiden för förberedelse inför sammanträde blir 
för kort, vilket skulle kunna leda till att felaktiga beslut fattas eller att beslut 
fattas på felaktiga grunder. 
 
Vem/vilka berörs av risken? 
Beslutsfattarna, de som besluten berör. 
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  Kontrollmoment  Åtgärd 

 Kontroll av ärendeberedningsru-
tiner, inkomna ärenden i tid 
 
Vad ska kontrolleras? 
Att befintliga rutiner följs. 
 
Resultat av kontroll 
 
I dagsläget finns inget gemensamt 
verktyg för uppföljning eftersom 
verksamheten har ett eget doku-
ment- och ärendehanteringssystem 
EDP Vision. Detta ställer krav på att 
verksamheten själv följer upp sina 
internkontrollmoment. 
Verksamheten: Ordförande i nämn-
den styr dagordningen och godkän-
ner om ärende som kommer in sent 
ändå ska komma med. Förvalt-
ningen anser det bör finnas ut-
rymme för detta då de allra flesta 
ärende har en sökande som förvän-
tar sig kort handläggningstid. 
 

  

 Kontroll av ärendeberedningsru-
tiner, återremitterade ärenden 
 
Vad ska kontrolleras? 
Att befintliga rutiner följs. 
 
Resultat av kontroll 
 
I dagsläget finns inget gemensamt 
verktyg för uppföljning eftersom 
verksamheten har ett eget doku-
ment- och ärendehanteringssystem 
EDP Vision. Detta ställer krav på att 
verksamheten själv följer upp sina 
internkontrollmoment. 
Verksamheten: Ett fåtal ärende går 
tillbaka till förvaltningen på återre-
miss. Kan bero på att exempelvis 
nya uppgifter har dykt upp i ärendet 
eller att nämnden anser att utred-
ningen bör kompletteras. Anses 
dock inte vara ett problem. 
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2.3.2.2 Risk för att diarieföring och gallring inte sker enligt gällande lag-

stiftning 

 Riskvärde 
9 
 
Sannolikhet 
3. Möjlig 
 
Konsekvens 
3. Kännbar 
 
Vad kan gå fel? 
Lagstiftningen är komplex och gråzoner finns. Osäkerhet kan finnas avse-
ende informationshanteringsplaner och lagstiftningens krav på registrering av 
allmänna handlingar. 
 
Vem/vilka berörs av risken? 
Allmänheten 

 

  Kontrollmoment  Åtgärd 

 Rutin för diarieföring och gallring 
 
Vad ska kontrolleras? 
Om rutinen för diarieföring och gall-
ring följs och om diarieföring sker i 
tid. 
 
Resultat av kontroll 
 
I dagsläget finns inget gemensamt 
verktyg för uppföljning eftersom 
verksamheten har ett eget doku-
ment- och ärendehanteringssystem 
EDP Vision. Detta ställer krav på att 
verksamheten själv följer upp sina 
internkontrollmoment. 
Verksamheten: Oklara rutiner för 
uppföljning av stödprocessernas 
kontrollmoment. 
 

  

2.3.2.3 Risk för att delegeringsbeslut inte rapporteras 

 Riskvärde 
12 
 
Sannolikhet 
4. Sannolik 
 
Konsekvens 
3. Kännbar 
 
Vad kan gå fel? 
Att delegeringsbeslut inte återrapporteras enligt antagen delegeringsordning 
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  Kontrollmoment  Åtgärd 

 Rutin för återrapportering av de-
legeringsbeslut 
 
Vad ska kontrolleras? 
Att rutinen för återrapportering följs 
 
Resultat av kontroll 
 
I dagsläget finns inget gemensamt 
verktyg för uppföljning eftersom 
verksamheten har ett eget doku-
ment- och ärendehanteringssystem 
EDP Vision. Detta ställer krav på att 
verksamheten själv följer upp sina 
internkontrollmoment. 
Verksamheten: Verksam-
heten/myndigheten har goda rutiner 
för de beslut som fattas och i risk-
bedömning för 2020 är bedöm-
ningen satt till ett lågt riskvärde. 
 

  

2.3.2.4 Risk för att politiskt fattade beslut inte verkställs 

 Riskvärde 
12 
 
Sannolikhet 
3. Möjlig 
 
Konsekvens 
4. Allvarlig 
 
Vad kan gå fel? 
Att beslut inte verkställs 
 
Vem/vilka berörs av risken? 
Politiken 
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  Kontrollmoment  Åtgärd 

 Uppföljning av verkställighet 
 
Vad ska kontrolleras? 
Att politiskt fattade beslut har verk-
ställts 
 
Resultat av kontroll 
 
I dagsläget finns inget gemensamt 
verktyg för uppföljning eftersom 
verksamheten har ett eget doku-
ment- och ärendehanteringssystem 
EDP Vision. Detta ställer krav på att 
verksamheten själv följer upp sina 
internkontrollmoment. 
Verksamheten: Ärende i Samhälls-
byggnadsnämnden är nästan ute-
slutande beslut om lov/tillstånd/till-
syn/vite/planarbete. Processen att 
verkställa/informera sökande/an-
svarig anses fungera väl. 
 

  

2.3.3 HR/Lön 

2.3.3.1 Risk för att kommunen inte kan säkerställa personalförsörjningen 

med rätt kompetens 

 Riskvärde 
9 
 
Sannolikhet 
3. Möjlig 
 
Konsekvens 
3. Kännbar 
 
Vad kan gå fel? 
Risk att kommunen inte kan rekrytera personal eller behålla personal med rätt 
kompetens. Många yrkesgrupper är starkt eftertraktade på arbetsmarknaden 
och konkurrensen från andra organisationer är hög. Kommunen måste vara 
en attraktiv arbetsgivare samt se till att kommunens verksamheter är i ständig 
förändring med nya lagstadgade krav. Kommunen måste kontrollera att kom-
petensutveckling av personalen sker i den utsträckning som behövs för att 
klara yrkesrollen som annars kan leda till ökade avvikelser, lägre effektivitet 
och övriga kvalitetsbrister. 
 
Vem/vilka berörs av risken? 
Medarbetare 
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  Kontrollmoment  Åtgärd 

 Planering för ersättning av kritisk 
kompetens 
 
Vad ska kontrolleras? 
Att det finns en plan för ersättning 
av kritisk kompetens 
 
Resultat av kontroll 
 
Ingen plan för att hantera ersättning 
av kritisk kompetens är framtagen 
på övergripande nivå och har därför 
inte kunnat kontrolleras. Planer tas 
dock fram för överlämning av upp-
gifter och kompetensöverföring vid 
individers pensionsavgångar. 
 

  

 Kontroll av antalet behöriga sö-
kande till tjänster 
 
Vad ska kontrolleras? 
Antalet behöriga sökande till tjäns-
ter 
 
Resultat av kontroll 
 
Av de 10 externa rekryteringar som 
kontrollerats har 9 haft behöriga sö-
kanden. En rekrytering ska oman-
nonseras då den endast hade 2 sö-
kande och ingen var behörig. Det 
rörde sig om en distriktssköterske-
tjänst. 
 

  

2.3.3.2 Risk för att kraven i det systematiska arbetsmiljöarbetet inte upp-

fylls 

 Riskvärde 
9 
 
Sannolikhet 
3. Möjlig 
 
Konsekvens 
3. Kännbar 
 
Vad kan gå fel? 
Att arbetsgivaren inte följer arbetsmiljölagen. Arbetsmiljön gäller både fysiska 
och psykosociala förhållanden. En god arbetsmiljö ger engagerade medarbe-
tare som bidrar till verksamhetens kvalitet, resultat och mål, detta riskeras om 
kraven inte uppfylls. 
 
Vem/vilka berörs av risken? 
Medarbetare 
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  Kontrollmoment  Åtgärd 

 Uppföljning av processen 
 
Vad ska kontrolleras? 
Att rutiner och processen för det 
systematiska arbetsmiljöarbetet 
följs. 
 
Resultat av kontroll 
 
4 stickkontroller har genomförts. 
Två chefer som tillträdde som chef 
under 2018 samt två chefer som 
har haft en längre anställning i kom-
munen som chef. Stickprovskontrol-
len visar att alla 4 har genomfört 
BAM-utbildningen. 
 

  

2.3.3.3 Risk för brister i hanteringen av lön 

 Riskvärde 
9 
 
Sannolikhet 
3. Möjlig 
 
Konsekvens 
3. Kännbar 
 
Vad kan gå fel? 
Personalkostnader utgör den andelsmässigt största delen av kommunens 
kostnader. I de fall processerna inte följs eller blivit föråldrade kan detta gene-
rera fel vid löneutbetalningar eller få stor påverkan  för den anställde eller ar-
betsgivaren. Det finns risk att frånvaro såsom sjukfrånvaro, semester och för-
äldraledighet inte rapporteras som det ska. Det finns också risk att redovis-
ningen av lönen blir fel. 
 
Vem/vilka berörs av risken? 
De anställda och verksamheternas ekonomi 
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  Kontrollmoment  Åtgärd 

 Uppföljning av rapporterade av-
vikelser 
 
Vad ska kontrolleras? 
Att medarbetares rapporterade av-
vikelser attesteras av chef innan lö-
nen bearbetas. 
 
Resultat av kontroll 
 
Varje månad sedan mätningen star-
tat (läs mitten 2019) har lönechef 
skickat påminnelse till flertalet che-
fer som inte attesterat enligt gäl-
lande rutiner. Detta har fått till följd 
att X antal medarbetare fått felakt-
iga löner varje månad, som löneav-
delningen fått lägga tid på att rätta 
efterföljande månader. Ej godtag-
bart resultat. 
 

  

 Minimalt med fel och varningar 
 
Vad ska kontrolleras? 
Kontroll av uppstådda fel och var-
ningar i Visma lön. 
 
Resultat av kontroll 
 
Kontroller görs av löneavdelningen i 
Visma lön flera gånger per månad, 
då ev. fel rättas. Särskilt fokus att 
inga fel ska finnas vid verkställande 
av lön. 
 

  

 Korrekta anställningsbeslut 
 
Vad ska kontrolleras? 
Att anställningsbeslut är korrekt re-
gistrerade för att redovisning och 
utbetalning av lön ska bli korrekt. 
 
Resultat av kontroll 
 
Detta moment görs varje dag, vid 
varje nytt anställningsavtal då rap-
porterat anställningsavtal från Win-
Las manuellt registreras i Visma lön 
av löneavdelningen. I och med ma-
nuell överflytt av information från ett 
system till ett annat sker kontrollen 
för varje anställning. 
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  Kontrollmoment  Åtgärd 

 Uppföljning av kontering 
 
Vad ska kontrolleras? 
Kontroll av kända konteringar för 
rättning rättas innan de skickas till 
ekonomisystemet. 
 
Resultat av kontroll 
 
Kontroll utförs flera gånger per må-
nad, med särskilt fokus innan verk-
ställande av lön. Ny rutin sedan 
ca ett år tillbaka att uppstådda fel 
rättas av lönechef i Visma lön och 
läses tillbaka till ekonomisystemet, 
efter underlag om fel från ekonomi-
avdelningen. På så vis har vi 
samma data i Visma lön och i 
Visma ekonomi. 
 

  

 Lönefil från lönesystem till eko-
nomisystem 
 
Vad ska kontrolleras? 
Att samtliga lönefiler skickats till 
ekonomisystemet 
 
Resultat av kontroll 
 
Detta moment följs alltid upp vid 
verkställande av lön, med godtag-
bart resultat under 2019. 
 

  

 Ekonomifil från lönesystemet till 
ekonomisystemet 
 
Vad ska kontrolleras? 
Att samtliga ekonomifiler skickats 
till ekonomisystemet 
 
Resultat av kontroll 
 
Detta moment följs alltid upp vid 
verkställande av lön, med godtag-
bart resultat under 2019. 
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  Kontrollmoment  Åtgärd 

 Placeringsschema från TimeCare 
planering till Visma lön 
 
Vad ska kontrolleras? 
Att samtliga placeringsscheman in-
kommer till Visma lön i rätt tid. 
 
Resultat av kontroll 
 
Kontrolleras löpande av löneadmi-
nistratör och lönehandläggare, 
samt påtalas vid chef- och medar-
betarutbildningar om det egna an-
svaret kring schemakontroll. 
 

  

2.3.4 Leverera IT-stöd 

2.3.4.1 Risk för felaktiga behörigheter i system 

 Riskvärde 
9 
 
Sannolikhet 
3. Möjlig 
 
Konsekvens 
3. Kännbar 
 
Vad kan gå fel? 
Felaktiga behörigheter i IT-system riskerar att leda till sekretessbrott och 
andra överträdelser av befogenheter. 
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  Kontrollmoment  Åtgärd 

 Kontroll av personal som slu-
tat/bytt anställning 
 
Vad ska kontrolleras? 
Att behörigheter är korrekta 
 
Resultat av kontroll 
 
Rutin avseende behörighetsstyr-
ning finns införd i kommunen, där 
samtliga verksamheter beställer be-
hörigheter vi rekrytering av nya 
medarbetare. Gäller för de större 
IT-systemen (större = många an-
vändare). Beställning sker via be-
ställningsblankett till E-postbrevlåda 
som kontrolleras och verkställs av 
systemförvaltare. Godtagbart resul-
tat avseende nyrekryteringar. Dock 
mycket bristfälligt avseende beställ-
ning av avregistrering av behörig-
heter. Stora svårigheter att få an-
svariga att återkoppla när administ-
ratör/chef slutar för att säkerställa 
informationssäkerheten kring denna 
punkt. 

  

2.3.5 Tillhandahålla varor och tjänster 

2.3.5.1 Risk för att inköp inte sker enligt avtal 

 Riskvärde 
12 
 
Sannolikhet 
4. Sannolik 
 
Konsekvens 
3. Kännbar 
 
Vad kan gå fel? 
Att inköp inte sker enligt de avtal som kommunen tecknat. Samtliga avtal 
finns inte samlade i systemstöd och vilka avtal som tecknats kanske inte är 
känt av de som gör inköp. Det finns också risk för att tecknade avtal inte sägs 
upp i tid, omförhandlas eller förlängs då de återfinns på olika ställen och inte 
är samlade i systemstöd. 
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  Kontrollmoment  Åtgärd 

 Uppföljning av avtalstrohet 
 
Vad ska kontrolleras? 
Avtalstroheten tillsammans med 
upphandlingsenheten i Kalmar. 
 
Resultat av kontroll 
 
Granskning har inte gjorts. 
 

  

2.3.5.2 Risk för att direktupphandling inte sker 

 Riskvärde 
9 
 
Sannolikhet 
3. Möjlig 
 
Konsekvens 
3. Kännbar 
 
Vad kan gå fel? 
Att direktupphandling inte görs enligt gällande lagkrav. Lagens krav är inte 
kända hos alla som gör inköp. Det finns också risk att de direktupphandlingar 
som görs inte redovisas till upphandlingsenheten. 
 
 

  Kontrollmoment  Åtgärd 

 Uppföljning av rutinen för direkt-
upphandling 
 
Vad ska kontrolleras? 
Att rutinen för direktupphandling 
följs 
 
Resultat av kontroll 
 
Granskning har inte gjorts. 
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3 Slutsatser 
Av de sju huvudprocesser som nämnden har kontrollerat är det en process 
som inte fått godtagbart resultat. Denna process gäller efterlevnad av till-
synsplaner för miljöverksamheten. 
De brister som främst noterats vid uppföljningen av lednings- och stödpro-
cesserna har varit inom processerna kontroll av diarieföring och gallring en-
ligt gällande lagstiftning, uppföljning av rapporterade avvikelser inom han-
tering av lön samt kontroll av felaktiga behörigheter i system. 
Där brister har upptäckts i samband med kontrollmomenten har åtgärder ta-
gits fram för att korrigera och åtgärda bristerna för att undvika fel i framti-
den. Uppföljning att tillräckliga åtgärder vidtagits sker löpande eller med 
aktiviteter i kommande riskanalyser och interna kontrollplaner. Det finns 
vissa kontrollmoment som inte har kontrollerats under 2019 på grund av nya 
system eller där rutinen för kontroll inte har hunnit bli klar under året. 
Utöver de brister som upptäckts har kontrollmomenten som genomförts haft 
godkända resultat. 

4 Åtgärdsplan 
Huvudprocesser 
Säkerställa fulltalig personalstyrka för samtliga tillsynsområden som miljö-
verksamheten ansvarar för. 

Stödprocesser 
Risker inom kanslirutiner 
Uppföljning av kontrollmoment kommer framåt att ske med hjälp av ny ru-
tin och ny modul i dokument- och ärendehanteringssystemet Ciceron. En 
administrativ handbok håller på att tas fram som kommer att finnas på intra-
nätet med information och hjälp till chefer och handläggare för att underlätta 
arbetet och öka kunskapen kring ärendehantering. 
Verksamheten 
Ihop med kansliet säkerställa att rutiner mellan Ciceron och EDP Vision 
fungerar tillfredsställande. 
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1 Femårsöversikt 
Femårsöversikt 2019 2018 2017 2016 2015 
Driftsresultat 382 558 367 145 303 452 305 777 290 025 
Förbrukning av ram % 104% 99% 98% 99% 100% 
Antal tillsvidareanställda per 31/12 419 405       
Personalkostnader i % av totala kostnader 52% 52% 62% 61% 62% 
Sjukfrånvaro i % 5,9% 6,8% 6,2% 6,2% 6,5% 
Personalomsättning % 11%         
Måluppfyllelse i % 50% 36% 32% 24% 32% 
Antal barn kommunal förskola 710 697 705 773 772 
Antal elever åk f-9 kommunal skola 1 666 1 713 1 701 1 682 1 556 
Antal elever kommunala fritidshem 751 763 767 731 673 
Personalkostnad förskola, kr/inskrivet barn   103 209 101 555 102 785 96 709 
Elever i åk. 9, meritvärde kommunala sko-
lor 223 232 210 210 215 
Elever i år 9 som är behöriga till naturve-
tenskaps- och teknikprogrammen, kommu-
nala skolor 83,8% 89,6% 83,5% 88,0% 87,1% 
Elever/lärare (årsarbetare) i grundskola F-
9, antal   12,4 12,1 11,3 12,2 
Kostnad för undervisning i kommunal 
grundskola F-9, kr/elev   55 962 58 151 58 750 52 482 
Inskrivna barn per årsarbetare i förskolan, 
antal   4,8 5,2 5,2 4,9 
Kostnad personal kommunalt fritidshem, 
kr/inskrivet barn   24 352 23 563 22 534   
Inskrivna barn/årsarbetare i fritidshem, an-
tal   25,3 28,3 23,2 22,5 

 
Utbildningsnämnden har fyra år av fem haft en positiv avvikelse mot bud-
get. 2018 flyttades budgetramen för gymnasie- och vuxenutbildning från 
Kommunstyrelsen till Utbildning vilket ökade driftsresultatet avsevärt. Sam-
tidigt har verksamhetens budgetram i förhållande till antal elever minskat. 
Besparingarna har medfört att andelen personalkostnader har minskat då de 
fasta kostnaderna är svåra att påverka. Detta visar sig också genom att kost-
naden per elev för undervisning i grundskolan minskat. 
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2 God ekonomisk hushållning och måluppfyllelse 
Nämnden har brutit ner kommunfullmäktiges mål inom de områden där 
nämnden har verksamhet. Indikatorer har knutits till respektive mål för att få 
ett mått på måluppfyllelsen. Inom perspektivet medborgare arbetar nämnden 
utifrån tre mål. Att arbeta med Barnkonventionen bedöms som uppnått, 
trygghetsmålet och elevernas nöjdhet bedöms som delvis uppnådda. Inom 
perspektivet utveckling bedöms fem mål uppnådda medan tre mål inte har 
uppfyllts. Inom perspektivet medarbetare bedöms ett mål som uppnått och 
ett mål delvis uppnått. När det gäller nämndens ekonomiska mål uppnåddes 
det inte då nämnden redovisar en negativ avvikelse jämfört mot budget. 
Sammanfattningsvis var majoriteten av målen antingen helt eller delvis upp-
nådda vid årets slut. Fyra av nämndens mål är inte uppnådda. 

2.1 Medborgare 

Övergripande mål: 
2.1.1 Invånare i Mörbylånga kommun upplever kommunen som en bra 

plats att bo och verka i. 

Nämndmål Måluppfyllelse 

Andelen elever som är nöjda med sin skola som helhet ska öka.  
Analys 
Eleverna i åk 5 är nöjda och ligger klart över resultatet för målgruppen i riket. Eleverna i 
åk 9 är inte nöjda och resultatet ligger klart under resultatet för målgruppen. Alla enheter 
har analyserat sitt resultat och formulerat nya aktiviteter för att öka elevernas nöjdhet ex. 
mål kring studiero, trygghetsskapande aktiviteter, inflytande över utformningen av 
undervisningen, genomföra rastaktiviteter, jämställdhetsarbete. 
  
  

Alla medarbetare är förberedda på konsekvensen av att Barnkon-
ventionen blir lag 2020 

 

Analys 
Alla enheter har arbetat med Barnkonventionen under 2019 i syfte att öka personalens 
kunskaper kring denna. Hösten 2019 genomfördes en utbildning kring Barnkonventionen 
för alla chefer i Mörbylånga kommun för att öka kunskaperna kring denna ytterligare. 
Bland annat används boken "Lekande rätt" inom förskolan med aktiviteter för både per-
sonal och barn. 
En enhet uttrycker att ett prioriterat mål för kommande läsår i barngruppen är barnkon-
ventionen med inriktning mot demokratiska principer. 
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Indikatorer Mål Utfall Kommentar  

Nöjda elever åk 5 8,3 8,5 Skolinspektionens skolenkät för 
åk 5 är genomförd januari/februari 
2019. Nöjdheten har minskat nå-
got jämfört med föregående år. 
Resultatet ligger dock 0,6 enheter 
över rikssnittet. På tre enheter har 
elevernas nöjdhet i åk 5 ökat jäm-
fört med föregående år. 
Enheterna arbetar med ökad triv-
sel genom att satsa på lärarnas le-
darskap i klassrummet, kollegialt 
lärande och formativt förhåll-
ningssätt. 

 

Nöjda elever i åk 9 5,5 4,5 Skolinspektionens skolenkät för 
åk 9 är genomförd i jan/feb 2019. 
Resultatet ligger 1,8 enheter under 
rikssnittet. Skansenskolan har un-
der 2019/2020 starta ett värde-
grundsarbete där målet är att alla 
elever och personal ska trivas och 
känna trygghet på skolan. Ett för-
väntanskontrakt är en del av detta 
arbete. Kontraktet tydliggör för-
väntningar på personal inklusive 
mentorer och elever. 

 

Ökad medvetenhet kring 
Barnkonventionen 

100 % 100 % Alla enheter har arbetat med Barn-
konventionen under året i syfte att 
öka personalens kunskaper kring 
denna. Hösten 2019 genomfördes 
en utbildning kring Barnkonvent-
ionen för alla chefer i Mörbylånga 
kommun för att öka kunskaperna 
kring denna ytterligare. Bland an-
nat används boken "Lekande rätt" 
inom förskolan med aktiviteter för 
både personal och barn. 
En enhet uttrycker att ett priorite-
rat mål för kommande läsår i barn-
gruppen är barnkonventionen med 
inriktning mot demokratiska prin-
ciper. 
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Övergripande mål: 
2.1.2 Medborgare uppfattar Mörbylånga kommun som en trygg kommun. 

Nämndmål Måluppfyllelse 

Andel barn och elever som är trygga i verksamheten ska öka.  
Analys 
Barn och elever är till stor del trygga i verksamheterna visar våra enkäter till vårdnadsha-
vare och elever. Ett kontinuerligt arbete pågår ständigt för att alla barn och elever ska 
känna sig trygga, tyvärr når vi inte riktigt upp till målet i åk 5 och 9. Skansenskolan har 
påbörjat ett värdegrundsarbete där målet är att öka elevernas upplevelse av trygghet. 
Forskningen visar att pedagogens roll och närvaro är av betydelse för att kunna förstå 
barnens empatiska handlingar i deras lekvärld och kunna stödja dessa. 
Framgångsfaktorer i trygghetsarbetet har varit mycket stöd från vuxna, tät föräldrakon-
takt, kontinuerliga möten och uppföljningar. Andra viktiga komponenter i detta är att ele-
verna vet vad som förväntas av dem, att de känner en förutsägbarhet inför att deras och 
andras handlingar får liknande konsekvenser. 
  
  

 

Indikatorer Mål Utfall Kommentar  

Trygga barn på försko-
lan 

95 % 96 % Enkäten visar att barnen på för-
skolan är trygga. 96 % av vård-
nadshavarna har svarat att de in-
stämmer med att de upplever att 
mitt barn känner sig tryggt i för-
skolan. Ett kontinuerligt arbete på-
går ständigt för att alla barn ska 
känna sig trygga på sin förskola. 
Forskningen visar att pedagogens 
roll och närvaro är av betydelse 
för att kunna förstå barnens empa-
tiska handlingar i deras lekvärld 
och kunna stödja dessa. 

 

Trygga elever i åk 5 8,8 8,5 Tryggheten i åk 5 har minskat nå-
got. Resultatet ligger dock klart 
över totalresultatet för hela mål-
gruppen i riket som är 8,0. 
Framgångsfaktorer i trygghetsar-
betet har varit mycket stöd från 
vuxna, tät föräldrakontakt, konti-
nuerliga möten och uppföljningar.  
Andra viktiga komponenter i detta 
är att eleverna vet vad som förvän-
tas av dem, att de känner en förut-
sägbarhet inför att deras och and-
ras handlingar får liknande konse-
kvenser. 
Flertalet skolor arbetar med någon 
form av fadderverksamhet där syf-
tet är att eleverna ska lära känna 
varandra över åldersgränser och 
klassgränser. 
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Indikatorer Mål Utfall Kommentar  

Trygga elever i åk 9 7,9 7,5 Tryggheten i åk 9 har minskat och 
ligger  under totalresultatet för 
målgruppen som är 7,6. Målet är 
inte uppnått. Skansenskolan har 
under läsåret 2019/2020 påbörjat 
ett värdegrundsarbete på enheten 
där målet är att öka elevernas upp-
levelse av trygghet. 

 

Trygga elever på fritids-
hemmet 

95 % 99 % Eleverna är trygga på fritidshem-
met. Målet är uppnått. 
Genom ett arbetssätt som genom-
syras av lek, glädje, gemenskap, 
skapande och tydliga regler och 
rutiner får vi elever som trivs och 
är trygga på sitt fritidshem. 

 

Trygga elever på grund-
särskolan 

95 % 100 % Alla vårdnadshavare och elever 
intervjuades kring upplevelser av 
trygghet i grundsärskolan vid ut-
vecklingssamtalen nov - dec 2019. 
Resultatet visade att eleverna är 
trygga på särskolan. 

 

2.2 Utveckling 

Övergripande mål: 
2.2.1 Mörbylånga kommun har låg arbetslöshet. 

Nämndmål Måluppfyllelse 

Alla förskolor arbetar i enlighet med den reviderade läroplanen för 
förskolan. 

 

Analys 
Alla enheter arbetar efter den reviderade läroplanen. 

Alla förskolor tar del av resultatet på förskoleklassens kartläggning 
i matematik och språklig medvetenhet. 

 

Analys 
Alla förskoleenheter har tagit del av resultatet av kartläggningen i förskoleklass. 

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

 

Analys 
  
Resultatet på nationella prov i svenska åk 3 har ökat men når inte riktigt upp till målvär-
det. Resultatet på nationella prov i matematik har minskat och når inte upp till målet. 
Alla enheter analyserar resultaten och planerar nya aktiviteter i syfte att nå högre 
måluppfyllelse, på en enhet kommer ex. specialpedagog tillsammans med lärare göra en 
insats för att stärka områden i matematik som visade sig vara svåra. 
En enhet beskriver att de har arbetat medvetet med formativ bedömning och att möta och 
utmana alla elever där de befinner sig. Vårt kollegiala förhållningssätt påverkar också att 
undervisningens kvalitet inte är avhängigt enskilda lärare. 
  

Andelen godkända elever på nationella prov i matematik, svenska 
och engelska i åk 6 ökar. 
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Nämndmål Måluppfyllelse 

Analys 
Målet är uppnått i två ämnen av tre, i svenska och engelska. I matematik klarar 91,7 % 
av eleverna nationella provet. Alla enheter analyserar sina resultat och formulerar nya 
aktiviteter för att nå högre måluppfyllelse, särskilt viktigt är detta i ämnet matematik. En 
tjänst som förstelärare i matematik kommer lysas ut internt i kommunen, den lärare som 
får denna tjänst ska kunna handleda andra i syfte att öka kvalitén i undervisningen. 

Elevernas meritvärde i åk 9 ökar.  
Analys 
Meritvärdet har minskat i åk 9 och uppgår till 223,1 vårterminen 2019. Målet är inte upp-
nått. Vi ser att det fortfarande är alltför stor skillnad mellan pojkar och flickors resultat. 

Andel SFI-elever med godkänt betyg i kurs D ökar.  
Analys 
Andelen elever som når godkända betyg i D-kurs minskar något mot föregående år. An-
ledning till detta beror dels på att flera elever flyttat och fortsatt sin SFI-utbildning hos 
andra utbildningsanordnare. En annan orsak är att vi under 2019 har fler elever med kort 
eller ingen skolbakgrund.  Dessa elever gör framsteg men har inte än eller kommer inte 
att nå godkänt betyg i D-kurs. Ytterligare orsak kan vara god arbetsmarknad. Flera av de 
inskrivna eleverna under året har fått arbete. 
  

Utveckla lärmiljöerna på fritidshem  
Analys 
Läslyftet som genomfördes läsåret 18/19 gav verkligen avtryck i lärmiljöer. Under hös-
ten 2019 har förstelärare i fritidshem besökt alla skolor för att följa upp arbetet med att 
utveckla lärmiljöerna i fritidshem, detta kommer hon fortsätta med under våren 2020. 

Utveckla lärmiljöerna på grundsärskolan  
Analys 
En samlad grundsärskola finns idag på två enheter, Färjestadens skola och Skansensko-
lan. Elevantalet ökar i de lägre åldrarna och fler elever har börjat i den samlade grund-
särskolan främst i Färjestaden. Detta har inneburit att lärmiljön utvecklats och förändrats 
för att möta ökningen och elevernas individuella behov. 

 

Indikatorer Mål Utfall Kommentar  

Den reviderade läropla-
nens genomslag i verk-
samheten. 

  Alla enheter har arbetat med den 
reviderade läroplanen på olika 
sätt, nyheterna i läroplanen har 
även presenterats på höstens för-
äldramöten. Under höstterminen 
har rektorerna genomfört verk-
samhetsbesök med fokus på nya 
läroplanens genomslagskraft. 
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Indikatorer Mål Utfall Kommentar  

Uppföljning av försko-
lans resultat gällande 
matematik och språklig 
medvetenhet. 

  Under höstterminen har alla för-
skolor tagit del av resultatet gäl-
lande matematik och språklig 
medvetenhet i kartläggningen som 
genomfördes våren 2019. Rektor 
har tillsammans med personalen 
analyserat resultatet och använder 
sig av den nya kunskapen när de 
planerar nästa läsårs verksamhet. 
Resultatet finns numera presente-
rat i Qlik där man bl.a. kan utläsa 
resultatet för varje förskola en-
hetsvis. 

 

Resultat nationella prov 
åk 3 svenska 

90 % 88,4 % Resultatet på nationella prov i 
svenska för åk 3 har ökat men når 
inte riktigt upp till målvärdet. 
Enheterna behöver arbeta vidare 
kollegialt med hur undervisningen 
bedrivs samt fortsätta uppmärk-
samma eleverna tidigt och stötta 
eleverna på både individ- och 
gruppnivå. 

 

Resultat nationella prov 
åk 3 matematik 

90 % 80,8 % Resultatet på nationella prov i ma-
tematik har minskat och inte nått 
upp till uppsatt mål. Varje enhet 
analyserar resultatet och planerar 
nya aktiviteter i syfte att förbättra 
resultatet, på en enhet kommer ex. 
specialpedagog tillsammans med 
lärare göra en insats för att stärka 
områden i matematik som visade 
sig vara svåra. 

 

Resultat nationella prov 
åk 6 matematik 

95 % 91,7 % Resultatet på nationella prov i ma-
tematik för åk 6 har minskat något 
men fortfarande klarar över 90 % 
av eleverna kunskapskraven. 

 

Resultat nationella prov 
åk 6 svenska 

95 % 97,8 % Målet är uppnått.  

Resultat nationella prov 
åk 6 engelska 

95 % 94,7 % Målet är så gott som uppnått, det 
fattas ett par tiondelar. 

 

Elevernas meritvärde åk 
9 

228 223,1 Meritvärdet har minskat i åk 9 och 
uppgår till 223,1, vårterminen 
2019. Målet är inte uppnått. Vi ser 
att det fortfarande är alltför stor 
skillnad mellan pojkar och flickors 
resultat. 
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Indikatorer Mål Utfall Kommentar  

Godkänt betyg kurs D 45 % 33 % Andelen elever som når godkända 
betyg i D-kurs minskar något mot 
föregående år. Anledning till detta 
beror dels på att flera elever flyttat 
och fortsatt sin SFI-utbildning hos 
andra utbildningsanordnare. En 
annan orsak är att vi under 2019 
har fler elever med kort eller ingen 
skolbakgrund.  Dessa elever gör 
framsteg men har inte än eller 
kommer inte att nå godkänt betyg 
i D-kurs. Ytterligare orsak kan 
vara god arbetsmarknad. Flera av 
de inskrivna eleverna under året 
har fått arbete. Av de elever som 
läst D-kurs under 2019 har 95% 
nått godkänt betyg. 
Arbetet med att öka andelen ele-
ver med godkänt betyg i D-kurs 
har inneburit att vi under första 
halvåret av 2019 utökat undervis-
ningstiden för eleverna. Denna in-
sats har ej  givit den effekt vi trott 
och hoppats på. Under årets andra 
halva var det en återgång till den 
ursprungliga undervisningstiden 
då personalstyrkan reducerades i 
linje med de ekonomiska förutsätt-
ningarna. Det betyder dock inte att 
målet ej kommer uppnås framöver 
då vi har flertalet elever som läser 
D-kurs idag. Ett annat mål vi arbe-
tar efter, hög sysselsättning hos 
våra elever och att erbjuda vägar 
in i självförsörjning har högre 
måluppfyllelse. 

 

Konstaterad utveckling 
av lärmiljöerna på fri-
tidshemmen. 

100 % 100 % Läslyftet för fritidspedagoger har 
inneburit att lärmiljöerna på fri-
tidshem utvecklats och är mer 
språkutvecklande än tidigare. Alla 
arbetslag kommer fortsätta disku-
tera hur lärmiljöerna ska förändras 
för att främja alla elevers utveckl-
ing. Förstelärare i fritidshem har 
som särskilt uppdrag att besöka 
alla fritidshem under läsåret i syfte 
att ge stöd för arbetet med att ut-
veckla lärmiljöerna. 
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Indikatorer Mål Utfall Kommentar  

Konstaterad utveckling 
av lärmiljöerna på 
grundsärskolan. 

100 % 100 % En samlad grundsärskola finns 
idag på två enheter, Färjestadens 
skola och Skansenskolan. Elevan-
talet ökar i de lägre åldrarna och 
fler elever har börjat i den samlade 
grundsärskolan främst i Färjesta-
den. Detta har inneburit att lärmil-
jön utvecklats och förändrats för 
att möta ökningen. 
Det har konstaterats av SPSM, 
vårdnadshavare och personal att 
lärmiljön på grundsärskolan på 
Färjestadens skola är god och ger 
eleverna förutsättningar att ut-
vecklas mot sina mål. Ljudmiljön i 
korridorer och kök är mindre god 
och här tar vi hjälp av kommunens 
hörselpedagog och Hörselhabilite-
ringen. 

 

2.3 Medarbetare 

Övergripande mål: 
2.3.1 Medarbetare i Mörbylånga kommun ser fram emot att gå till sitt ar-

bete. 

Nämndmål Måluppfyllelse 

Målet är att ta fram strategier för ett gott samarbete  
Analys 
Alla enheter har inte tagit fram strategier för ett gott samarbete dock har alla enheter ge-
nomfört en enkät kopplad till HÖK 18 som resulterat i en handlingsplan med aktiviteter i 
syfte att förbättra arbetsmiljön. 

 

Indikatorer Mål Utfall Kommentar  

Framtagna strategier för 
ett gott samarbete inom 
arbetslaget 

  Många enheter har tagit  fram stra-
tegier för ett gott samarbete. Inom 
ramen för arbetet med det nya lä-
raravtalet kommer samarbete, ar-
betsbelastning och andra arbets-
miljöfrågor belysas under 2020. 

 

Jag ser fram emot att gå 
till arbetet 

73 72 Resultatet är en marginell minsk-
ning från 2018 års mätning från 73 
till 72%. En anledning kan vara en 
ökad arbetsbelastning som följd av 
de senaste årens besparingar. 
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Övergripande mål: 
2.3.2 Delaktigheten i arbetet är hög och vi jobbar med förbättringsarbete. 

Indikatorer Mål Utfall Kommentar  

Min arbetsplats mål följs 
upp och utvärderas på 
ett bra sätt. 

70 73 Resultatet är en marginell försäm-
ring mot 2018 men målet är upp-
nått. Kvalitetsarbetet är en naturlig 
del av arbetet i verksamheten där-
med är målen allmänt kända. 

 

HME enkät totalt 78 78 Resultatet är en marginell minsk-
ning från 2018 från 79 till 78%. 
Verksamheten har ett bättre utfall 
än kommunen i genomsnitt. 

 

Övergripande mål: 
2.3.3 Sjukfrånvaron sjunker i hela organisationen. 

Nämndmål Måluppfyllelse 

Sjukfrånvaron sjunker inom alla verksamheter  
Analys 
Sjukfrånvaron ligget totalt på 6,0 %, vilket är en sänkning från 2018. 

 

Indikatorer Mål Utfall Kommentar  

Sjukfrånvaron sjunker 
inom alla verksamheter 

6,7 % 5,9 % Totalt ligger sjukfrånvaron inom 
utbildning på 5,9 %. Förskolan har 
högst sjukfrånvaro och utfallet är 
8,6 % medan alla andra verksam-
heter ligger under målvärdet. 
Grundskolan     4,5 % 
Grundsärskolan 2,5 % 
Chefer + administration 1,4 % 
SFI                   1,1 % 
En enhet har arbetat fram ett do-
kument tillsammans med persona-
len "Lärares arbetsuppgifter" som 
innehåller en prioriteringslista vid 
hög arbetsbelastning och uppma-
ning att komma till sin närmaste 
chef för hjälp med prioritering i 
god tid om arbetstiden inte räcker 
till. 
Ytterligare en orsak till att sjuk-
frånvaron sjunker kan vara att 
man går till jobbet trots att man är 
sjuk för att inte ställa till det för 
kollegorna eftersom man vet att 
det är svårt att hitta vikarier. 
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2.4 Ekonomi 

Övergripande mål: 
2.4.1 Kommunens ekonomiska resultat ska över budgetperioden år 2018-

2020 genomsnittligt uppgå till minst 1,5 % av skatteintäkterna. I slutet av 

perioden ska resultatet nå 2 %. 

Nämndmål Måluppfyllelse 

Budget i balans  
Analys 
Utbildningsnämnden redovisar en negativ avvikelse mot budget på 13 mnkr. 

 

Indikatorer Mål Utfall Kommentar  

Budget i balans 0 tkr -13 065 tkr Utbildningsnämnden redovisar en 
avvikelse mot budget på 13 mnkr 
för 2019. Största delen av avvikel-
sen hänförs till fritidshem, försko-
leklass, grundskola och grund-
särskola. Se avsnittet driftsredo-
visning. 
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3 Väsentliga händelser 
För att utveckla kvaliteten i undervisningen pågår kompetensutveckling i 
alla verksamheter. På förskolan diskuteras den reviderade läroplanen och 
Läslyftet. På grundskolan genomförs kollegialt lärande inom språk- och 
kunskapsutvecklande arbetssätt, formativ bedömning, IKT-användning, 
neuropsykiatriska funktionshinder m.m. Fritidshemmets personal arbetar 
med att utveckla fritidshemmens lärmiljöer. Alla verksamheter har arbetat 
med Barnkonventionen. 
De ekonomiska förutsättningarna försämrades ytterligare 2019 vilket inne-
burit att verksamheterna ständigt sett över sin organisation och har varit 
noga med att hitta effektiviseringar under året. Då det är svårt att göra för-
ändringar då budgetåret börjar, d.v.s. mitt i ett läsår, fick besparingarna full 
effekt först höstterminen 2019. Enheter inom grundskola med årskullar mel-
lan 30-40 elever klarar inte att bemanna enligt timplanen ekonomiskt om 
årskullen delas i två klasser. Flertalet klassrum på kommunens skolor är inte 
anpassade för fler än 25-30 elever. 
Inom den kommunala grundskolan minskade elevantalet på grund av Östra 
skolans etablering. Höstens elevantal var svårt att uppskatta då flera elever 
hade tackat ja till flera skolor, först vid skolstart blev skolplaceringarna 
klara. På högstadiet var det särskilt svårt och organisationen planerades efter 
ett för högt elevantal. Färre elever inom kommunens verksamheter innebär 
att de fasta kostnaderna per elev ökar. 
Modulutbyggnader har placerats på Glömminge skola, Gårdby skola och 
Torslunda skola. Renovering och ombyggnad av Torslunda skolas kök är 
klar och byggnation av ny förskola på Hållbar plats pågår. Byggnationen av 
ny högstadieskola i Färjestaden påbörjades under september. På grund av 
ökat barnantal i Mörbylånga och i Färjestaden utökades förskolans lokaler 
på dessa orter. Den samlade grundsärskolan i Färjestaden har fått fler elever 
och därmed har också ett fritidshem för särskoleelever öppnat. Behovet av 
barnomsorg på kvällar, nätter och helger har ökat och personalstyrkan har 
utökats. 
Brist på tillgänglig arbetskraft börjar bli rejält påtaglig och det är mycket 
svårt att få tag på vikarier. Varje enhet har strategier för att hantera frånvaro 
både genom att organisera om vid frånvaro samt viss överanställning av per-
sonal. Utbildningsverksamheten har ett nära samarbete med Linnéuniversi-
tetets lärarutbildning då tre av våra skolor tar emot studenter som är presum-
tiva medarbetare framöver. 
En viktig faktor för att behålla personal och vara en attraktiv skolkommun 
är att arbetsmiljön är bra för personalen. Den digitala arbetsmiljön förbättra-
des under 2019 och under perioden har en ny skolportal tagits i bruk. Det 
nya läraravtalet från 2018 förutsätter dialog om arbetsmiljön på varje enhet 
och detta arbete pågår. 
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4 Strategiska framtidsfrågor 
Ökningen av barnantalet de senaste åren har gjort att kommunen utökar lo-
kalerna för förskola. Den nya förskolan på Hållbar plats kommer tas i bruk i 
augusti 2020 vilket innebär en förändrad organisation av enheter och rekry-
tering av personal. Byggnationen av ny högstadieskola i Färjestaden innebär 
mycket planeringsarbete avseende personal, inventarier och organisation 
samtidigt som utredning ska påbörjas av Skansenskolans ombyggnation och 
renovering. I och med detta ökar lokalkostnaderna vilket också ökar kom-
munens kostnad för fristående huvudmän. 
Ökat antal elever på friskolor har medfört att antal elever i den kommunala 
skolverksamheten har minskat och därmed har de fasta kostnaderna ökat per 
elev. Denna trend fortsätter de närmaste åren. Behovet av självfinansiering 
av de fasta kostnaderna har också ökat på grund av minskade statsbidrag. 
Kostnadsökningarna för de fasta kostnaderna urholkar verksamheten. 
En ny skolportal är upphandlad och implementeringen är genomförd inom 
skolan, på förskolan kommer systemet tas i bruk vårterminen 2020. Skol-
portalen är det verksamhetssystem som hanterar elevdokumentation, kom-
munikation med vårdnadshavare, närvaro m.m. Mycket av IT-utrustningen 
behöver bytas ut de närmaste åren, exempelvis lärardatorer, interaktiva 
skrivtavlor och telefoner. 
Personalförsörjningen kommer de närmaste tio åren vara en ödesfråga. I år 
har kommunen för första gången inte kunnat tillsätta alla tjänster direkt med 
behöriga lärare. Samarbete med Linnéuniversitet kommer bli fortsatt viktigt 
och arbete med att attrahera, rekrytera och behålla personal fortsätter. Kom-
munen vidtar flera åtgärder för att upplevas som en attraktiv arbetsgivare, 
arbetet fortsätter med att skapa trygga, kreativa arbetsplatser med bra ledare. 
Andelen elever med extraordinärt behov av särskilt stöd ökar vilket påver-
kar personalens arbetsbelastning negativt. Antalet resurspersoner i verksam-
heten har minskat efter flera års besparingar. Det blir en utmaning framåt att 
möta elevernas behov och samtidigt erbjuda en bra arbetsmiljö för persona-
len. 
Förskolan har lägre nettokostnader per inskrivet barn än jämförbara kommu-
ner och avståndet ökar. Nettokostnaden för grundskolan är något högre än 
jämförbara kommuner 2018 men kommunen har fortfarande dyrare lokaler 
och måltider. Kostnaden för undervisning är avsevärt lägre än jämförbara 
och närliggande kommuner. 

Nyckeltal  
kostnadseffektivitet 

        
Kommun 2016 2017 2018 

Kostnad för undervis-
ning i kommunal 
grundskola F-9, kr/elev 

Borgholm 74 956 71 363 75 785 
Kalmar 52 693 56 922 59 501 
Liknande kommuner 
grundskola, 2018 58 075 62 069 63 206 

  Mörbylånga 58 750 58 151 55 962 
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5 Kvalitet i verksamheten 
Nyckeltal  
kostnadseffektivitet 

        
Kommun 2016 2017 2018 

Nettokostnad för-
skola, kr/inskrivet 
barn 

Borgholm 160 010 169 743 141 939 
Kalmar 121 444 129 647 132 067 

Liknande kommuner 
förskola, 2018 119 659 126 478 133 746 

  Mörbylånga 123 953 123 562 125 585 
Nettokostnad grund-
skola åk 1-9, kr/elev 

Borgholm 108 354 115 263 121 816 
Kalmar 90 718 89 177 103 754 

Liknande kommuner 
grundskola, 2018 98 801 102 512 113 298 

  Mörbylånga 110 460 104 867 116 803 
 
2017 var första året som kommunens kostnader för förskola understeg lik-
nande kommuners kostnader och under 2018 har avståndet ökat ytterligare. 
Detta gäller även i jämförelse med närliggande kommuner. 
Kommunens kostnader för grundskola ligger något över liknande kommu-
ners kostnader, dock är kostnaden för undervisning lägre än liknande kom-
muner och kostnaden för lokaler och måltider är högre. 
  

5.1 Intern kontroll i verksamheten 

Uppföljningen av kontrollmomenten inom Utbildning visar att sjukfrånva-
ron minskat jämfört med 2018, vilket är positivt. Varje enhet har tagit fram 
en rutin för bemanning vid frånvaro vilket skapar trygghet i personalgrup-
pen. Den minskade budgetramen och svårigheten att få tag på korttidsvika-
rier har dock pressat organisationen ytterligare. En förklaring kan vara att 
vikariebristen gör att personal går till arbetet trots sjukdom för att inte kolle-
gorna ska få ökad arbetsbelastning. Antal elever med extraordinärt särskilda 
behov har ökat och därmed belastningen på personalen. Kostnaderna för fö-
retagshälsovård har ökat under året vilket också tyder på ökad stress, ökat 
antal konflikter på arbetsplatsen och ökat behov av enskild handledning. 
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6 Personalekonomisk redovisning 
Personalnyckeltal 2019-12-31 2018-12-31 
Antal tillsvidareanställda 419 405 
Antal tillsvidareanställda - Män  67 73 
Antal tillsvidareanställda - Kvinnor  352 332 
Personalomsättning tillsvidareanställda  11,0 %   
Genomsnittlig sysselsättningsgrad tillsvidarean-
ställda 97 %   
Rapporterade arbetsskador och tillbud under året 253 177 
Sjukfrånvaro (alla anställda)  5,9 % 6,8 % 
Sjukfrånvaro - Män  6,3 %   
Sjukfrånvaro - Kvinnor  4,3 %   

 
Majoriteten av de anställda har en grundanställning motsvarande 100 % 
tjänst. Ett antal av dessa har partiell tjänstledighet på egen begäran vilket in-
nebär att den faktiska genomsnittliga sysselsättningsgraden är lägre än 
97 %. Rapporterade arbetsskador och tillbud avser både personal och 
barn/elever. Sjukfrånvaron har minskat jämfört med föregående år. 
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7 Driftsredovisning 
Resultaträkning 2019 2019   
tkr Budget Utfall Skillnad 
Intäkter -40 849 -40 229 -620 
Personalkostnader 208 532 219 808 -11 276 
Lokalkostnader 46 263 46 064 199 
Övriga kostnader 155 547 156 915 -1 368 
Summa 369 493 382 558 -13 065 

 
Utbildningsnämnden redovisade en negativ avvikelse mot budget med 13 
mnkr för 2019. Intäkterna var lägre än budgeterat inom grundskolan på 
grund av en återbetalning av statsbidraget för likvärdig skola för 2018 och 
2019. Inom förskolan var däremot barnomsorgsavgifterna högre än budgete-
rat. Personalkostnader var högre än budgeterat inom förskola, fritidshem, 
förskoleklass, grundskola och grundsärskola. Största avvikelsen på övriga 
kostnader hänförs till ökade kostnader för skolskjuts. 
 
Driftsredovisning 2019 2019 

Utfall Skillnad tkr Budget 
Verksamhet Intäkter Kostnader Netto Intäkter Kostnader Netto Netto 
Förskola och pedago-
gisk omsorg -13 190 113 269 100 079 -14 409 114 615 100 206 -127 
Förskoleklass, grund-
skola, fritidshem -23 879 221 112 197 232 -23 969 234 714 210 746 -13 513 
Gymnasie- och vuxenut-
bildning -3 438 70 614 67 176 -1 481 68 469 66 987 188 
Central administration -342 4 673 4 331 -370 4 466 4 096 235 
Utbildningsnämnden 0 675 675 0 524 524 151 
Summa -40 849 410 342 369 493 -40 229 422 787 382 558 -13 065 

 
Tabellen ovan visar verksamheternas resultat för 2019. Förskolan redovisar 
ett mindre underskott jämfört mot budget som främst hänförs till ökade 
kostnader för förskola på nätter, kvällar och helger på grund av fler barn i 
behov av den verksamheten, samt en högre andel yngre barn. Fritidshem-
men redovisar ett underskott jämfört mot budget på -800 tkr. Underskottet 
består till största delen av högre personalkostnader. Kostnaderna är även 
högre för fritidshem kopplat till grundsärskolans elever, både i egen regi och 
för elever som går i annan kommun. Förskoleklassens resultat visar på en 
negativ avvikelse mot budget på -300 tkr, vilket beror på en högre andel ele-
ver i behov av tilläggsbelopp. Grundskolans budgetavvikelse är -10,9 mnkr. 
Avvikelsen består till stor del av personalkostnader. En del av underskottet 
beror på högre kostnader för skolskjuts i form av taxiresor (-1,6 mnkr). 
Grundskolans verksamhet har också en högre andel elever i behov av till-
läggsbelopp (totalt -1,8 mnkr, varav -1 mnkr avser grundskola). Kostna-
derna för fristående huvudmän har ökat mer än beräknat samtidigt som en 
del av verksamhetens kostnader för organisationen kvarstår. Skolenheter 
med 30-40 elever i en årskurs håller inte budget om årskursen delas på två 
klasser. Största andelen av underskottet återfinns på mellan- och högstadiet. 
Den negativa budgetavvikelsen beror även på en återbetalning av statsbidra-
get för likvärdig skola för 2018 och 2019 (3,5 mnkr). I resultatet ingår även 
en extra utbetalning till fristående huvudmän med anledning av underskottet 
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på de kommunala enheterna (1,6 mnkr). Grundsärskolan redovisar en bud-
getavvikelse på -1,5 mnkr vilken består av höga personalkostnader i förhål-
lande till antal elever samt ökade kostnader för elever i annan kommun. 
Gymnasie- och vuxenutbildningen gör ett mindre överskott på grund av 
lägre kostnader för gymnasieutbildning till Kalmarsundsgymnasieförbund, 
samt för grundläggande vuxenutbildning i form av sva, svenska som andra-
språk. Sfi, svenska för invandrare, redovisar ett underskott på -1,9 mnkr på 
grund av lägre intäkter från migrationsverket. 
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8 Investeringsredovisning 
Investeringsredovisning 2019 2019   
tkr Budget Utfall Skillnad 
Skolgårdar 1 500 1 398 102 
Inventarier utbildning 1 500 1 460 40 
Åtgärder lokalbrist 925 687 238 
Summa 3 925 3 545 380 

 
Tabellen ovan visar utfallet av Utbildningsnämndens investeringar under 
2019. 380 tkr av investeringsbudgeten har inte förbrukats under året. Flerta-
let investeringsprojekt är hänförbara till anpassning av utökade lokaler samt 
inventarier till följd av utökningen. 
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1 Internkontrollarbete 
En kommun är till största delen en offentlig verksamhet vilket innebär att 
kommunen har ett helhetsansvar gentemot medarbetare och invånare. Intern 
kontroll handlar om tydlighet, ordning och reda. Det handlar om att säker-
ställa att det som ska göras blir gjort på det sätt som det är tänkt. 
Den interna kontrollen ska ses som ett hjälpmedel och vara en integrerad del 
i verksamhetens grundläggande processer. Den interna kontrollen är också 
ett av de verktyg som ska användas för att nå de uppsatta målen. 
Arbetet med den interna kontrollen i Mörbylånga kommun bygger på föl-
jande fem beståndsdelar. 

 God kontrollmiljö som skapas av aktörerna och deras samverkan i 
organisationen. 

 Riskanalyser, för att identifiera och analysera olika risker. 
 Kontrollaktiviteter, d.v.s de konkreta åtgärder som vidtas för att 

motverka, minimera eller helst eliminera de risker som finns. 
 Information och kommunikation mellan aktörer och olika organisa-

toriska nivåer. 
 Tillsyn som syftar till att kontinuerligt utvärdera kontrollsystemet för 

att säkerställa att detta fungerar på avsett sätt. 
Utifrån genomförd riskanalys bedöms händelser/situationer som kan få kon-
sekvenser för verksamheten och sannolikheten för att skadan inträffar. 
Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att det finns en god 
intern kontroll samtidigt som varje enskild nämnd har det yttersta ansvaret 
för att den interna kontrollen inom sitt verksamhetsområde. 

2 Uppföljning av internkontroll 
Enligt kommunens riktlinjer för intern kontroll ska nämnden följa upp den 
interna kontrollen löpande under året. I samband med upprättande av 
nämnds årsrapport för det gångna året biläggs rapporten om internkontroll. 

2.1 Huvudprocesser 

Huvudprocesserna har som mål att leverera något direkt till medborgarna. 
Huvudprocesserna omfattar även den verksamhet som utförs av externa an-
ordnare det vill säga de som utför verksamhet på uppdrag av kommunen 
men som formellt inte hör till kommunens organisation. 
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2.1.1 Utbildningsnämnd 

2.1.1.1 Risk vid minskad budgetram 

 Riskvärde 
12 
 
Sannolikhet 
4. Sannolik 
 
Konsekvens 
3. Kännbar 
 
Vad kan gå fel? 
Minskad personalstyrka kan ge ökad stress, för eleverna lägre måluppfyllelse 
samt minskad attraktivitet som arbetsgivare. 
 
Vem/vilka berörs av risken? 
Elever, personal 

 

  Kontrollmoment  Åtgärd 

 Statistik sjukfrånvaro 
 
Vad ska kontrolleras? 
Sjukfrånvaron 
 
Resultat av kontroll 
 
Sjukfrånvaron för utbildning är 
5,9 % och har sjunkit inom alla 
verksamheter utom förskolan där 
den uppgår till 8,6 %. 

  

2.1.1.2 Risk - personalbrist inklusive vikariebrist 

 Riskvärde 
16 
 
Sannolikhet 
4. Sannolik 
 
Konsekvens 
4. Allvarlig 
 
Vad kan gå fel? 
Personalbrist kan uppstå genom att verksamheten inte bemannas med behö-
rig personal eller att personal saknas helt då uppstår en risk för att bar-
nen/eleverna inte får den undervisning de har rätt till. 
 
Vem/vilka berörs av risken? 
Personal, barn och elever 

 

  Kontrollmoment  Åtgärd 
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  Kontrollmoment  Åtgärd 

 Rutin behövs på varje enhet hur 
verksamheten organiseras vid 
personalbrist 
 
Vad ska kontrolleras? 
Hur rutinen fungerar då personal-
brist uppstår 
 
Resultat av kontroll 
 
Rutinerna på enheterna fungerar 
bra om det är en eller ett fåtal från-
varande. Är många borta är det 
mycket svårt att organisera om så 
att verksamheten fungerar tillfreds-
ställande. Det är idag mycket svårt 
att rekrytera korttidsvikarier. 

  

2.2 Ledningsprocesser 

Ledningsprocesser leder och styr så att kommunfullmäktiges vision, grund-
läggande värdering och övergripande mål uppfylls. De utgår från kommun-
styrelsens uppgift att samordna och ha uppsikt över kommunens samlade 
verksamhet. Kommundirektören är ansvarig processägare för ledningspro-
cesserna. 

2.2.1 Organisera, leda och fördela verksamheten 

2.2.1.1 Risk för att arbetsuppgifter inte blir utförda eller görs på ett felaktigt 

sätt 

 Riskvärde 
9 
 
Sannolikhet 
3. Möjlig 
 
Konsekvens 
3. Kännbar 
 
Vad kan gå fel? 
Om arbetsuppgifter är otydligt utformade eller inte är kommunicerade till med-
arbetare kan det leda till att medarbetare arbetar med fel saker eller inte vet 
hur de ska prioritera bland arbetsuppgifterna. Det finns även en risk för att 
arbetsuppgifter inte blir utförda eller görs på ett felaktigt sätt. Detta kan bero på 
den aktuella arbetssituationen, att rutiner saknas eller inte följs av andra an-
ledningar. 
 
Vem/vilka berörs av risken? 
Medarbetare och chefer 

 

  Kontrollmoment  Åtgärd 



Utbildningsnämnd, Internkontrollrapport 2019 6(23) 

  Kontrollmoment  Åtgärd 

 Dokumentation av arbetsuppgif-
ter 
 
Vad ska kontrolleras? 
Att väsentliga arbetsuppgifter är 
dokumenterade och att instruktion-
er finns upprättade. 
 
Resultat av kontroll 
 
På grund av att projektet Dokumen-
tera för resultat inte har prioriterats 
under 2019 har inte denna punkt 
utförts. Flera verksamheter har 
påbörjat arbete med Dokumentera 
för resultat under sista månaderna 
2019 och kommer fortsätta under 
2020 vilket gör att det blir genom-
gång av rutiner. 

  

2.3 Stödprocesser 

Våra stödprocesser bidrar till huvudprocessernas mål genom att ge profess-
ionellt stöd och styrning till organisationen. 

2.3.1 Ekonomirutiner 

2.3.1.1 Risk för brister i hantering av attest och firmatecknare 

 Riskvärde 
9 
 
Sannolikhet 
3. Möjlig 
 
Konsekvens 
3. Kännbar 
 
Vad kan gå fel? 
Att attest sker strid mot reglementet för verifikationer avseende jävs- och in-
tegritetsreglerna. Att utbetalningar attesteras av fel person på grund av att 
attestförteckningarna inte är uppdaterade och kommunicerade med systemför-
valtarna för ekonomisystem och verksamhetssystem. Att kontrakt/avtal skrivs 
på av andra än firmatecknare för Mörbylånga kommun. Detta kan leda till för-
troendeskada och ekonomisk skada för kommunen i form av skadestånd/vite 
från kunder, leverantörer eller andra myndigheter. 
 
Vem/vilka berörs av risken? 
Verksamheter, kunder, leverantörer och andra myndigheter 

 

  Kontrollmoment  Åtgärd 
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  Kontrollmoment  Åtgärd 

 Beslutsattest 
 
Vad ska kontrolleras? 
Att beslutsattest skett av rätt person 
 
Resultat av kontroll 
 
Stickprov har gjorts på årets verifi-
kationer. Enstaka avvikelser note-
rades där jävs- och integritetsreg-
lerna inte följts men flertalet kontrol-
lerade stickprov var rätt. Där avvi-
kelse noterats har beslutsattestan-
ten kontaktats och utbildning har 
skett. 

  

 Kontroll av registrerad attest 
 
Vad ska kontrolleras? 
Att attestförteckningar är korrekt 
uppdaterade i utbetalande system. 
 
Resultat av kontroll 
 
Svårigheter att kontrollera detta i 
och med övergången till Proceedo. 
Översyn av grupper och behörig-
heter har påbörjats under hösten 
och fortsätter under 2020. 

  

2.3.1.2 Risk för brister i hantering av leverantörsfakturor 

 Riskvärde 
12 
 
Sannolikhet 
4. Sannolik 
 
Konsekvens 
3. Kännbar 
 
Vad kan gå fel? 
Att kostnader inte redovisas enligt kommunbas 13 och att kostnader för repre-
sentation, kurser och resor inte ha korrekt dokumentation avseende syfte och 
deltagande. Att leverantörsfakturor inte betalas i rätt tid. 
 
Vem/vilka berörs av risken? 
Verksamheten, leverantörer. 

 

  Kontrollmoment  Åtgärd 
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  Kontrollmoment  Åtgärd 

 Kontering 
 
Vad ska kontrolleras? 
Kontering mot kommunbas 13 
 
Resultat av kontroll 
 
Stickprov har gjorts på årets verifi-
kationer. Enstaka avvikelser note-
rades där felaktigt konto använts 
men flertalet kontrollerade stickprov 
var rätt. Där avvikelse noterats har 
beslutsattestanten kontaktats och 
utbildning har skett. 

  

 Representation, kurser och resor 
 
Vad ska kontrolleras? 
Att syfte och deltagande är angivet 
på underlaget till fakturorna 
 
Resultat av kontroll 
 
Stickprov har gjorts på årets verifi-
kationer. Enstaka avvikelser note-
rades där syfte och deltagare sak-
nades på fakturorna men flertalet 
kontrollerade stickprov var rätt. Där 
avvikelse noterats har beslutsattes-
tanten kontaktats och utbildning har 
skett. Störst problem är det med 
Eurocardfakturorna. 

  

 Förfallna fakturor 
 
Vad ska kontrolleras? 
Att det inte finns några förfallna 
leverantörsfakturor vid månadsbryt. 
 
Resultat av kontroll 
 
Kontroll av förfallna fakturor har inte 
gjorts varje månad utan endast 
sporadiskt under 2019. Vid må-
nadsskiftet augusti/september 
fanns sju obetalda fakturor som 
samtliga var tvistiga och anteckning 
fanns. Under 2020 ska kontroll av 
detta göras varje månad. 
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2.3.1.3 Risk för brister i redovisningen 

 Riskvärde 
9 
 
Sannolikhet 
3. Möjlig 
 
Konsekvens 
3. Kännbar 
 
Vad kan gå fel? 
Att redovisningen inte blir korrekt. 
 
 

 

  Kontrollmoment  Åtgärd 

 Bokföringsorder 
 
Vad ska kontrolleras? 
Att rättelse och omföringar av bok-
föringsorder har tillräckliga underlag 
och kan härledas till ursprunget. 
 
Resultat av kontroll 
 
Stickprov har gjorts på årets verifi-
kationer. Där bokföringsorderna 
avser en rättelse framgår verifikat-
ionsnummer och vad som rättats. 
Ett flertal avvikelser noterades då 
underlag till bokföringsorderna sak-
nades. För att underlätta att un-
derlag läggs till bokföringsorderna 
kommer ekonomiavdelningen införa 
elektroniska bokföringsordrar med 
elektroniska underlag. 

  

 Avstämning av balanskonton 
 
Vad ska kontrolleras? 
Tillse att balanskonto stäms av 
regelbundet och mot korrekta un-
derlag. 
 
Resultat av kontroll 
 
Under året görs avstämning av 
löpande konton varje månad. På 
grund av tidsbrist och svårigheter 
att stämma av leverantörsreskontra 
i Proceedo görs denna avstämning 
endast vid delårs- och årsbokslut. 
Under 2020 ska även denna kon-
troll göras varje månad. 
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2.3.1.4 Risk för brister i hanteringen av kundfakturering 

 Riskvärde 
9 
 
Sannolikhet 
3. Möjlig 
 
Konsekvens 
3. Kännbar 
 
Vad kan gå fel? 
Att fakturering inte sker i rätt tid eller inte alls och att debiterade avgifter inte 
följer beslutade taxor och avtal. Detta kan leda till ökad administration när rät-
telse måste ställas ut och förtroendet för kommunen kan skada. Det kan också 
innebära förlorade intäkter. 
 
Vem/vilka berörs av risken? 
Verksamheten 

 

  Kontrollmoment  Åtgärd 

 Fakturering i rätt tid 
 
Vad ska kontrolleras? 
Att fakturering sker i rätt tid. 
 
Resultat av kontroll 
 
Kontroll av detta sker i samband 
med controllers uppföljning. Doku-
mentation har inte gjorts. Under 
våren har särskilt bygglovsavgiften 
kontrollerats och en bättre och 
snabbare rutin har införts. 

  

 Korrekt debiterade avgifter 
 
Vad ska kontrolleras? 
Att debiterade avgifter stämmer 
överens med tagna taxor och avtal. 
 
Resultat av kontroll 
 
Granskning har inte gjorts under 
året. 

  

 Rutiner för ströfakturering 
 
Vad ska kontrolleras? 
Uppföljning mot budget för att fånga 
upp avvikande intäkter, dvs intäkter 
som kan ha missats att fakturera. 
 
Resultat av kontroll 
 
Kontroll av detta sker i samband 
med controllers uppföljning. Doku-
mentation har inte gjorts. Om avvi-
kelser upptäcks tillses att fakture-
ring sker. 
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2.3.1.5 Risk för brister i hanteringen av mervärdesskatt 

 Riskvärde 
9 
 
Sannolikhet 
3. Möjlig 
 
Konsekvens 
3. Kännbar 
 
Vad kan gå fel? 
Att kommunens hantering och redovisning av mervärdesskatt är felaktig. 
Momslagstiftningen är komplicerad vilket ökar risken för fe. 
 
 

 

  Kontrollmoment  Åtgärd 

 Korrekt momsredovisning 
 
Vad ska kontrolleras? 
Att momsredovisning sker på rätt 
sätt 
 
Resultat av kontroll 
 
Ett företag har anlitats som har 
kontrollerat redovisningen av mom-
sen. Rättelse av momsredovisning 
för år 2016, 2017 och 2018 har 
lämnats in till Skatteverket. 

  

 Öka kunskapsnivån 
 
Vad ska kontrolleras? 
Att kunskapsnivån på ekonomiav-
delningen och i övriga organisat-
ionen om momsredovisning ökar. 
 
Resultat av kontroll 
 
Två medarbetare har varit på 
momsutbildning och dessa har 
sedan delat med sig till övriga. Där-
utöver har utbildning tillsammans 
med kontrollföretaget skett i sam-
band med att de upptäckt fel och 
brister. 
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  Kontrollmoment  Åtgärd 

 Korrekt momsredovisning 
 
Vad ska kontrolleras? 
Att ingående moms redovisas rätt 
på leverantörsfakturor 
 
Resultat av kontroll 
 
Stickprov har gjorts på årets verifi-
kationer. Enstaka avvikelser note-
rades där momsen redovisats fel 
men flertalet kontrollerade stickprov 
var rätt. Där avvikelse noterats har 
beslutsattestanten kontaktats och 
utbildning har skett. Störst problem 
är det med Eurocardfakturorna. 

  

2.3.2 Kanslirutiner 

2.3.2.1 Risk för otydliga beslutsunderlag och otillräckligt beredda ärenden 

som kommer in för sent. 

 Riskvärde 
12 
 
Sannolikhet 
3. Möjlig 
 
Konsekvens 
4. Allvarlig 
 
Vad kan gå fel? 
Att de beslutsunderlag som förmedlas till politikerna inte är tillräckligt tydliga, 
inte tillräckligt beredda eller att tiden för förberedelse inför sammanträde blir för 
kort, vilket skulle kunna leda till att felaktiga beslut fattas eller att beslut fattas 
på felaktiga grunder. 
 
Vem/vilka berörs av risken? 
Beslutsfattarna, de som besluten berör. 

 

  Kontrollmoment  Åtgärd 
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  Kontrollmoment  Åtgärd 

 Kontroll av ärendeberedningsru-
tiner, inkomna ärenden i tid 
 
Vad ska kontrolleras? 
Att befintliga rutiner följs. 
 
Resultat av kontroll 
 
I dagsläget finns inget enkelt verk-
tyg för uppföljning. Det kommer vi 
att ha framåt med hjälp av ny rutin 
och Ciceron. Det uppskattade re-
sultat som vi får fram i dagsläget 
visar att det är ganska stora variat-
ioner över tid och i resp nämnd. 

 Ny rutin i uppgraderat system 
 
Slutdatum 
2020-12-31 
 
Beskrivning av aktivitet 
Uppföljning kommer att ske med 
hjälp av ny rutin och ny modul i 
Ciceron Assistent där slutdatum gör 
att handläggaren får påminnelse 
om sista dag och systemet måste 
öppnas för ärenden som kommer in 
för sent. En administrativ handbok 
kommer att finnas på intranätet 
med information och hjälp till hand-
läggare 
 
Kommentar 
 

 Kontroll av ärendeberedningsru-
tiner, återremitterade ärenden 
 
Vad ska kontrolleras? 
Att befintliga rutiner följs. 
 
Resultat av kontroll 
 
I dagsläget finns inget enkelt verk-
tyg för uppföljning. Det kommer vi 
att ha framåt med hjälp av ny rutin 
och Ciceron. Det uppskattade re-
sultat som vi får fram i dagsläget 
visar att det är ganska stora variat-
ioner över tid och i resp nämnd. 

 Uppföljning av återremitterade 
ärenden 
 
Slutdatum 
2020-12-31 
 
Beskrivning av aktivitet 
Ny rutin för utdrag ur dokument- 
och ärendehanteringssystemet 
Ciceron och ur Stratsys införs 2020. 
 
Kommentar 
 

2.3.2.2 Risk för att diarieföring och gallring inte sker enligt gällande lag-

stiftning 

 Riskvärde 
9 
 
Sannolikhet 
3. Möjlig 
 
Konsekvens 
3. Kännbar 
 
Vad kan gå fel? 
Lagstiftningen är komplex och gråzoner finns. Osäkerhet kan finnas avseende 
informationshanteringsplaner och lagstiftningens krav på registrering av all-
männa handlingar. 
 
Vem/vilka berörs av risken? 
Allmänheten 

 

  Kontrollmoment  Åtgärd 
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  Kontrollmoment  Åtgärd 

 Rutin för diarieföring och gallring 
 
Vad ska kontrolleras? 
Om rutinen för diarieföring och gall-
ring följs och om diarieföring sker i 
tid. 
 
Resultat av kontroll 
 
Diarieföring och gallring ur vårt 
analoga slutarkiv fungerar enligt 
gällande rutiner och lagstiftning. 
Arbete med informationshante-
ringsplaner inom verksamheterna 
pågår. Utifrån resp informations-
hanteringsplan får verksamheterna 
fram en gallringsplan som gäller 
eget närarkiv. Ett arbete är påbörjat 
med översyn av diarieföring och 
gallring för att upptäcka ev brister 
samt för att undersöka möjligheten 
att gallra automatiskt ur vårt doku-
ment- och ärendehanteringssystem 
Ciceron. 

 Nya rutiner för diarieföring och 
gallring 
 
Slutdatum 
2020-12-31 
 
Beskrivning av aktivitet 
Arbete med informationshante-
ringsplaner inom verksamheterna 
är påbörjat. Utifrån resp informat-
ionshanteringsplan får verksamhet-
erna fram en gallringsplan som 
gäller eget närarkiv. Ett arbete är 
påbörjat med översyn av diariefö-
ring och gallring för att upptäcka ev 
brister samt för att undersöka möj-
ligheten att gallra automatiskt ur 
vårt dokument- och ärendehante-
ringssystem Ciceron. Information 
kommer att finnas i den administra-
tiva handboken på intranätet. 
 
Kommentar 
 

2.3.2.3 Risk för att delegeringsbeslut inte rapporteras 

 Riskvärde 
12 
 
Sannolikhet 
4. Sannolik 
 
Konsekvens 
3. Kännbar 
 
Vad kan gå fel? 
Att delegeringsbeslut inte återrapporteras enligt antagen delegeringsordning 
 
 

 

  Kontrollmoment  Åtgärd 
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  Kontrollmoment  Åtgärd 

 Rutin för återrapportering av 
delegeringsbeslut 
 
Vad ska kontrolleras? 
Att rutinen för återrapportering följs 
 
Resultat av kontroll 
 
Ny rutin för återrapportering av 
delegeringsbeslut håller på att im-
plementeras. Dokumentcontrol-
ler/registrator kontrollerar att rutinen 
rapporteras in i Ciceron. Uppfölj-
ning via stickprovskontroller genom 
sökning på delegeringsbeslut i Ci-
ceron. 

 Ny rutin och uppgraderat system 
 
Slutdatum 
2020-12-31 
 
Beskrivning av aktivitet 
Ny rutin för återrapportering av 
delegeringsbeslut håller på att im-
plementeras. Dokumentcontrol-
ler/registrator kontrollerar att rutinen 
rapporteras in i Ciceron. Uppfölj-
ning via stickprovskontroller genom 
sökning på delegeringsbeslut i Ci-
ceron. 
 
Kommentar 
 

2.3.2.4 Risk för att politiskt fattade beslut inte verkställs 

 Riskvärde 
12 
 
Sannolikhet 
3. Möjlig 
 
Konsekvens 
4. Allvarlig 
 
Vad kan gå fel? 
Att beslut inte verkställs 
 
Vem/vilka berörs av risken? 
Politiken 

 

  Kontrollmoment  Åtgärd 

 Uppföljning av verkställighet 
 
Vad ska kontrolleras? 
Att politiskt fattade beslut har verk-
ställts 
 
Resultat av kontroll 
 
Ny rutin för handläggare och admi-
nistratörer att registrera beslut i 
Ciceron och att registrera uppdrag i 
Stratsys håller på att implemente-
ras. Uppföljning av ny rutin genom 
utdrag ur Ciceron och Stratsys. 

 Ny rutin och nytt system 
 
Slutdatum 
2020-12-31 
 
Beskrivning av aktivitet 
Ny rutin för handläggare och admi-
nistratörer att registrera beslut i 
Ciceron och att registrera uppdrag i 
Stratsys håller på att implemente-
ras. Uppföljning av ny rutin genom 
utdrag ur Ciceron och Stratsys. 
 
Kommentar 
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2.3.3 HR/Lön 

2.3.3.1 Risk för att kommunen inte kan säkerställa personalförsörjningen 

med rätt kompetens 

 Riskvärde 
9 
 
Sannolikhet 
3. Möjlig 
 
Konsekvens 
3. Kännbar 
 
Vad kan gå fel? 
Risk att kommunen inte kan rekrytera personal eller behålla personal med rätt 
kompetens. Många yrkesgrupper är starkt eftertraktade på arbetsmarknaden 
och konkurrensen från andra organisationer är hög. Kommunen måste vara en 
attraktiv arbetsgivare samt se till att kommunens verksamheter är i ständig 
förändring med nya lagstadgade krav. Kommunen måste kontrollera att kom-
petensutveckling av personalen sker i den utsträckning som behövs för att 
klara yrkesrollen som annars kan leda till ökade avvikelser, lägre effektivitet 
och övriga kvalitetsbrister. 
 
Vem/vilka berörs av risken? 
Medarbetare 

 

  Kontrollmoment  Åtgärd 

 Planering för ersättning av kritisk 
kompetens 
 
Vad ska kontrolleras? 
Att det finns en plan för ersättning 
av kritisk kompetens 
 
Resultat av kontroll 
 
Ingen plan för att hantera ersättning 
av kritisk kompetens är framtagen 
på övergripande nivå och har därför 
inte kunnat kontrolleras. Planer tas 
dock fram för överlämning av upp-
gifter och kompetensöverföring vid 
individers pensionsavgångar. 
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  Kontrollmoment  Åtgärd 

 Kontroll av antalet behöriga sö-
kande till tjänster 
 
Vad ska kontrolleras? 
Antalet behöriga sökande till tjäns-
ter 
 
Resultat av kontroll 
 
Av de 10 externa rekryteringar som 
kontrollerats har 9 haft behöriga 
sökanden. En rekrytering ska 
omannonseras då den endast hade 
2 sökande och ingen var behörig. 
Det rörde sig om en distriktsskö-
tersketjänst. 

  

2.3.3.2 Risk för att kraven i det systematiska arbetsmiljöarbetet inte upp-

fylls 

 Riskvärde 
9 
 
Sannolikhet 
3. Möjlig 
 
Konsekvens 
3. Kännbar 
 
Vad kan gå fel? 
Att arbetsgivaren inte följer arbetsmiljölagen. Arbetsmiljön gäller både fysiska 
och psykosociala förhållanden. En god arbetsmiljö ger engagerade medarbe-
tare som bidrar till verksamhetens kvalitet, resultat och mål, detta riskeras om 
kraven inte uppfylls. 
 
Vem/vilka berörs av risken? 
Medarbetare 

 

  Kontrollmoment  Åtgärd 

 Uppföljning av processen 
 
Vad ska kontrolleras? 
Att rutiner och processen för det 
systematiska arbetsmiljöarbetet 
följs. 
 
Resultat av kontroll 
 
4 stickkontroller har genomförts. 
Två chefer som tillträdde som chef 
under 2018 samt två chefer som 
har haft en längre anställning i 
kommunen som chef. Stickprovs-
kontrollen visar att alla 4 har ge-
nomfört BAM-utbildningen. 
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2.3.3.3 Risk för brister i hanteringen av lön 

 Riskvärde 
9 
 
Sannolikhet 
3. Möjlig 
 
Konsekvens 
3. Kännbar 
 
Vad kan gå fel? 
Personalkostnader utgör den andelsmässigt största delen av kommunens 
kostnader. I de fall processerna inte följs eller blivit föråldrade kan detta gene-
rera fel vid löneutbetalningar eller få stor påverkan  för den anställde eller ar-
betsgivaren. Det finns risk att frånvaro såsom sjukfrånvaro, semester och för-
äldraledighet inte rapporteras som det ska. Det finns också risk att redovis-
ningen av lönen blir fel. 
 
Vem/vilka berörs av risken? 
De anställda och verksamheternas ekonomi 

 

  Kontrollmoment  Åtgärd 

 Uppföljning av rapporterade av-
vikelser 
 
Vad ska kontrolleras? 
Att medarbetares rapporterade 
avvikelser attesteras av chef innan 
lönen bearbetas. 
 
Resultat av kontroll 
 
Varje månad sedan mätningen 
startat (läs mitten 2019) har löne-
chef skickat påminnelse till flertalet 
chefer som inte attesterat enligt 
gällande rutiner. Detta har fått till 
följd att X antal medarbetare fått 
felaktiga löner varje månad, som 
löneavdelningen fått lägga tid på att 
rätta efterföljande månader. Ej god-
tagbart resultat. 

  

 Minimalt med fel och varningar 
 
Vad ska kontrolleras? 
Kontroll av uppstådda fel och var-
ningar i Visma lön. 
 
Resultat av kontroll 
 
Kontroller görs av löneavdelningen i 
Visma lön flera gånger per månad, 
då ev. fel rättas. Särskilt fokus att 
inga fel ska finnas vid verkställande 
av lön. 
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  Kontrollmoment  Åtgärd 

 Korrekta anställningsbeslut 
 
Vad ska kontrolleras? 
Att anställningsbeslut är korrekt 
registrerade för att redovisning och 
utbetalning av lön ska bli korrekt. 
 
Resultat av kontroll 
 
Detta moment görs varje dag, vid 
varje nytt anställningsavtal då rap-
porterat anställningsavtal från Win-
Las manuellt registreras i Visma lön 
av löneavdelningen. I och med 
manuell överflytt av information från 
ett system till ett annat sker kontrol-
len för varje anställning. 

  

 Uppföljning av kontering 
 
Vad ska kontrolleras? 
Kontroll av kända konteringar för 
rättning rättas innan de skickas till 
ekonomisystemet. 
 
Resultat av kontroll 
 
Kontroll utförs flera gånger per må-
nad, med särskilt fokus innan verk-
ställan av lön. Ny rutin sedan ca ett 
år tillbaka att uppstådda fel rättas 
av lönechef i Visma lön och läses 
tillbaka till ekonomisystemet, efter 
underlag om fel från ekonomiavdel-
ningen. På så vis har vi samma 
data i Visma lön och i Visma eko-
nomi. 

  

 Lönefil från lönesystem till eko-
nomisystem 
 
Vad ska kontrolleras? 
Att samtliga lönefiler skickats till 
ekonomisystemet 
 
Resultat av kontroll 
 
Detta moment följs alltid upp vid 
verkställande av lön, med godtag-
bart resultat under 2019. 
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  Kontrollmoment  Åtgärd 

 Ekonomifil från lönesystemet till 
ekonomisystemet 
 
Vad ska kontrolleras? 
Att samtliga ekonomifiler skickats 
till ekonomisystemet 
 
Resultat av kontroll 
 
Detta moment följs alltid upp vid 
verkställande av lön, med godtag-
bart resultat under 2019. 

  

 Placeringsschema från TimeCare 
planering till Visma lön 
 
Vad ska kontrolleras? 
Att samtliga placeringsscheman 
inkommer till Visma lön i rätt tid. 
 
Resultat av kontroll 
 
Kontrolleras löpande av löneadmi-
nistratör och lönehandläggare, 
samt påtalas vid chef- och medar-
betarutbildningar om det egna an-
svaret kring schemakontroll. 

  

2.3.4 Leverera IT-stöd 

2.3.4.1 Risk för felaktiga behörigheter i system 

 Riskvärde 
9 
 
Sannolikhet 
3. Möjlig 
 
Konsekvens 
3. Kännbar 
 
Vad kan gå fel? 
Felaktiga behörigheter i IT-system riskerar att leda till sekretessbrott och andra 
överträdelser av befogenheter. 
 
 

 

  Kontrollmoment  Åtgärd 
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  Kontrollmoment  Åtgärd 

 Kontroll av personal som slu-
tat/bytt anställning 
 
Vad ska kontrolleras? 
Att behörigheter är korrekta 
 
Resultat av kontroll 
 
Rutin avseende behörighetsstyr-
ning finns införd i kommunen, där 
samtliga verksamheter beställer 
behörigheter vi rekrytering av nya 
medarbetare. Gäller för de större 
IT-systemen (större = många an-
vändare). Beställning sker via be-
ställningsblankett till E-postbrevlåda 
som kontrolleras och verkställs av 
systemförvaltare. Godtagbart resul-
tat avseende nyrekryteringar. Dock 
mycket bristfälligt avseende be-
ställning av avregistrering av behö-
righeter. Stora svårigheter att få 
ansvariga att återkoppla när admi-
nistratör/chef slutar för att säker-
ställa informationssäkerheten kring 
denna punkt. 

  

2.3.5 Tillhandahålla varor och tjänster 

2.3.5.1 Risk för att inköp inte sker enligt avtal 

 Riskvärde 
12 
 
Sannolikhet 
4. Sannolik 
 
Konsekvens 
3. Kännbar 
 
Vad kan gå fel? 
Att inköp inte sker enligt de avtal som kommunen tecknat. Samtliga avtal finns 
inte samlade i systemstöd och vilka avtal som tecknats kanske inte är känt av 
de som gör inköp. Det finns också risk för att tecknade avtal inte sägs upp i tid, 
omförhandlas eller förlängs då de återfinns på olika ställen och inte är samlade 
i systemstöd. 
 
 

 

  Kontrollmoment  Åtgärd 
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  Kontrollmoment  Åtgärd 

 Uppföljning av avtalstrohet 
 
Vad ska kontrolleras? 
Avtalstroheten tillsammans med 
upphandlingsenheten i Kalmar. 
 
Resultat av kontroll 
 
Granskning har inte gjorts. 

  

2.3.5.2 Risk för att direktupphandling inte sker 

 Riskvärde 
9 
 
Sannolikhet 
3. Möjlig 
 
Konsekvens 
3. Kännbar 
 
Vad kan gå fel? 
Att direktupphandling inte görs enligt gällande lagkrav. Lagens krav är inte 
kända hos alla som gör inköp. Det finns också risk att de direktupphandlingar 
som görs inte redovisas till upphandlingsenheten. 
 
 

 

  Kontrollmoment  Åtgärd 

 Uppföljning av rutinen för direkt-
upphandling 
 
Vad ska kontrolleras? 
Att rutinen för direktupphandling 
följs 
 
Resultat av kontroll 
 
Granskning har inte gjorts. 

  

3 Slutsatser 
Uppföljningen av kontrollmomenten inom Utbildning visar att sjukfrånva-
ron minskat jämfört med 2018, vilket är positivt. Varje enhet har tagit fram 
en rutin för bemanning vid frånvaro vilket skapar trygghet i personalgrup-
pen. Den minskade budgetramen och svårigheten att få tag på korttidsvika-
rier har dock pressat organisationen ytterligare. En förklaring kan vara att 
vikariebristen gör att personal går till arbetet trots sjukdom för att inte kol-
legorna ska få ökad arbetsbelastning. Antal elever med extraordinärt sär-
skilda behov har ökat och därmed belastningen på personalen. Kostnaderna 
för företagshälsovård har ökat under året vilket också tyder på ökad stress, 
ökat antal konflikter på arbetsplatsen och ökat behov av enskild handled-
ning. 
De brister som främst noterats vid uppföljningen av lednings- och stödpro-
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cesserna i Mörbylånga kommuns interna kontroll 2019 har varit inom pro-
cesserna kontroll av ärendeberedningsrutiner, diarieföring och gallring en-
ligt gällande lagstiftning, rapportering av delegeringsbeslut, uppföljning av 
verkställighet av politiska beslut, uppföljning av rapporterade avvikelser 
inom hantering av lön samt kontroll av felaktiga behörigheter i system. 
Där brister har upptäckts i samband med kontrollmomenten har åtgärder 
tagits fram för att korrigera och åtgärda bristerna för att undvika fel i framti-
den. Uppföljning att tillräckliga åtgärder vidtagits sker löpande eller med 
aktiviteter i kommande riskanalyser och interna kontrollplaner. Det finns 
vissa kontrollmoment som inte har kontrollerats under 2019 på grund av nya 
system eller där rutinen för kontroll inte har hunnit bli klar under året. Utö-
ver de brister som upptäckts har kontrollmomenten som genomförts haft 
godkända resultat. 

4 Åtgärdsplan 
Risker inom kanslirutiner 
Uppföljning av kontrollmoment kommer framåt att ske med hjälp av ny 
rutin och ny modul i dokument- och ärendehanteringssystemet Ciceron. En 
administrativ handbok håller på att tas fram som kommer att finnas på intra-
nätet med information och hjälp till chefer och handläggare för att underlätta 
arbetet och öka kunskapen kring ärendehantering. 



 

 
 
 
 
 
 
 
Uppdragsredovisning 
2019-12-31 
Utbildningsnämnd 
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1 Uppdrag 
I respektive verksamhetsplan beskrivs separata uppdrag som politiken ger 
till respektive verksamhetsområde. Dessa uppdrag är ett komplement till de 
övergripande målen. Uppdragen löper på under den period som beslutas, 
men vanligtvis hör de ihop med planperioden. 

1.1 Medborgare 

1.2 Utveckling 

Uppdrag Status Start-/ Slutda-
tum 

Plan för att stärka och förbättra förut-
sättningarna för planering, uppföljning 
och utvärdering i skolan. 

 Avslutad 2019-01-08 
 
2019-12-31 

Beskrivning 
Den pedagogiska verksamheten i skolan måste ha goda förutsättningar för att 
nå de högt uppsatta mål och förväntningar som finns. Kommundirektören får i 
uppdrag att ta fram en plan för att stärka och förbättra förutsättningarna för pla-
nering, uppföljning och utvärdering av det pedagogiska arbetet i skolan. 

Kommentar 
Lärare undervisar idag i snitt ca.18,5 timmar/vecka. Utöver undervisningstiden 
ingår ex. tillsyn av eleverna på rast, pedagogisk lunch samt planeringstid. Lärare 
arbetar enligt Bilaga M som innebär att de har 35 timmar/vecka på arbetsplatsen 
och 10,5 timmar som förtroendetid till för- och efterarbete av undervisningen 
samt kontakter med vårdnadshavare. 
För att ytterligare stärka och förbättra förutsättningarna för planering, uppföljning 
och utvärdering görs följande: 

 Diskussion på central nivå med lärarnas fackliga organisationer kring det 
nya läraravtalet HÖK 18 där två områden ringats in att arbeta vidare 
med, se nedan. En enkät har genomförts med fokus på arbetsmiljön, uti-
från vad som framkommit i denna har varje enhet formulerat en hand-
lingsplan för det fortsatta arbetet.  

Övergripande mål: Upplevd förbättring av arbetsmiljö/arbetsbelastning med ett 
mer attraktivt läraryrke för att möta utbildningens behov och förutsättningar. 
Kompletteras med lokala mål. 
Område 1: Arbetsmiljö/arbetsbelastningsenkät, utvärdering maj 2020 
Område 2: Lönebildning, kompetensförsörjning, attraktivitet, utvärdering maj 
2021 

 Nytt system (Stratsys) har införts där rektor tillsammans med medarbe-
tarna utvärderar och följer upp det systematiska kvalitetsarbetet. 

 Ett nytt system (Qlik Sense) har införts i syfte att det ska vara enkelt för 
rektor och personal att följa måluppfyllelsen gällande bl.a. nationella 
prov och betyg. Utifrån systemets grafer kan man föra diskussioner kring 
det pedagogiska arbetet och avgöra vad som behöver åtgärdas framö-
ver. 

 En ny skolportal (School Soft) är inköpt och är igång fr.o.m höstterminen 
2019. Den nya skolportalen underlättar för pedagogerna att dokumen-
tera och kommunicera med vårdnadshavarna. 

1.3 Medarbetare 

1.4 Ekonomi 




