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KOMMUNFAKTA 

Visste du detta om Mörbylånga kommun? 

     

 

  

 
15 249  bor i kommunen 
6 770  hushåll finns i kommunen 
138 barn   föds 
970 stycken   flyttar in till kommunen 
774 stycken  flyttar ut från kommunen 
1 874   pendlar dagligen in till kommunen  
3 651   pendlar dagligen ut från kommunen 
78,5 %  bor i tätort 
74,2 %  av marken används till jordbruk 
883 495 m2  gräsytor hanteras 
1 100 km  VA-ledningar finns i kommunen 
Landareal   667 kvkm 
Invånare per kvkm  23 
Ölands längd 137 km 
Landskapsblomma Ölandssolvända 
Landskapsdjur Näktergal 
 
Siffrorna avser 2019.  
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Befolkningsförändring 2008–2019 

 
Födda och döda 2019 

 

Utrikesfödda 2019 

 

Boende i tätort 

 
Så många har jobb 

 
 
 
 

 

Kommunalskatt 2020 

 
 
 

År 
(31/12) 

Folkmängd 
Antal 

Födelse- 
överskott 

Flyttnings- 
överskott 

  M  Kv 

2008 13 737 -8 51 87 

2009 13 834 -14 68 44 

2010 14 021 8 95 85 

2011 14 138 -11 60 71 

2012 14 256 -16 82 53 

2013 14 368 14 48 50 

2014 14 498 0 107 18 

2015 14 669 -1 104 68 

2016 14 916 -11 112 144 

2017 15 000 -26 68 37 

2018 15 048 -23 43 24 

2019 15 249 -18   

Antal                     Män Kvinnor 

Födda                      46      74 
Döda                        71      67 

Andel (%) av de  
boende                          Kommunen        Riket 

                                         8,4     19,6 

Andel (%) av de boende   Kommunen            Riket 

                                                     78,5                  87,4 

Andel (%) av 20-64 år   Kommunen            Riket 

                                                     85,0                  79,5 

Kommunalskatt 2020 

 Kommunen 
Total skattesats                                      34,07  
därav till kommun                                   22,21 
Skatteunderlag, kr/inv                        202 148 
Skatteunderlag, index                                 91 

Genomsnitt i länet 
     Total skattesats   33,75 

därav till kommun   21,89 
Skatteunderlag, kr/inv    198 822 
Skatteunderlag, index                                 90 

    Genomsnitt i riket 
    Total skattesats   32,28  
    därav till kommun   20,72 
    Skatteunderlag, kr/inv    221 097 
    Skatteunderlag, index                               100 

Index, riket = 100 
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MÖRBYLÅNGA KOMMUNS 
ORGANISATION 

 

 

 

Kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. Fullmäktige fattar 
beslut i större principiella och viktiga frågor. Det kan till exempel handla om mål och 
riktlinjer för verksamheten, budget, skatt och andra ekonomiska frågor. 
Vart fjärde år bestämmer kommuninvånarna vilka som ska sitta i kommun-
fullmäktige. De 45 platserna fördelas till de olika politiska partierna efter antal röster 
i kommunvalet. 

Mandatfördelning 2018-2022 

Parti S M C SD V MP L KD Totalt 

Antal 
ledamöter 13 11 9 6 2 1 1 2 45 

 
Kommunen styrs av en koalition bestående av Socialdemokraterna och Centerpartiet, 
med stöd av Vänsterpartiet, 
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Valnämnd 
Valnämnden tar hand om kommunens uppgifter vid allmänna val till riksdag, 
landsting och kommunfullmäktige, vid val till Europaparlamentet samt vid 
genomförande av folkomröstningar. 

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

Kommunstyrelse 
Kommunstyrelsen, KS, är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan och utses 
av kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen består av 13 ledamöter och 9 ersättare.  
Kommunstyrelsen har ett särskilt ansvar för ledning och samordning av kommunens 
verksamheter, men också för ekonomi och budget. Andra uppgifter för 
kommunstyrelsen är att: 

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

• samordna arbetet med att formulera övergripande mål för kommunen 
• formulera kommunens arbetsgivarpolitik 
• se till att de beslut som fattas av kommunfullmäktige blir verkställda i tid. 

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

Socialnämnd 
Socialnämnden ansvarar för kommunens uppgifter enligt socialtjänstlagen, hälso- 
och sjukvårdslagen och vad som i lag sägs om socialnämnd. 
Socialnämnden som består av 9 ledamöter och 5 ersättare. 
Socialnämnden ansvarar för kommunal hälso- och sjukvård, omsorg om personer 
med funktionsnedsättning, äldreomsorg, drift av socialtjänstens olika boendeformer 
och HVB-hem, familjerådgivning, budgetrådgivning samt individ- och 
familjeomsorg. 
Sociala utskottet ansvarar för individärenden inom individ- och familjeomsorgen. 
Uppgifter som behandlas i sociala utskottet skyddas av sekretess.  
Sociala utskottet har 3 ledamöter och 3 ersättare. 
En fullständig beskrivning av socialnämndens uppdrag finns i reglementet för 
socialnämnden. 
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Samhällsbyggnadsnämnd 
Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för kommunens uppgifter inom plan- och 
byggnadsväsendet samt miljö- och hälsoskyddsområdet. Dessutom hanterar nämnden 
frågor som regleras i alkohol- och tobakslagstiftningen. 
Samhällsbyggnadsnämnden består av 9 ledamöter och 5 ersättare. 
En fullständig beskrivning av samhällsbyggnadsnämndens uppdrag finns i 
reglemente för samhällsbyggnadsnämnden. 

Kultur- och tillväxtnämnd 
Kultur- och tillväxtnämnden ska ha fokus på tillväxtfrågor och på hur de områden 
som kultur- och tillväxtnämnden ansvarar för både var för sig och gemensamt kan 
bidra till kommunens tillväxt. Kultur- och tillväxtnämnden ansvarar för fritidsfrågor, 
arbetsmarknadsfrågor, kulturverksamhet och kulturskola samt infrastruktur där 
områdena vatten, avlopp, fjärrvärme, gator och vägar, kartförsörjning, parker och 
allmänna platser, hamnar och fastigheter ingår. 
Kultur- och tillväxtnämnden är också: 

• samordnande och verkställande nämnd för kommunens byggnads- och 
anläggningsverksamhet 

• arbetslöshetsnämnd enligt lagen (1994:475) om arbetslöshetsnämnd 
• trafiknämnd enligt lagen (1978:475) om nämnder. 

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

Utbildningsnämnd 
Utbildningsnämnden ansvarar för kommunens omsorg och utbildning i förskola, 
förskoleklass, grundskola, gymnasieskola, särskola samt för kommunal 
vuxenutbildning, fritidshem, öppen förskola och elevhälsa. Till skillnad från andra 
verksamheter har skolväsendet dubbla huvudmän, vilket innebär att nämnden har 
både ett statligt och kommunalt uppdrag. 
Utbildningsnämnden består av 9 ledamöter och 5 ersättare. 
En fullständig beskrivning av utbildningsnämndens uppdrag finns i reglemente för 
utbildningsnämnden. 
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POLITISK INRIKTNING 

Mörbylånga kommun, precis som resten av Sverige och övriga världen, går in i 2021 
med viss osäkerhet. Coronapandemin har gjort att mycket av det vi tidigare tagit som 
självklart har förändrats och vilka konsekvenserna blir kan vi ännu inte förutse fullt 
ut. Ett är dock klart - vi ska fortsätta att leverera välfärdstjänster av hög kvalitet till 
kommunens medborgare. Att vi i dessa oroliga tider kan leverera en budget som 
innebär en rad nya satsningar på välfärden känns mycket bra. Det är också en budget 
som tar ansvar för framtidens behov av investeringar och förnyelse utifrån ett 
långsiktigt och hållbart perspektiv. 
Hållbarhetsarbetet i Mörbylånga kommun utgår från de 17 globala målen i Agenda 
2030. Ett av de prioriterade målen är jämställdhet. Inom ramen för arbetet med 
Agenda 2030 finns ett uppdrag om att ta fram en jämställdhetsplan. Våld i nära 
relationer orsakar ett stort lidande för många och är en viktig del av 
jämställdhetsarbetet. Våldet kan vara fysiskt, sexuellt, psykiskt och bero på social 
utsatthet. Cirka 85 procent av offren är kvinnor. I svåra tider, som under en pandemi, 
rapporteras en ökning av våldet. Vi ska också ha jämställdhetsglasögonen på när vi 
analyserar och utvärderar såväl verksamheten som budgetarbetet och då är det viktigt 
att det finns könsuppdelad statistik.    
Vi i den politiska majoriteten, Socialdemokraterna och Centerpartiet med stöd av 
Vänsterpartiet, ser fram emot ett år då den nya styrmodellen samt en ny vision och 
värdegrund ska implementeras för att i allt högre grad prägla verksamheterna. 
Medborgare, näringsliv och besökare ska vara nöjda med kommunens service och 
bemötande. Styrning, kultur och arbetssätt ska ha fokus på verksamhetens syfte och 
medborgarens behov. Varje beslutsnivå ska aktivt verka för att stimulera samverkan 
och helhetsperspektiv, bygga förtroendefulla relationer samt verka för att 
medarbetarna kan och vill hjälpa medborgarna. Analys och uppföljning till den 
politiska nivån är en central del av den nya styrmodellen.  
Medarbetarna är kommunens största och viktigaste resurs. För oss är det mycket 
viktigt att öka Mörbylånga kommuns attraktionskraft som arbetsgivare. Med den nya 
visionen som utgångspunkt ska ett personalpolitiskt program formuleras och arbetet 
med ökad trivsel, delaktighet och frisknärvaro ska intensifieras. Som ett led i detta 
arbete ska förmåner som friskvårdsbidrag och liknande ses över. 
Digitalisering ger ökad kvalitet och högre effektivitet till lägre kostnad vilket ger 
bättre möjlighet att utveckla kommunens service och möjlighet att skjuta mer 
resurser till kärnverksamheterna. Inom äldreomsorgen behöver välfärdstekniken 
utvecklas för att öka tryggheten, stärka självständigheten och livskvaliteten för äldre 
och brukare. Digitaliseringen är dock viktig för alla grupper i samhället. Därför 
fortsätter vi satsa på att utbildning och stöd till medborgare för att motverka ett 
digitalt utanförskap.  
I budget för 2021 prioriterar vi färdigställande av fler detaljplaner samt att öka 
kommunens strategiska markinnehav. Detta är viktigt för att möjliggöra och 
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påskynda byggandet av fler bostäder även i de mindre tätorterna liksom för att 
underlätta för företag att etablera sig i vår kommun. Intresset och efterfrågan på 
bostäder längs östra sidan är påtaglig och därför kommer kommunal mark i Gårdby 
att detaljplaneras. Samtidigt ges privata markägare möjlighet att avstycka mark 
allteftersom kommunalt VA dras fram.  
Mörbylånga kommun är en av de tryggaste platserna i vårt land, men även här märks 
den ökade oron och polariseringen i samhället. Samtidigt ökar antalet barn och unga 
som drabbas av psykisk ohälsa. I ett sådant läge är det viktigare än någonsin att 
samverkan för att säkra tidiga och samordnade insatser för barn och unga fungerar 
väl. Ett särskilt fokus behöver ligga på det drogförebyggande arbetet.   
Vi satsar också på jobbskapande åtgärder för att motverka en växande arbetslöshet, i 
synnerhet bland unga och nyanlända, men också för att stärka företagen. Vi fortsätter 
utveckla och förbättra dialogen och servicen till våra företag. Några av nycklarna till 
att vara en tillväxtkommun är ett välmående näringsliv, ett bra företagsklimat och en 
fungerande integration.  
Arbetet för att bli en kommun där kulturen är levande och socialt, geografiskt samt 
ekonomiskt tillgänglig för alla fortsätter. Kommunens bibliotek är naturliga och 
tillgängliga mötesplatser och servicepunkter för invånare och besökare. En ny större 
samlingslokal kommer under 2021 att öppna i Färjestaden. Under året kommer också 
nytt fokus att sättas på hur vi kan göra Zokker i Mörbylånga till en mötesplats för 
kulturskolan, föreningar och kulturliv. 
Att ha en väl fungerande och tillgänglig kollektivtrafik är oerhört centralt för alla 
som bor och befinner sig på södra Öland. För att säkerställa god tillgång till 
kollektivtrafik i alla kommunens delar, samt mellan norra och södra delen av Öland, 
fortsätter vi arbeta aktivt tillsammans med Kalmar länstrafik, på politisk nivå liksom 
mellan tjänstepersoner.  
Under två års tid har arbetet med att kraftsamla för att skapa utveckling, inflyttning 
och tillväxt på Sydöland pågått i projektform. Nu går arbetet över till kommunens 
ordinarie verksamhet där vi fortsätter vår medvetna satsning på 
landsbygdsutveckling. Det påbörjade arbetet för ett starkt och hållbart Sydöland 
fortsätter i tät samverkan med det nätverk som har bildats. I budget 2021 finns en 
särskild landsbygdspeng. Syftet är att ekonomiskt stödja föreningar och lokala 
utvecklingsgrupper i såväl konkreta utåtriktade aktiviteter som i mer långsiktiga 
utvecklingsplaner.  
Oavsett vem du är, vad du gör eller var du bor skapar vi tillsammans en hållbar 
framtid och en kommun som växer med demokrati, humanitet, solidaritet och rättvisa 
villkor. Detta tror vi skapar livskvalitet och möjlighet att leva det goda livet för varje 
individ – från söder till norr och från öst till väst. 
 
 
 
Matilda Wärenfalk (S)   Anna-Kajsa Arnesson (C) 
Kommunstyrelsens ordförande Kommunstyrelsens förste vice 

ordförande
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VISION OCH VÄRDEGRUND 

Vision 
Mörbylånga kommuns vision lyder på följande sätt:  

Vi skapar växtkraft och livskvalitet. 
Mörbylånga kommun på södra Öland är unikt. Vi som lever här idag erbjuds en fantastisk 
livskvalitet med närhet till vattnet, naturen, kulturen, världsarvet och staden. Här möts du av 
ett varmt välkomnande och god service.  
Tillsammans behöver vi på ett hållbart sätt utveckla och förvalta våra goda förutsättningar. 
Mörbylånga kommun ska även i framtiden vara en kommun där människor, näringsliv, 
föreningsliv, natur, jordbruk och kultur lever och växer. 
I vår kommun har skapandet gått i arv, men framtiden skapas inte av sig självt. Oavsett vem 
du är, vad du gör eller var du bor är det din nyfikenhet, kreativitet och initiativförmåga som 
skapar växtkraft och livskvalitet i framtiden. 

Värdegrund 

Nyfikenhet 
Vi lyssnar och samtalar, med uppriktig nyfikenhet, för att förstå, lära och utvecklas. 

Kreativitet 
Vi har modet att tänka nytt och hitta nya lösningar så vi kan använda våra gemensamma 
resurser på bästa möjliga sätt.  

Initiativförmåga 
Vi har förmåga att gå från ord till handling. Vi testar nya idéer, metoder och arbetssätt. Vi 
utvärderar för att skapa nytt lärande och växtkraft. 
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GOD EKONOMISK  
HUSHÅLLNING OCH 
KOMMUNÖVERGRIPANDE MÅL 

God ekonomisk hushållning kan ses i två dimensioner; att hushålla i tiden samt att hushålla 
över tiden. Ekonomi ska vägas mot verksamhet på kort sikt och mot verksamhetens behov 
på längre sikt. Vidare har begreppet god ekonomisk hushållning både ett finansiellt 
perspektiv och ett verksamhetsperspektiv. 
Det finansiella perspektivet innebär att varje generation själv ska bära kostnaderna för den 
service som den konsumerar, det vill säga ingen generation ska behöva betala för det som en 
tidigare generation har förbrukat. Kommunen måste ange en ambitionsnivå för den egna 
finansiella utvecklingen och ställningen i form av finansiella mål.  
Verksamhetsperspektivet 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. För att säkerställa detta måste det finnas ett klart samband mellan 
resurser, prestationer, resultat och effekter.  

Kommunövergripande mål 
Med utgångspunkt från kommunens och verksamheternas grunduppdrag genomförs 
nulägesanalys och omvärldsanalys som syftar till att identifiera prioriterade 
utvecklingsområden. Detta görs på varje organisatorisk nivå utifrån det uppdrag och de 
förutsättningar som respektive verksamhet har.  
Kommunfullmäktiges grunduppdrag utgår från verksamhetsidén att de är högsta beslutande 
organ i kommunen och ska besluta i ärenden av principiell betydelse eller av större vikt. 
Detta innebär att de ska arbeta med samhällsutvecklande och demokratiska frågor. 
Kommunfullmäktiges uppdrag utgår också från Agenda 2030 och de globala målen för 
hållbar utveckling. Målen syftar till att utrota fattigdom och hunger, förverkliga de 
mänskliga rättigheterna för alla, uppnå jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor och 
flickor samt säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser. Utifrån 
genomförd nuläges- och omvärldsanalys har följande prioriterade utvecklingsmål 
identifierats för kommunfullmäktige; 

Tillväxtskapande och hållbar samhällsplanering 
I kommunens strategiska samhällsplanering är god mark- och planberedskap 
framgångsfaktorer som gör kommunen attraktiv och skapar förutsättning för en hållbar 
utveckling. Kommunen ska kunna erbjuda attraktiva boendemiljöer för alla i hela 
kommunen. Vidare ska planeringen stimulera och ge goda förutsättningar för företag och 
verksamheter att etablera sig och utvecklas. 
Med ett geografiskt och innehållsmässigt brett utbud av planer möter kommunen olika 
framtida behov. Planerna ska i enlighet med översiktsplanen vara socialt, ekonomiskt, 
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ekologiskt och kulturellt hållbara. Kommunen ska inneha tillräckligt med strategisk mark för 
att i större utsträckning kunna påverka samhällsplaneringen. För att lyckas krävs ett nära och 
tidigt samarbete mellan intressenter såsom kommunens olika verksamheter, föreningar, 
näringsidkare, exploatörer och medborgare. Proaktivitet, dialog och inflytande ska 
genomsyra arbetet. 

Effekt Indikator 

Ökad yta planlagd mark för 
verksamheter 

Inventeras i detaljplaner för att sedan sätta 
mätbara mål 

Ökat antal nya planlagda bostäder Inventeras i detaljplaner för att sedan sätta 
mätbara mål i linje med 
bostadsförsörjningsprogrammet 

Ökad yta inköpt strategisk mark Inventeras och jämförs med översiktsplanens 
intentioner 

Ökad inflyttning  Flyttningsnetto enligt SCB:s befolkningsstatistik 

Ett starkt lokalt och differentierat näringsliv 
Företagandet i Mörbylånga kommun ska vara starkt och differentierat för att möjliggöra en 
lokal arbetsmarknad, för att skapa levande orter och landsbygd att bo och verka i. Det har en 
positiv påverkan på skatteintäkter och kompetensförsörjning att vara en attraktiv kommun 
för inflyttning och för att behålla nuvarande invånare samt för landsbygdsutveckling. Fler 
företag och fler arbetstillfällen samt arbetsställen bidrar till en ökad kompetensförsörjning, 
både geografiskt och inom olika branscher. Samverkan mellan kommun och näringsliv ska 
ske naturligt genom dialog och utvecklas utifrån efterfrågan. 
Kommunen ska bygga på styrkor såsom den gröna näringen, kulturnäringen och 
besöksnäringen. Kommunen behöver en variation av verksamheter för att attrahera olika 
typer av kompetens och invånare. Omvärldsbevakning och att följa olika företagsrankingar 
är en del av detta. Samverkan mellan kommunens olika verksamheter för att ha en god 
markberedskap är viktigt. Närheten till universitetet ska utnyttjas för att bidra till ett 
differentierat näringsliv. En viktig aspekt är det demokratiska inflytandet och dialogen med 
näringslivet.  

Effekt Indikator 

Ökad andel företag och arbetsställen i 
förhållande till befolkningen 

Etableringsfrekvens, antal nystartade företag per 
1 000 invånare 16-64 år (Källa: Tillväxtanalys) 
Andel egenföretagare (andel av 
förvärvsarbetande dagbefolkning 16-74 år) 
(N00996) 

Upplevt gott bemötande och service 
till företag 

Hur tycker du att kommunens service och 
bemötande vid handläggning av företagsärenden 
är i din kommun idag? Svenskt näringslivs 
undersökning fråga 1E, värdet ska öka och på 
lång sikt nå minst 4,0. 

Ökad tillväxt hos företag inom 
kommunen 

Bruttoregionalprodukt (BRP), kr/inv  
(N03700) 
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Gynnsamma uppväxtvillkor 
Gynnsamma villkor för barn och ungdomar är en förutsättning för utveckling av både 
samhälle och individ. För att skapa ett tryggt samhälle och en god folkhälsa behövs en bra 
skola som inkluderar och utvecklar, ett mångsidigt förenings- och kulturliv för en aktiv fritid 
samt goda sociala stödstrukturer.  
Samverkan mellan verksamheter, föreningar och myndigheter är viktigt för att nå resultat. 
Barnen och ungdomarnas behov ska vara utgångspunkt i arbetet. Väsentliga områden att 
arbeta med är tillgång till verksamhet och aktiviteter, inflytande, likvärdighet, jämställdhet 
och föräldrastöd. Fokus bör ligga på det förebyggande arbetet. 

Effekt Indikator 

Goda skolresultat  Elever i åk 9 som uppnått kunskapskraven i 
alla ämnen, hemkommunen (andel %) uppgår 
till mer än det modellberäknade värdet enligt 
Salsamodellen från Skolverket.  
Gymnasieelever med examen inom fyra år 
(N17461). Andelen ska överstiga rikssnittet för 
kommuner. 

Upplevd trygghet  Jag känner mig trygg i skolan 
(Skolinspektionens enkät, åk 5, 9 och åk 2 
GY). Andelen ska överstiga rikssnittet för 
kommuner. 
Ekonomisk utsatthet bland barn ska vara under 
riksgenomsnittet och minska. (N02904) 

God folkhälsa  Elevers droganvändning ska minska (åk 9 och 
åk 2 GY) (tobak, alkohol och droger) -CANs 
drogvaneundersökning.  
Skolelevers BMI ska minska (FK, åk 4 och 7, 
källa kommunens skolsköterskor). 
Andelen kariesfria 3- till 19-åringar ska öka 
(källa Region Kalmar län). 

Finansiella mål 
Grundtanken bakom begreppet god ekonomisk hushållning, är att varje generation av 
invånare ska bära kostnaderna för den service som de själva beslutar om och som de själva 
konsumerar, samt att gjorda investeringar ska kunna ersättas.  
En viktig förutsättning för god ekonomisk hushållning är att det finns balans mellan löpande 
kostnader och intäkter. Verksamhetens nettokostnader bör därför inte öka i snabbare takt än 
skatteintäkter och statsbidrag. Om förbrukningen under ett år uppgår till mer än intäkterna 
innebär det att kommande år, eller kommande generationer, måste betala för denna 
överkonsumtion. Mörbylånga kommuns främsta utmaning för att uppnå god ekonomisk 
hushållning över tid är att uppnå ett resultat som möjliggör att till så stor del som möjligt 
finansiera kommande års investeringar och pensioner utan att låna pengar. 
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Genom att uppnå ett ekonomiskt resultat som överstiger 2 procent ökar möjligheten att 
finansiera kommunens investeringar med egna medel utan nyupplåning. Om kommunens 
lyckats med det ökar också den långsiktiga betalningsförmågan och soliditeten ökar. 
Soliditeten är ett mått på hur mycket av kommunens tillgångar som har finansierats med 
egna medel och hur mycket kommunen har finansierat genom lån. Om soliditeten ökar har 
en större andel av investeringarna finansierats med egna medel än med lån. 

Effekt Indikator 

God ekonomisk hushållning  Kommunens ekonomiska resultat ska över en 
löpande femårsperiod genomsnittligt uppgå till 
minst 2 % av skatteintäkter och generella 
bidrag.  

Långsiktig betalningsförmåga  Kommunens soliditet ska öka. 
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UPPDRAG TILL NÄMNDER OCH 
FÖRVALTNING 

Uppdragen är politikens och förvaltningens gemensamma ansvar att arbeta med ur ett 
horisontellt och tillitsbaserat perspektiv. Respektive uppdrag ska lyftas i aktuell politisk 
instans runt årsskiftet 2020/2021. Politiker och tjänstepersoner ska tillsammans konkretisera 
uppdraget, formulera mål samt fastställa tidsplan, metod och eventuell budget. En första 
återrapportering ska ske senast i juni 2021. 
Förkortningarna inom rubrikernas parenteser hänvisar till vilka nämner som uppdraget 
gäller: SN=Socialnämnden, UN=Utbildningsnämnden, KTN=Kultur- och tillväxtnämnden, 
SBN= Samhällsbyggnadsnämnden, KS=Kommunstyrelsen. 

Öka frisknärvaron (SN, UN, KTN, SBN, KS) 
Medarbetare i Mörbylånga kommun ska se fram emot att gå till sitt arbete. Delaktigheten i 
arbetet ska var hög och vi jobbar med förbättringsarbete. Våra arbetsplatser ska vara 
hälsofrämjande. Målsättningen för hur det ska vara att arbeta i Mörbylånga kommun är klar, 
men arbetet med att förebygga ohälsa och öka frisknärvaron behöver intensifieras i alla delar 
av verksamheten. Uppdraget ska genomföras tillsammans med medarbetarna och de fackliga 
organisationerna.  
Nämnderna och förvaltningen får i uppdrag att: 

• analysera och kartlägga orsaker till ohälsa och ökad sjukfrånvaro, 
• föreslå åtgärder som möjliggör en god hälsa för att öka frisknärvaron. 

Livskvalitet och växtkraft hos barn och unga (UN, SN, KTN) 
Allt fler barn och unga drabbas av psykisk ohälsa. Problemen ökar hos båda könen men är 
överrepresenterat hos unga kvinnor och flickor. Ökningen kan delvis härledas till de ungas 
livsvillkor i den miljö de vistas mest, vilket är skolan. Det förebyggande arbetet måste 
förbättras och kunskap kring ungas levnadsvillkor och vanor måste öka för att stärka barn 
och ungas psykiska hälsa. Skolhälsovården är en avgörande del i detta arbete. 
Unga personer är särskilt utsatta för den sexualisering och våld som förekommer i olika 
medier. Sexualiserat våld blir allt vanligare och skadorna hos främst unga kvinnor ökar. 
Många unga vittnar om ett eskalerande porrberoende som främst drabbar unga pojkar, men 
också flickor påverkas av porren där de får en bild av vad som förväntas av dem. Sex och 
samlevnad hör inte samman med vare sig pornografi eller våld arbetet för att förebygga 
denna skrämmande utveckling måste intensifieras. 
Vi ser en ökad oro och polarisering i samhället, inte minst bland unga. Alltför få ungdomar 
kommer till kommunens fritidsgårdar och naturliga mötesplatser, exempelvis ett nattcafé, 
där ungdomar i olika åldrar och med olika intressen kan möta varandra och hitta trygga 
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förebilder behöver skapas. Satsningen på unga kommunutvecklare fyller en viktig funktion i 
detta arbete. 
Nämnderna och förvaltningen får i uppdrag att: 

• skapa en gemensam lägesbild av situationen för barn och ungdomar i vår kommun 
vad gäller droger, kriminalitet, mötesplatser, sex och samlevnad etc., i samverkan 
med polisen och andra aktuella myndigheter och aktörer, 

• införa ett filter som blockerar pornografi på samtliga datorer och surfplattor som 
används i kommunens skolor och förskolor,  

• utöka försöket med vuxenvandringar som pågår i Färjestaden till övriga tätorter, i 
samverkan med polis, frivilligorganisationer och föreningar,  

• utvärdera och analysera konsekvenserna av åldersbegränsningarna på kommunens 
fritidsgårdar, 

• presentera förslag på åtgärder för att säkra tidiga och samordna insatser för att 
förebygga psykisk ohälsa, kriminalitet, segregation och utanförskap samt för att ge 
barn och unga en porrfri barndom. 

Åtgärder för förbättrad vattentillgång (KTN) 
Sydöstra Sverige och då speciellt Öland har problem med tillgång på vatten. 
Nederbördsmängden här är lägst i Sverige. Vi måste tänka om och våga tänka nytt och se till 
att så mycket vatten som möjligt återförs till våra vattentäkter. Åtgärder behövs också för att 
säkra vattentillgången på östra sidan under tiden som det kommunala ledningsnätet byggs ut. 
Vattensituationen på östra sidan av Öland är särskilt utsatt och har varit besvärande under 
lång tid. Arbetet med att bygga ut kommunalt vatten och avlopp ska fortsätta enligt VA-
planen, men för många innebär det ytterligare flera år av osäker vattentillgång. Ett sätt att 
göra detta är att erbjuda en vattenkiosk där hämtning av vatten kan ske i dunk eller tunnor. 
Genom registrerade användare med personliga nycklar får man en säker hämtning, 
dokumenterade volymer och enkel prissättning. Möjlig placering av en vattenkiosk skulle 
kunna vara vid Triberga vattenverk. 
När den nya detaljplanen Färjestaden förverkligas, innebär det stora hårdgjorda ytor där 
vatten samlas och töms i Kalmarsund. Vi behöver hitta sätt att återföra och filtrera vattnet i 
vattentäkten i Tveta. Borgholms kommun har ett LONA-projekt där de arbetar med att hålla 
kvar vatten ovan de kommunala vattentäkterna. Mörbylånga kommun söker EU-projekt för 
samma syfte. 
Nämnden och förvaltningen får i uppdrag att: 

•  utreda förutsättningarna för en vattenkiosk i anslutning till Triberga vattenverk, 
•  presentera förslag på ytterligare åtgärder för att säkra vattentillgången på östra sidan 

i väntan på kommunalt VA, 
•  tillsammans med pågående och sökta projekt utreda, inte bara att behålla vatten 

ovan täkt, utan även hur vatten kan återföras till Tveta vattentäkt. 

Långsiktig plan för omsorg om person med  
funktionsvariation, OFV (SN) 
Mörbylånga kommuns befolkning växer. Det blir också fler personer med 
funktionsvariationer som har behov av insatser från kommunen. Därför finns ett behov av att 
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skapa ett helhetsperspektiv kring omfattningen av kommande behov inom verksamheten. 
Den långsiktiga planen syftar till att kommunen ska ha bättre framförhållning på kommande 
behov och förändrade behov inom OFV.  
En långsiktig plan bör omfatta minst 10 år och utarbetas i dialog med medborgarna, 
intresseorganisationer och övriga aktuella instanser. Planen ska beskriva behovet av olika 
typer av boendeformer, sysselsättning samt tillgången till kultur- och fritidsaktiviteter 
liksom hur kompetensförsörjningen ska säkras. Vidare ska planen beskriva vilka behov av 
hälso- och sjukvårdsinsatser som behövs inom OFV. Planen behöver också beröra hur 
samverkan med regionen kan stärkas kring personer med funktionsvariation, liksom hur 
digitaliseringens möjligheter och utmaningar kan användas för att förbättra vården och 
berika livet för brukarna. 
Nämnden och förvaltningen får i uppdrag att: 

• ta fram en långsiktig plan för omsorg för personer med funktionsvariation, i 
uppdraget ingår att beskriva behovet av olika typer av boendeformer, sysselsättning 
samt tillgången till kultur- och fritidsaktiviteter. 

Projekt Skansenskolan 2.0 med politisk styrgrupp (UN, KS) 
Att Skansenskolan i Mörbylånga och den nya högstadieskolan i Färjestaden ska vara 
likvärdiga i standard och pedagogisk utformning är en självklarhet och förvaltningen har 
påbörjat en utredning av behov och önskemål inför renoveringen av Skansenskolan i dialog 
med personal, elever, föräldrar och skolledning. Inför att arbetet nu ska påbörjas och gå från 
ord till handling behöver en projektorganisation skapas och politisk styrgrupp tillsättas. I 
uppdraget ingår att utreda vad de lokaler som inte behövs för skolans ändamål ska användas 
till liksom vad den nyrenoverade skolan ska heta. 
Nämnderna och förvaltningen får i uppdrag att: 

• utse en projektledare med arbetsgrupp inom förvaltningen,  
• tillsätta en styrgrupp, bestående av presidierna i Kommunstyrelsen och 

Utbildningsnämnden, som ska arbeta tillsammans med projektgruppen. 

Projekt Zokker 2.0 med politisk styrgrupp (KTN, KS) 
Mörbylånga ska vara en kommun där kulturen är levande och tillgänglig för medborgare och 
besökare i olika åldrar. Zokker är en viktig del av centralorten Mörbylångas identitet. Det är 
en fantastisk tegelbyggnad och ett tydligt minnesmärke över den blomstrande industriorten. 
Underhållet av lokalerna är eftersatt och renoveringsbehovet är stort. Sedan tidigare finns ett 
uppdrag att göra Zokker till ett förenings- och kulturhus. En arbetsgrupp bestående av 
intresserade och engagerade Mörbylångabor finns redan på plats. Arbetet från kommunens 
sida med att utveckla Zokker och ta vara på de unika förutsättningar som finns där måste nu 
ta fart.  
Nämnderna och förvaltningen får i uppdrag att: 

• utse en projektledare inom förvaltningen, 
• tillsätta en styrgrupp, bestående av presidierna i Kommunstyrelsen och Kultur- och 

tillväxtnämnden, som ska arbeta tillsammans med projektledare, arbetsgrupp samt 
MBAB, som äger byggnaden. 
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Kultur för barn och unga (KTN, UN) 
Kulturskolan utgör ett viktigt komplement till grundskolan för barn och ungdomar som vill 
lära sig spela instrument, sjunga, spela teater eller dansa. Kulturskolan erbjuder även musik- 
och filmproduktion samt gestaltning i bild och form. För barn och unga är möjligheten att få 
ta del av olika kulturaktiviteter en av de viktigaste delarna i en rik och meningsfull fritid. För 
många är det en utmaning med tanke på långa avstånd och, utanför tätorterna, en dålig 
tillgång till kollektivtrafik på kvällar och helger. 
Nämnderna och förvaltningen får i uppdrag att: 

• utreda möjligheten att lägga in kulturskolans aktiviteter under skoldagen för dem 
som är beroende av skolskjuts, 

•  se över hur kulturskolans utbud kan förstärkas under lovdagar, 
• tydliggöra utbudet av kulturaktiviteterna som vänder sig till barn och unga från olika 

verksamheter exempelvis kulturskolan, kultur i skolan och kulturinslagen inom 
fritidsgårdarnas verksamhet samt biblioteken. 

Underlätta nyttjandet av kollektivtrafiken (KTN) 
Under ett antal år har Kalmar länstrafik (KLT) styrt om kollektivtrafiken till så kallad 
stråktrafik. Detta har medfört avsevärt bättre kommunikationer från och till Mörbylånga och 
Färjestaden. Nu måste krafttag tas för att matartrafiken till huvudorterna ska fungera för att 
även de som bor och befinner sig utanför stråken ska kunna nyttja kollektivtrafiken. För 
några år sedan erbjöds skolungdomar fria resor under sommaren för att lättare kunna ta sig 
till sommarjobb och aktiviteter. Utan denna möjlighet har många unga svårt att tacka ja till 
sommarjobb och riskerar att bli isolerade utan möjlighet till fritidsaktiviteter och socialt 
umgänge. Detta är också en viktig åtgärd för att få unga att stanna kvar på och/eller 
återvända till landsbygden. 
Nämnden och förvaltningen får i uppdrag att: 

• i dialog med Region Kalmar län och KLT se över närtrafiken och utreda andra 
möjligheter för att förbättra och öka möjligheterna att nyttja stråktrafiken. 

• initiera dialog med Region Kalmar län och KLT för att utreda möjligheten att ge 
skolungdomar tillgång till avgiftsfri kollektivtrafik inom Kalmar län under 
sommarlovet. 
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STYRMODELL 

Mörbylånga kommun antog inför 2021 en ny styrmodell som bygger på tillitsfull ledning 
och styrning. Införandet av den nya styrmodellen förväntas ge ett flertal positiva effekter, 
bland annat ökad medborgarnytta, bättre kvalitet och effektivitet samt högre grad av 
delaktighet bland medarbetare och medborgare. Styrmodellen ska också i högre utsträckning 
ta till vara medborgarna och medarbetarnas kunskaper och erfarenheter. 
Dialog är en viktig del i styrmodellen och används som styrmedel mellan olika roller och 
nivåer i organisationen för att öka förståelse, samsyn och acceptans avseende till exempel 
vision, mål, uppdrag eller kvalitet. 

Kommunens styrning 

 
Kommunens styrning bygger på den övergripande värdegrund och vision som 
kommunfullmäktige beslutar om. Verksamheterna ska definiera sina grunduppdrag som till 
stor del bygger på kommunala och statliga styrdokument. För att följa upp om 
grunduppdraget håller en bra kvalitet arbetas viktiga kvalitetsfaktorer fram och följs upp 
tillsammans med den ekonomiska uppföljningen. Prioriterade utvecklingsmål tas fram för att 
utveckla och förbättra verksamheten. För ytterligare beskrivning hänvisas till Mörbylånga 
kommuns styrmodell. 

Planering, uppföljning och utvärdering 
Kommunen fokuserar på kvalitet och medborgarnytta. Genom att planera, utvärdera, 
analysera, följa upp och jämföra med andra synliggörs vad som är bra och vad som kan 
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göras bättre. Kulturen inom organisationen präglas av utveckling för att ständigt bli bättre. 
Genom löpande dialog med medborgarna försäkrar kommunen sig om att det som erbjuds 
våra kommuninvånare skapar mervärde. 
Ansvaret för allt arbete med planering och uppföljning enligt styrmodellen ligger på varje 
organisatorisk nivå. Det innebär att kommunfullmäktige har sitt ansvar, nämnderna sitt och 
respektive chef tillsammans med sina medarbetare har sitt ansvar. En mer detaljerad 
beskrivning av hur kommunen jobbar med planering, uppföljning och utvärdering finns 
beskrivet i riktlinjer för mål- och kvalitetsstyrning. 
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BUDGETFÖRUTSÄTTNINGAR 

Omvärldsbevakning 
Sveriges kommuner och regioner (SKR) genomför omvärldbevakning åt kommuner 
och regioner och är de som tar fram underlag till skatteunderlagsprognosen. De 
budgetförutsättningar som använts i Mörbylånga kommuns för år 2021 framgår av 
cirkulär 2020:39.  
(https://skr.se/download/18.30233521174b9d2f82adcf3c/1601643756713/20039.pdf) 
Skatteunderlagsprognosen vilar på ett scenario för samhällsekonomin där en stadig 
men utdragen återhämtning driver den svenska ekonomin mot normalkonjunktur 
2024. Därmed stärks resursutnyttjandet gradvis, efter det stora fallet i produktion och 
sysselsättning under första halvåret 2020. Antagandet om återhämtning innebär ett 
antal år med hög tillväxt för BNP och sysselsättning. Den återhämtningsbana som 
SKR antar visar samtidigt att det tar lång tid att ta igen den stora smäll för 
samhällsekonomin som pandemin har föranlett. Exempelvis räknar SKR med att 
andelen arbetslösa i flera år kommer att överstiga de senaste årens nivåer. För 
ytterligare information hänvisas till SKR:s webbsida.  

Disponering av resultatutjämningsreserven 
Enligt kommunallagen får medel från en resultatutjämningsreserv (RUR) användas 
för att utjämna intäkter över en konjunkturcykel. För att definiera en konjunkturcykel 
kan utvecklingen av det underliggande skatteunderlaget användas. Enligt 
Mörbylånga kommuns riktlinjer för God ekonomisk hushållning och 
resultatutjämningsreserv (RUR) får medel från RUR disponeras om balanskravs-
resultatet är negativt. Detta gäller både i budget och i bokslut. 
Om prognosen för skatteunderlagets utveckling under budgetarbetet understiger det 
tioåriga genomsnittet kan en disponering från RUR användas för att täcka ett negativt 
resultat i budget. Tabellen visar att den årliga ökningen av skatteunderlaget beräknas 
understiga det tioåriga genomsnittet under budget- och planperioden. 

Tabell: Rikets underliggande skatteunderlagsutveckling; tioårigt genomsnitt 
samt årlig prognostiserad utveckling. 

 

Källa: SKR 
 

Förändring i procent per år 2020 2021 2022 2023 2024

Snitt 10 år 4,0 4,0 3,7 3,6 3,6
Årlig ökning 2,5 1,8 3,5 3,6 3,5
Differens -1,5 -2,2 -0,2 -0,1 –0,1

https://skr.se/download/18.30233521174b9d2f82adcf3c/1601643756713/20039.pdf
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Underlag för beräkning av skatteintäkter, generella bidrag 
och kommunal utjämning 
I budgeten för Mörbylånga kommun 2021 och flerårsplan för 2022 och 2023 har 
skatteintäkter, generella bidrag och kommunal utjämning beräknats utifrån den 
prognos som SKR lämnade den 1 oktober 2020. Av prognosen framgår att 
slutavräkningen för 2019 blev sämre än den beräknades i årsbokslutet för 2019 med 
215 kr per invånare. För år 2020 är prognosen en negativ slutavräkning med 574 kr 
per invånare och för år 2021 också en negativ slutavräkning med 353 kr per invånare. 
Det slutliga utfallet av inkomstutjämningen för år 2021 presenteras den 21 december 
2020. Det som återstår att uppdatera är utfallet av beskattningsbar inkomst 2019, 
kommunernas folkmängd per den 1 november 2020 samt nya skattesatser i samband 
med eventuella skatteväxlingar. 

Mörbylånga kommuns förutsättningar 

Befolkning 
Beräkningen av kommunens skatteintäkter och kommunal utjämning baseras på den 
senaste prognosen från Sveriges kommuner och regioner (cirkulär 20:39) och har 
kompletterats med kommunens befolkningsprognos för 2020 och framåt. 
Det är befolkningsuppgifterna per 1 november som ligger till grund för skatte- och 
statsbidragsinkomsterna för det kommande året. Mörbylångas folkmängd uppgick 
vid årsskiftet 2019 till 15 249 personer. Under 2019 ökade befolkningen med  
201 personer. Vid halvårsskiftet 2020 uppgick antalet invånare i kommunen till 
15 332 personer, vilket innebär en ökning med 83 personer. 

 
Enligt befolkningsprognosen förutspås antalet inskrivna barn inom 
förskoleverksamheten ligga kvar på ungefär samma nivå som idag. Eleverna i 
lågstadiet beräknas minska något de kommande åren medan antalet elever i 
mellanstadiet beräknas ligga kvar på ungefär samma nivå. Antalet elever på 
högstadiet fortsätter att öka medan antalet ungdomar i gymnasieåldern kommer att 
minska det närmaste året för att sedan öka under planperioden. Befolkningen i 
yrkesverksam ålder, mellan 25 och 64 år, beräknas fortsätta minska. Åldersgrupperna 
från 65 år prognostiseras att öka markant under de kommande åren och den största 
procentuella ökningen beräknas ske i åldern 80-100 år.  
Befolkningstrenden är liknande över hela landet då det föddes stora barnkullar på 
1940-talet när kriget tog slut. Förändringen kommer att få konsekvenser i samhället 
inte minst på arbetsmarknaden. Följden av att åldersgrupperna från 65 år ökar 
kommer att bli ett ökat vård- och omsorgsbehov.  
Medelåldern i kommunen (2019) är 44,8 år, att jämföra med länssnittet som är 
44,1 år och rikssnittet som är 41,3 år. 
  

Utfall Prognos Prognos Prognos Prognos
2019 2020 2021 2022 2023

Befolkningstal 15 249 15 346 15 438 15 525 15 608
Antal per 1 november 15 225

Befolkning
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Antaganden i resursfördelningsmodellen 

 
Tabellen ovan visar de antaganden om demografisk utveckling enligt ett 
trendscenario och är den data som används i den övergripande 
resursfördelningsmodellen. Det är befolkningstalen för 2020 som ligger till grund för 
skatteintäkterna 2021 och befolkningstalen för 2021 som ligger till grund för 
skatteintäkterna 2022 och så vidare medan det är de faktiskt prognostiserade 
befolkningstalen för respektive år som ligger till grund för resursfördelningen. 

Budgetprocessen 
Budgetprocessen i Mörbylånga kommun utgår från den bredare budgetberedningens 
direktiv och majoritetens budgetriktlinjer. Budget och flerårsplan bearbetas sedan av 
förvaltningen, budget- och uppföljningsutskottet samt nämnderna. Kommunstyrelsen 
beslutar om förslag till budget i oktober och fullmäktige fastställer budget och 
skattesats i november. En detaljbudget för respektive nämnd och verksamhet 
upprättas sedan fram till december och beslutas av respektive nämnd. 
Mörbylånga kommuns budgetprocess inleddes under våren med att den breda 
budgetberedningen lämnade ett uppdrag till kommunstyrelsen att i dialog med 
nämnderna utifrån den omvärldsanalys som presenterades i mars bereda kommande 
års verksamhetsplaner. Förutsättningarna byggde på grundläggande utgångspunkter 
för budgeten såsom det ekonomiska läget för kommunsektorn i sin helhet och för 
Mörbylånga kommun inklusive skatteunderlagsprognoser samt demografisk 
utveckling. 
De ekonomiska antagandena i budgetinriktningen inför beslut om ramarna bygger på 
följande grundförutsättningar: 

• oförändrad skattesats (22,21 kr) 
• resultatmål för 2021-2023 uppgår till 2,0 procent av skatter och statsbidrag 
• huvudprincipen i budgetarbetet är att verksamhetsförändringar och 

kostnadsökningar ska finansieras inom befintliga budgetramar. 
Verksamheterna kompenseras för 1 procent kostnadsökningar 

• lönekostnaderna antas öka med 2,7 procent för respektive år 2021-2023  
• investeringsvolymen ger ett ökat lånebehov på mellan 75-100 mnkr 

Ålder / År 2019 2020 2021 2022 2023

 0-5 1 056 1 064 1 066 1 079 1 057
 6-9 792 782 771 749 771
 10-12 581 588 597 588 589
 13-15 527 543 555 567 573
 16-18 480 474 479 511 524
 19-24 643 657 662 660 667
 25-44 3 148 3 134 3 142 3 143 3 131
 45-64 3 888 3 885 3 871 3 868 3 905
 65-79 3 224 3 268 3 304 3 294 3 250
 80-100 910 951 991 1 066 1 141
Totalt 15 249 15 346 15 438 15 525 15 608

Totalt per 1 november 15 225
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• kommunens post för oförutsedda utgifter uppgår till 1,6 mnkr för 2021. 
Budget 2021 och ekonomisk flerårsplan 2022-2023 har beretts av budget- och 
uppföljningsutskottet och den breda budgetberedningen under våren och hösten 
2020. Beredning av budgeten inför kommunstyrelsen sker på budget- och 
uppföljningsutskottet den 13 oktober för att sedan gå vidare till kommunstyrelsen 
den 27 oktober och budgeten, inklusive skattesats och taxor, fastslås vid 
kommunfullmäktiges möte den 23 november. 
Kommunens ekonomiska styrprinciper finns beskrivna i ”Riktlinjer för 
ekonomistyrning”. 

Verksamhetens nettokostnader 
Som underlag till budget 2021 har 2020-års budget använts. Verksamheternas anslag 
i budget 2021 med plan 2022-2023 anges i 2019-års lönenivå eftersom 
avtalförhandlingarna för 2020 ännu inte är klara. Knappt 70 procent av driftbudgeten 
är lönekostnader. Löneutvecklingen är en stor faktor för utvecklingen av kommunens 
ekonomi. Verksamheterna kompenseras fullt ut för löneökningarna när 
förhandlingarna är slutförda förutom när det gäller de taxefinanseriade 
verksamheterna. Löneökningspotten budgeteras centralt för planperioden och 
fördelas ut efter att löneförhandlingarna för respektive år är klart. En procents 
löneökning innebär en ökad årlig kostnad med 6,2 mnkr. Personal-
omkostnadpåslaget (PO-påslaget) ligger kvar på 40,15 procent i enlighet med 
rekommendationer från SKR. 
I budget 2021 med plan 2022-2023 har verksamheternas nettokostnader räknats upp 
med 1,0 procent jämfört med 2020. I övrigt har inte någon uppräkning/nedräkning 
gjorts med hänsyn till inflation/deflation. Verksamheterna ska bedöma 
kostnadsutvecklingen för olika typer av varor och tjänster och beakta detta i sina 
detaljbudgetar, vilket innebär att verksamheterna årligen har ett effektiviseringskrav 
motsvarande kostnadsökningsutvecklingen.  

Kommunens resursfördelningsmodell 
Resursfördelningsmodellen är medvetet enkel för att skapa förståelse för hur 
verksamheterna kompenseras för förändrade volymer. Kompensation utgår från 
aktuell befolkningsprognos och alla verksamheter kompenseras på ett likartat sätt. 
Verksamheterna ska inte behöva skära i verksamheten för att täcka ökade volymer. 
Motsvarande gäller vid minskade volymer – verksamheten kan inte använda 
eventuellt frigjorda resurser till annat. Modellen tar sikte på de stora individuella 
tjänsterna i kommunen, såsom förskola och fritids, grundskola och förskoleklass 
(inkl. särskola), gymnasieskola och äldreomsorg (hemtjänst, särskilt boende, 
korttidsboende). 
I kommunens volymmodell kompenseras verksamheterna för förändringar av antalet 
personer i målgruppen (demografi). I modellen används kostnad per 
brukare/elev/etcetera samt att en bedömning måste göras av hur stor andel av 
brukarna/eleverna som deltar i verksamheten (nyttjandegrad). Hur antagande om 
nyttjandegrad görs är olika för olika verksamheter. 
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Löpande budgetförändringar 
Nämnder får inte fatta beslut om ombudgeteringar som medför väsentliga ändringar 
av servicenivå, berör frågor av principiell art eller annat av särskild vikt. Sådana 
förslag ska överlämnas till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för beslut. I 
övriga fall kan nämnd besluta om ombudgeteringar inom sitt verksamhetsområde. 
Nämnd får uppdra åt sin ordförande och vice ordförande eller åt verksamhets-
områdeschefen att fatta beslut om rutinmässiga ombudgeteringar av administrativ 
karaktär. 
Kommunstyrelsen får fatta beslut om sådana ombudgeteringar mellan nämnder som 
inte medför ändringar av servicenivå, berör frågor av principiell art eller annars är av 
särskild vikt. Övriga förslag ska överlämnas till kommunfullmäktige för beslut. 
Kommunstyrelsen får besluta om senareläggning av planerade investeringar i 
budgeten, om det riskerar att bli avvikelser mot fastställd budget som begränsar 
kommunens finansiella handlingsutrymme efter beredning av budget- och 
uppföljningsutskottet. Beslut om senareläggning ska följas av information till 
kommunfullmäktige. Beslut om att fullfölja investeringar trots ovanstående risker 
ska fattas av kommunfullmäktige. 
Justeringar inom befintlig budgetram får göras enligt resursfördelningsmodellen för 
att justera för ändrade volymer eller prislappar. 
Förändringar får genomföras för att justera för interna omföringar efter beslut av 
kommundirektören gällande: 

• löneökningar 
• kapitaltjänstkostnad-/intäkt 
• omföringar av budgeterade medel mellan verksamheterna till följd av 

organisationsförändringar, administrativ eller redovisningsteknisk karaktär 
som inte får någon nettopåverkan på resultatet eller de faktiska resurserna för 
nämndernas verksamhet 

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

Skatteunderlag 2020-2023 

 

2020 2021 2021 2022 2023
Skatteintäkter 47 077 46 939 46 967 47 975 49 575
Inkomstutjämningsbidrag/-avgift 11 289 11 518 11 492 11 641 11 939
Kostnadsutjämning -839 -804 -804 -804 -804
Regleringsbidrag/-avgift 1 024 2 977 2 977 2 510 1 743
Strukturbidrag 0 0 0 0 0
Införandebidrag 149 0 0 0 0
LSS-utjämning (inkl. införanderegler) 686 906 906 906 906

Summa intäkter 59 386 61 536 61 537 62 228 63 359
Slutavräkning 2019, korrigering -212 0 0 0 0
Slutavräkning 2020 -574 0 0 0 0
Slutavräkning 2021 0 -353 -353 0 0

Summa intäkter (inkl. avräkning) 58 600 61 183 61 184 62 228 63 359
Fastighetsavgift 3 054 3 281 3 283 3 263 3 245

Totalt skatteunderlag 61 653 64 464 64 467 65 491 66 602

Beräkning för kommunen i kronor per invånare
Enligt cirkulär 20:39 Enligt befolkningsprognos
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Skatteintäkter och statsbidrag i Mörbylånga kommun 
Beräkningen av kommunens skatteintäkter och kommunal utjämning baseras på den 
senaste prognosen från Sveriges kommuner och regioner (cirkulär 20:39). 
Beräkningen har kompletterats med kommunens egen befolkningsprognos för 2021 
och framåt. 

Kommunalskatt 
Den kommunala utdebiteringen var oförändrad mellan 2003 och 2019. Inför 2020-års 
budget höjdes den kommunala skattesatsen till 22:21 (regionen 11:86, kyrkoavgiften 
1:55 samt begravningsavgift 0:25). Den genomsnittliga kommunalskatten i riket för 
år 2020 uppgår till 20:72 medan den i Kalmar län är 21:89. En skattekrona motsvarar 
för Mörbylånga kommun 32,6 mnkr. Ingen förändring görs inför 2021. 
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FINANSIELL ANALYS 

För att kartlägga och analysera resultat, utveckling och ställning för Mörbylånga 
kommun används en finansiell analysmodell som utgår från fyra viktiga finansiella 
aspekter. Dessa är det finansiella resultatet, kapacitetsutvecklingen, riskförhållanden 
samt kontrollen över den finansiella utvecklingen. Målsättningen är att utifrån dessa 
perspektiv identifiera finansiella möjligheter och problem för Mörbylånga, och 
därigenom kunna klargöra om kommunen har en god ekonomisk hushållning såsom 
det föreskrivs i kommunallagen. 

Resultat och kapacitet 

 

Årets resultat  
Mörbylånga kommun har de senaste åren stärkt resultatet, både beloppsmässigt och i 
förhållande till skatteintäkter, kommunalekonomisk utjämning och generella bidrag. 
Prognosen i delårsrapporten för 2020 pekar mot ett resultat på 71,5 mnkr. Det höga 
prognostiserade resultatet beror på tillfälliga generella statsbidrag från staten på  
ca 30,0 mnkr samt inom vissa områden, lägre intensivitet i verksamheten med 
anledning av pågående pandemi. Budgeterat resultat för 2021 uppgår till 23,1 mnkr. 
Relateras kommunens budgeterade resultat till skatteintäkter, kommunalekonomisk 
utjämning och statsbidrag blir det 2,3 procent vilket ligger i linje med det 
övergripande finansiella målet om ett resultat på 2,0 procent.  
Prognosen för 2020 pekar mot ett resultat på 71,5 mnkr vilket motsvarar 7,3 procent 
av skatteintäkter, kommunalekonomisk utjämning och generella bidrag. Om 
prognosen för 2020-års resultat faller in kommer genomsnittet för treårsperioden för 
kommunens resultat i förhållande till skatteintäkter, kommunalekonomisk utjämning 
och statsbidrag uppgå till 5,4 procent. 
Mörbylånga kommuns finansiella mål för god ekonomisk hushållning är att 
kommunens ekonomiska resultat genomsnittligt ska uppgå till minst 2,0 procent av 
skatteintäkter, kommunalekonomisk utjämning och generella bidrag. 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 bibehålls. Det 
genomsnittliga resultatet innebär att kommunen uppfyller resultatmålet för den 
rullande femårsperioden. 

Årets resultat Budget 
2021

Prognos 
2020 2019 2018 2017

Årets resultat (mnkr) kommunen 23,1 71,5 31,4 46,7 17,6

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

2,3% 7,3% 3,5% 5,4% 2,1%
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Nettokostnadsandel 

 

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 procent har kommunen 
en positiv balans mellan löpande kostnader och intäkter. En nettokostnadsandel på 
97–98 procent kan betraktas som god ekonomisk hushållning för Mörbylånga 
kommun. Sett över en längre tidsperiod, klarar då kommunen av att finansiera 
ersättningsinvesteringar och nödvändiga nyinvesteringar. 
När Mörbylångas nettokostnadsandel analyseras, framgår det att nettot av 
verksamhetens intäkter och kostnader enligt prognosen för 2020 tagit i anspråk  
93 procent av skatteintäkter och statsbidrag. I budgeten för 2021 är motsvarande 
andel 98 procent, vilket är en ökning jämfört med de närmast föregående årens utfall. 
Vidare beräknas avskrivningarna ta i anspråk 5,0 procent, vilket är samma andel som 
under 2019 och enligt prognosen för 2020. Avskrivningar är kommunens 
periodiserade kostnader för investeringar.  
Finansnettot uppgår till 0 procent i förhållande till skatteintäkter och generella 
statsbidrag, vilket är motsvarande andel som i prognosen för 2020.  Tidigare år har 
andelen varit negativ. Förklaringen till detta är att Mörbylånga har placerat medel i 
Kalmar Läns Pensionsförvaltning som har gett avkastning de senaste åren. Då 
avkastning på placerade medel är en osäker faktor har dessa budgeterats försiktigt för 
att minska risken i budgeten. Samtidigt har kommunens räntekostnader varit låga på 
grund av läget på räntemarknaden. Dessa medel har kunnat användas till att 
finansiera verksamhet med. I budgeten har räntekostnaderna på upptagna lån 
budgeterats till 0,60 procent för 2021 och till 1,0 procent för planperoden 2022-2023.  
Sammantaget innebär detta att kommunens nettokostnader och finansnetto i budgeten 
för 2021 tar i anspråk 98,0 procent av skatteintäkter, kommunalekonomisk utjämning 
och generella statsbidrag. 

Årets investeringar 
Mörbylånga kommuns budgeterade investeringsvolym för år 2021 uppgår till  
150,0 mnkr varav taxekollektivet står för 72,8 mnkr. Jämfört med 2019 och 2020 är 
den budgeterade investeringsvolymen högre, men jämfört med 2018 är den betydligt 
lägre. Under 2019 uppgick investeringarna till 131,9 mnkr och prognosen för 2020 
ligger på 114,4 mnkr. Den höga investeringstakten beror till stor del på kommunens 
utbyggnad av VA enligt den av fullmäktige antagna VA-planen men också med 
anledning av byggnation av ny förskola och ny högstadieskola. För en mer detaljerad 
redovisning över aktuella investeringsprojekt hänvisas till investeringsredovisningen. 

Nettokostnadsandel % Budget 
2021

Prognos 
2020 2019 2018 2017

Verksamhetens intäkter och kostnader 93% 88% 93% 91% 93%
Avskrivningar 5% 5% 5% 4% 7%
Nettokostnadsandel 98% 93% 97% 96% 99%
Finansnetto 0% 0% -1% -1% -1%
Nettokostnadsandel inkl. finansnetto 98% 93% 96% 95% 98%
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Självfinansieringsgraden av investeringar 
Självfinansieringsgraden av investeringarna mäter hur stor andel av investeringarna 
som kan finansieras med årets resultat plus årets avskrivningar. 100 procent innebär 
att kommunen kan självfinansiera samtliga investeringar som genomförs under året, 
vilket i sin tur innebär att kommunen inte behöver låna till investeringarna och att 
kommunens långsiktiga finansiella handlingsutrymme stärks. Med nettoinvesteringar 
avses anskaffning av immateriella och materiella anläggningstillgångar med avdrag 
för investeringsinkomster. Med självfinansieringsgrad avses kassaflödet från den 
löpande verksamheten som kommunen har bedrivit under året inklusive 
skatteintäkter och generella bidrag. Dessa har sedan ställts i relation till 
nettoinvesteringar. 
Självfinansieringsgraden av investeringarna efter avdrag för investeringsinkomster 
uppgår i budget 2021 till 57,0 procent och prognosen för 2020 pekar mot en 
självfinansieringsgrad på 105,4 procent. Detta innebär att 2020-års investeringar 
självfinansieras fullt ut, medan för 2021 kommer inte skatteintäkter och 
investeringsinkomster räcka för att finansiera investeringarna utan dessa måste delvis 
finansieras genom minskad likviditet eller genom nyupplåning. Det försvagar 
kommunens finansiella handlingsberedskap inför framtiden. 

 

Risk och kontroll 

Likviditet ur ett riskperspektiv 

 

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 

Årets investeringar Budget 
2021

Prognos 
2020 2019 2018 2017

Investeringsvolym totalt kommunen (mnkr) 150,0 114,4 131,9 183,9 137,0
Investeringsvolym taxekollektivet (mnkr) 72,8 39,9 86,9 161,3 99,0
Självfinansieringsgrad totalt kommunen (%) 57,0 105,4 51,5 78,8 51,2
Självfinansieringsgrad taxekollektivet (%) 40,0 80,0 23,0 34,1 8,1

Låneskuld (tkr) 2021 2020 2019 2018 2017

Låneskuldens utveckling 942 888 819 781 724
Fördelning av kommunens lån
Kommunens del av lånen 175 140 140 251 239
VA-verksamhetens del av lånen 632 614 546 399 360
Fjärrvärmeverksamhetens del av lånen 135 134 132 131 126

Risk och kontroll Budget 
2021

Prognos 
2020 2019 2018 2017

Låneskuld (mnkr) 886 813 819 781 724
Soliditet (%) 31 31 28 27 27
Soliditet inkl. pensionsförpliktelser (%) 18 17 13 12 9
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riktning. En förbättrad soliditet innebär att kommunen minskar sin 
skuldsättningsgrad och därigenom ökar sitt finansiella handlingsutrymme inför 
framtiden. 
Prognosen för kommunens soliditet inklusive samtliga pensionsförpliktelser och 
löneskatt är att måttet kommer att fortsätta att förbättras under innevarande och 
kommande år. Det förklaras till största delen av att kommunen till stor del kunnat 
finansiera genomförda investeringar med skatteintäkter. Genomsnittet för soliditet 
inkl. pensionsförpliktelser ligger på 27,0 procent för Sveriges kommuner (2019). 

Kommunens borgensåtaganden 

 

Kommunen tecknar i vissa fall borgen för lån till de kommunägda bolagen, men även 
för andra externa verksamheter. Kommunens samlade borgensåtagande för lån 
uppgår 2020 till 489,5 mnkr.  
Mörbylånga kommun har inte infriat några borgensåtaganden under 2020 och det 
finns inga indikationer på att det skulle behöva ske inom de kommande åren. Cirka 
70 procent den totala borgensförbindelsen utgörs av borgen gentemot Mörbylånga 
Bostads AB. Den generella bedömningen är 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 procent av bolagets omsättning kommer från Mörbylånga kommun som även är 
borgensman. 

Pensionsförpliktelser 
Ur risksynpunkt är kommunens pensionsförpliktelser viktiga att beakta, eftersom 
skulden skall finansieras de kommande 50 åren. Det totala pensionsåtagandet enligt 
prognosen för 2020 uppgår till 268,4 mnkr. Av dessa redovisas 47,4 mnkr i 
balansräkningen som en avsättning och 221,0 mnkr återfinns utanför 
balansräkningen som en ansvarsförbindelse. Ansvarsförbindelsen 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 100 mnkr för kommunens 
räkning i olika finansiella tillgångsslag. Medlen har avsatts för den framtida 
utbetalningen av pensionsskulden för att minska de negativa effekterna som uppstår 
när stora utbetalningar av ansvarsförbindelsen kommer att göras i framtiden. 
Marknadsvärdet på de placerade tillgångarna gällande pensionsfonden uppgick per 
den 31 augusti 2020 till 107,1 mnkr. 

Risk och kontroll Budget 
2021

Prognos 
2020 2019 2018 2017

Borgensåtaganden (mnkr) 698,7 706,4 713,5 722,4 727,6
- inom koncernen 489,5 489,5 489,4 492,0 492,0
- pensionsskuld inkl. löneskatt 209,2 221,0 224,1 230,2 235,4
- övrigt 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2
Genomsnittlig ränta (%) 0,60 0,41 0,40 0,08 0,05
Genomsnittlig räntebindingstid (år) 1,03 1,09 1,27 1,46 0,86
Genomsnittliga kapitalbindningstid (år) 1,11 1,17 1,44 1,56 2,42
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Avslutande kommentar och sammanfattning 
Kommunen når sitt finansiella mål utifrån budget 2021. Det budgeterade resultatet 
innebär att kommunens ekonomiska marginal förstärks. Kommunens resultatnivå 
uppfyller målet för god ekonomisk hushållning på 2,0 procent, vilket innebär en bra 
förutsättning inför framtiden.  
År 2021 är ett bra år ekonomiskt för kommunen tack vare det extra tillskott som 
staten skjuter till och som innebär 10,3 mnkr extra i generella statsbidrag. De 
närmaste åren förväntas bli finansiellt tuffa för Mörbylånga kommun eftersom 
kommunen, liksom många andra kommuner, står inför utmaningar med ökade 
investeringar och stegrade behov hänförliga till befolkningsförändringar. Detta 
innebär att kostnaderna för kommunala tjänster kommer att öka betydligt snabbare än 
tidigare men de höjda skatteintäkterna ger bättre förutsättningar att klara detta. 

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

God ekonomisk hushållning ur ett finansiellt perspektiv 
Kommunfullmäktige har valt att sätta målet till att resultatet ska uppgå till minst 
2,0 procent av skatteintäkterna för att kommunens skulder inte ska öka i framtiden 
och det finansiella handlingsutrymme både på kort och låg sikt inte ska försvagas 
eftersom ett sådant resultat ger utrymme för att över en längre tid kunna 
självfinansiera större delen av normal investeringsvolym i kommunen. Kommunens 
resultat har under den senaste treårsperioden haft ett genomsnitt på 5,4 procent och 
prognosen för 2020 visar på ett resultat på 7,3 procent. I budget 2021 uppgår 
resultatet till 2,3 procent av skatteintäkter och generella bidrag och även sett över ett 
genomsnitt på fem år uppnås målet. 
Ett viktigt kriterium för god ekonomisk hushållning är att soliditeten över en längre 
period inte försvagas utan utvecklas i positiv riktning. Denna utveclking innebär att 
kommunen blir mindre skuldsatt och ökar sitt finansiella handlingsutrymme inför 
framtiden. Kommunens soliditet inklusive samtliga pensionsförpliktelser har under 
de senaste åren stärkts från 8 procent till 17 procent.  
Sammanfattningsvis innebär ovanstående att kommunen bedöms uppfylla sina 
övergripande finansiella mål för god ekonomisk hushållning i och med budget 2021. 

Balanskravsutredning och resultatutjämningsreserv (RUR) 
Balanskravet är ett lagstadgat krav som kommunen måste uppfylla enligt 
kommunallagen. Balanskravet innebär i korthet att kommuner och regioner ska 
besluta om en budget där intäkterna överstiger kostnaderna.  
Det är även möjligt för kommuner och regioner att tillämpa resultatutjämningsreserv 
(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, för att sedan användas för att täcka hela eller delar av underskott under svagare 



 
 
 
 
 
 
 

35 
 

 

tider, då skatteintäkterna minskar eller ökar måttligt. RUR ska därigenom bidra med 
att skapa stabilare planeringsförutsättningar för kommuner och regioner.  
Kommunens budget för 2021 visar ett budgeterat resultat på 23,1 mnkr. Då 
balanskravsresultat överstiger noll, har kommunen möjlighet att sätta av 13,0 mnkr 
till RUR. 

 
Kommunen har under perioden 2010-2019 reserverat 61,8 mnkr till 
resultatutjämningsreserven. Om prognosen för 2020 faller in kan ytterligare 61 mnkr 
avsättas till resultatutjämningsreserven. Budget 2021 med plan 2022-2023 medger 
ytterligare avsättningar för 2021 och 2022 men för 2023 kommer medel behöva 
disponeras från RUR för att täcka det budgeterade negativa resultatet. 
Utifrån den skatteunderlagsprognos som lämnas för 2021-2024 kommer reserven att 
kunna nyttjas under de kommande åren om det behövs för att täcka eventuella 
negativa resultat 
 

Balanskravsresultat (tkr) Plan 
2023

Plan 
2022

Budget 
2021

Prognos 
2020 2019 2018

Periodens resultat enligt resultaträkningen -2 342 12 055 23 136 71 706 31 437 46 707
Reducering av samtliga realisationsvinster - - - -200 -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 -2 342 12 055 23 136 71 506 31 135 44 536
Reservering av medel till resultatutjämningsreserv - -2 500 -13 000 -61 000 -22 000 -35 860
Användning av medel från resultatutjämningsreserv 2 342 - - - - -
Balanskravsresultat 0 9 555 10 136 10 506 9 135 8 676

Resultatutjämningsreserv (tkr) Plan 
2023

Plan 
2022

Budget 
2021

Prognos 
2020 2019 2018

Ingående resultatutjämningsreserv 138 330 135 830 122 830 61 830 39 830 3 970
Årets avsättning - 2 500 13 000 61 000 22 000 35 860
Årets upplösning -2 342 - - - - -
Utgående resultatutjämningsreserv 135 988 138 330 135 830 122 830 61 830 39 830
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RESULTATRÄKNING, 
BALANSRÄKNING OCH 
KASSAFLÖDESANALYS MED 
FLERÅRSPLAN 

Resultaträkning 

 
Det budgeterade resultatet för budgetåret 2021 uppgår till 23,1 mnkr och för planåren 
2022-2023 12,0 mnkr respektive -2,3 mnkr. För planåret 2023 beräknas 
resultatutjämningsreserven RUR disponeras för att uppnå ett nollresultat. Som 
framgår av resultaträkningen är skatteintäkterna i stort sett oförändrade mellan åren 
2020 och 2021 men de generella statsbidragen ökar istället. Ökningen av 
skatteintäkter och generella bidrag motsvarar inte den kostnadsökning som 
budgeterats för verksamheterna i och med lönerevision och volymförändringar. 
Därav minskar resultatnivån under planperioden. 

Resultaträkning (tkr) Bokslut 
2019

Budget 
2020

Prognos 
2020

Budget
2021

Plan 
2022

Plan 
2023

Verksamheternas Intäkter 213 451 209 070 209 070 212 661 215 828 219 042
Verksamheternas kostnader -1 044 852 -1 090 345 -1 069 896 -1 128 813 -1 155 972 -1 190 784
Avskrivningar -43 159 -44 442 -46 445 -50 147 -54 657 -59 818
Verksamheternas nettokostnader -874 560 -925 717 -907 271 -966 299 -994 801 -1 031 560
Skatteintäkter 684 232 715 538 713 923 715 338 740 640 769 649
Generella statsbidrag 213 348 231 353 261 553 273 972 270 416 264 369
Verksamhetens resultat 23 020 21 174 68 205 23 011 16 255 2 458
Finansiella intäkter 13 720 6 000 8 500 6 000 6 000 6 000
Finansiella kostnader -5 303 -9 000 -5 000 -5 875 -10 200 -10 800
Årets resultat 31 437 18 174 71 705 23 136 12 055 -2 342
Disponering av RUR - - - - - 2 342
Nettokostnadsandel, enskilt år -94% -96% -86% -95% -97% -100%
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Balansräkning 

 
Balansräkningen förändras med årets investeringar på tillgångssidan. Ökningen på 
skuldsidan hänförs till ökning av de långfristiga skulderna för att finansiera 
investeringarna till den del som inte finansieras av årets resultat och årets 
avskrivningar samt ökning av avsättningen till pensioner. Övriga variabler har 
lämnats oförändrade. 

Kassaflödesanalys 

 

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

Balansräkning (tkr) Bokslut 
2019

Budget
2020

Prognos 
2020

Budget
2021

Plan 
2022

Plan 
2023

Materiella anläggningstillgångar 1 216 020 1 309 237 1 284 015 1 383 388 1 497 031 1 572 213

Finansiella anläggningstillgångar 10 871 18 875 10 871 10 871 10 871 10 871

Kortfristiga fordringar 246 026 250 076 246 027 246 027 246 027 246 027

Kassa och bank 74 718 88 439 74 718 74 718 74 718 74 718

Summa tillgångar 1 547 636 1 666 627 1 615 631 1 715 004 1 828 647 1 903 829
Årets resultat 31 437 18 174 71 705 23 136 12 055 -2 342

Övrigt eget kapital 399 125 421 008 430 562 502 267 525 403 537 458

Avsättningar 68 314 70 292 70 814 74 914 78 914 82 714

Långfristiga skulder 876 409 969 614 870 199 942 336 1 039 924 1 113 648

Kortfristiga skulder 172 351 187 539 172 351 172 351 172 351 172 351

Summa eget kapital och skulder 1 547 636 1 666 627 1 615 631 1 715 004 1 828 647 1 903 829

Kassaflödesanalys (tkr) Bokslut 
2019

Budget 
2020

Prognos 
2020

Budget
2021

Plan 
2022

Plan 
2023

Löpande verksamheten
Årets resultat 31 437 18 174 71 705 23 136 12 055 -2 342
Poster som inte ingår i kassaflöde 47 668 47 605 48 945 54 247 58 657 63 618
Medel från verksamheten före förändringar av 
rörelsekapital 79 105 65 779 120 650 77 383 70 712 61 276

Ökning/minskning av förråd och varulager 10 061 - - - -
Ökning/minskning av kortfristiga fordringar -6 011 - - - -
Ökning minskning av kortfristiga placeringar - - - - -
Ökning/minskning av kortfristiga skulder -15 187 - - - -

Kassaflöde från den löpande verksamheten 67 968 65 779 120 650 77 383 70 712 61 276

Investeringsverksamheten
Investeringar anläggningstillgångar -131 861 -124 896 -114 440 -149 520 -168 300 -135 000
Försäljning av materiella anläggningstillgångar - - - - - -
Ökning/minskning pågående arbete - - - - - -

Kassaflöde från investeringsverksamheten -131 861 -124 896 -114 440 -149 520 -168 300 -135 000

Finansieringsverksamheten
Nyupptagna lån 60 545 59 117 8 000 72 137 97 588 73 724
Amortering av långfristiga skulder -10 372 - -14 210 - - -

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 50 173 59 117 -6 210 72 137 97 588 73 724

Årets kassaflöde -13 720 0 0 0 0 0



 
 
 
 
 
 
 

38 
 

 

I raden nyupptagna lån för åren 2019 och i prognosen för 2020 ingår 
anslutningsavgifter som betalas från VA-kollektivet. Det innebär att i prognosen för 
2020 ingår inte att kommunen ska ta några nya långfristiga lån för att finansiera 
investeringar utan de 8 000 tkr avser inbetalningar av anslutningsavgifter. Dessa 
löses sedan upp på 50 år (amortering av långfristig skuld) i takt med att anslutningen 
minskar i värde. En tabell på hur kommunens låneskuld fördelar sig mellan de olika 
verksamheterna finns i den finansiella analysen rubriken ”Självfinansieringsgraden 
av investeringar”. 
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NÄMNDERNAS 
DRIFTSBUDGETAR 

 
På grund av pandemin och det osäkra läget i ekonomin beslutade inte 
kommunfullmäktige om några preliminära ramar i juni som de brukar enligt 
budgetprocessens årshjul. Ett utkast på preliminära ramar har ändå arbetats fram av 
förvaltningen och behandlats av nämnderna. De medel som arbetades med i de 
preliminära ramarna under våren har prioriterats med de förutsättningar som erhållits 
från bland annat vårpropositionen. Därefter har justeringar gjorts utifrån 
höstpropositionen och senast kända skatteunderlagsprognos.  
Enligt kommunens övergripande mål ska kommunens ekonomiska resultat över en 
löpande femårsperiod genomsnittligt uppgå till minst 2,0 procent av skatteintäkter 
och generella bidrag. I budgeten för 2021 når kommunen upp till ett resultat på  
2,3 procent medan resultaten i plan för 2022 och 2023 når upp till resultat på  
1,2 respektive -0,2 procent. För planåret 2023 behöver 2 342 tkr disponeras från 
resultatutjämningsreserven för att uppnå ett 0-balanskravsresultat. 
En förutsättning för att kommunen inför kommande budgetår ska klara av att 
finansiera budgeterade investeringar och pensionskostnader är ett fortsatt resultatmål 
runt 2 procent. Verksamheterna behöver också fortsätta att arbeta med att införa 
förbättringar och effektiviseringar som innebär ett effektivare sätt att utnyttja sina 
befintliga resurser. 

  

Nämnd (tkr) Budget            
2020 Förändring Budget         

2021
Plan           
2022

Plan           
2023

Kommunstyrelsen -84 634 -5 862 -90 497 -90 846 -91 736
Revisionen -820 30 -790 -790 -790
Kultur och tillväxtnämnden -89 956 -436 -90 392 -90 203 -90 206
Samhällsbyggnadsnämnden -11 005 -1 154 -12 159 -12 222 -12 285
Socialnämnden -324 965 -3 486 -328 451 -330 900 -345 948
Utbildningsnämnden -393 320 -13 555 -406 875 -414 639 -417 351
Finansförvaltning 922 875 29 426 952 300 951 655 955 974

Kommunens resultat 18 175 4 963 23 136 12 055 -2 342
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Satsningar budget 2021 
Satsningar Budget 2021 
Äldreomsorgssatsning 
Lågstadiesatsning 
Digitalisering 
AME - arbetsmarknadsenheten, syfte att minska arbetslösheten 
Miljöinspektör 
Planarkitekter, 2 st 
Förebyggande insatser mot missbruk 
Samlingslokal i Färjestaden 
Utveckling av extern webb 
Landsbygdspeng 
Inflyttarkampanj 
Ung kommunutvecklare 
Digitalt utanförskap 
1 % - kostnadsuppräkning av verksamheterna 
Planläggning Gårdby 
Implementering vision och värdegrund 
Tidigare satsningar som förblir i Budget 2021 
Heltidsresan inom socialnämnden 
Kollektivtrafik, subventionering till medborgare 
Landsbygdsutvecklare 
Underhåll och skötsel av kommunala gator och GC-vägar 
Demenssamordnare 
Förbättrat näringslivsarbete 
Planläggning Grönhögen och Mörbylånga 
Hyra ny högstadieskola i Färjestaden 
Strateg för klimat och miljö, heltid 
Strateg för social hållbarhet, heltid 

 
I den politiska majoritetens budgetförslag ingår extra satsningar på sammanlagt  
26 981 tkr. I dessa satsningar finns en 1 procent-uppräkning till samtliga 
verksamheter, exklusive de taxefinansierade verksamheterna, på 3 549 tkr. Detta 
innebär att verksamheterna inte behöver effektivisera för alla kostnadsökningar men 
fortfarande en stor del av dem. Utöver detta görs en satsning på 3 300 tkr inom 
grundskolan (lågstadiesatsning) för att kompensera för uteblivet statsbidrag inom 
denna verksamhet. Ett riktat statsbidrag för att höja kvaliteten inom 
äldreomsorgsverksamheten fördelas ut till verksamheten och extra medel för att 
förebyggande insatser mot missbruk. Miljö- och hälsoskyddsverksamheten förstärks 
med en miljöinspektör och inom plan- och bygglovsverksamheten tillsätts två 
planarkiteketer. Vidare görs satsningar inom arbetsmarknadsenheten för att möta den 
ökade arbetslösheten. Landsbygdspeng utökas med 200 tkr för varje år under budget- 
och planperioden. Utveckling av kommunens externa webbplats, satsning på en ung 
kommunutvecklare samt digitalisering är andra satsningar i budgeten. Satsningen på 
digitalisering förväntas ge effektiviseringar för verksamheterna de kommande åren. 
Medel skjuts också till för inflyttarkampanj, implementering av vision och 
värdegrund samt samlingslokal i Färjestaden. 
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Förändring i nämndernas driftsbudgetar 

Kommunstyrelsen 

 

 

Kommunstyrelsens budgetram ökar med 5 862 tkr. Kostnadsuppräkningen på 
1 procent ger nämnden en utökning med 581 tkr. De stora skillnaderna mot budget 
2020 är utökade ramar för fastighetsunderhåll samt utökat medlemsbidrag till 
Ölands kommunalförbund. Satsningar görs för uppdatering av kommunens externa 
webbplats, digitalisering för utveckling av applikationer och system, införandet av en 
landsbygdspeng samt tillsättande av en ung kommunutvecklare. Vidare tillförs medel 
med anledning av en kommande koncernstrukturering samt införandet av den nya 
visonen och värdegrunden. Till detta ska också en inflyttarkampanj knytas.  

Minskade kostnader för arvoden inom överförmynderiverksamheten samt avslut av 
projekt Kraftsamling Sydöland minskar kommunstyrelsens budgetram. Nytt elavtal 
samt köp av Älvan beräknas innebär lägre kostnader för fastighetsavdelningen. 
Vidare görs vissa omfördelningar av budgetramar mellan förvaltningarna. 

I kommunstyrelsens budget för 2021 finns 935 tkr i riktade statsbidrag budgeterade. 
  

Kommunstyrelsen
förändringar i driftsbudgetram (tkr)
Kostnadsjustering, 1%-uppräkning 581 575 565
Utökad ram för fastighetsunderhåll/Fastigheter 675 675 675
Utökat medlemsbidrag Ölands kommunalförbund 1 200 500 500
Val till riksdag, kommun, region, EU - 300 -300
Minskade arvoden överförmyndarverksamhet -400 - -
Mörbylånga 200 år - -100 -
Utveckling kommunens hemsida 800 -950 -
Effektivisering administration, tillitsbaserad styrning -500 - -
Strukturkostnader kommunkoncernen 1 500 -1 000 -
Ung kommunutvecklare 150 -150 -
Digitalt utanförskap 200 -200 -
Digitalisering 1 650 - -
Kraftsamling Sydöland - projektavslut -300 - -
Näringslivsarbetet 360 - -
Miljö- och klimatstrateg 100 - -
Nytt elavtal, besparing fastighet -250 - -
Budgetjustering; IT-kostnader fördelning -649 - -
Landsbygdspeng 200 200 200
Älvan, lägre hyra -860 - -
Vision och värdegrund, inflyttarkampanj 500 -250 -250
Hyra samlingslokal Färjestaden 750 750 -
Konsultpengar för att genomföra uppdrag - - -500
Budgetjustering, Ladan från UN till KS/fastighet 155 - -
Summa 5 862 350 890

Plan 2023Budget 2021 Plan 2022

Riktade statsbidrag (intäkter) 935 0 0
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) 805 - -
Jordbruksverket mjölkstöd (kosten) 130 - -
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Revisionen 

 

Revisionens ram minskar med 30 tkr netto. Detta beror på att revisionen tillfördes 
medel inför 2019 för dubbla revisionsgrupper i samband med valet samtidigt som 
kompensation för kostnadsökning gjorts. 

Kultur- och tillväxtnämnd 

 

Kultur- och tillväxtnämndens budgetram ökar med 436 tkr. Kostnadsuppräkningen 
på 1 procent ger nämnden en utökning med 559 tkr. Det stora tillskottet i budget för 
Kultur- och tillväxtnämnden avser en satsning på AME, arbetsmarknadsenheten på 
1 500 tkr i syfte att minska arbetslösheten. Hyresavtalet för biblioteket i Färjestaden 
har förhandlats, vilket innebär lägre hyreskostnader. Den nya sporthallen i 
Färjestaden innebär ökade kostnader för nämnden medan det nya högstadiet i 
Färjestaden kommer att innebära lägre kostnader för kollektivtrafik. 

I budget 2019 fick nämnden tillskott för dagvattenstrategi, vilket var tillfälliga medel 
som tas bort i budget 2021. En anpassning görs av VA-verksamhetens budget i 
enlighet med antagen handlingsplan och ny taxa. Vidare görs vissa omfördelningar 
av budgetramar mellan förvaltningarna. 
  

Kultur- och tillväxtnämnd
förändringar i driftsbudgetram (tkr)
Kostnadsjustering, 1%-uppräkning 559 561 566
Lägre hyra Färjestadens bibliotek -290 - -
Anpassning VA-budget, ny taxa -1 000 -1 000 -563
Dagvattenstrategi -150 - -
Kollektivtrafik, minskn pga nytt högstadium Färjestaden -500 -500 -
Nytt elavtal, besparing Trafikbelysning -250 - -
Satsning AME 1 500 - -
Budgetjustering; IT-kostnader fördelning 17 - -
Internhyra ny sporthall Färjestaden 550 750 -
Summa 436 -189 3

Budget 2021 Plan 2022 Plan 2023
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Samhällsbyggnadsnämnd 

 

Samhällsbyggnadsnämndens budgetram ökar med 1 154 tkr. 
Kostnadsuppräkningen på 1 procent ger nämnden en utökning med 57 tkr. Nämndens 
budgetram minskas med anledning av att LONA-projektet upphör men tillförs 
resurser för två planarkitekter, en miljöinspektör samt vid fördelning av IT-
kostnaderna. 

Socialnämnd 

 

 

Socialnämndens budgetram ökar med 3 486 tkr. Kostnadsuppräkningen på 1 procent 
ger nämnden en utökning med 997 tkr. Verksamhet tillförs medel enligt 
resursfördelningen utifrån antalet timmar inom hemtjänsten och antalet platser på 
särskilda boenden. Lägerverksamhet LSS kommer att bedrivas i egen regi vilket 
innebär lägre kostnader. Nämnden tillförs 750 tkr i budgetram för att arbeta med 
förebyggande insatser mot missbruk. Vidare görs vissa omfördelningar av 
budgetramar mellan förvaltningarna. Där utöver har regeringen tillfört extra 
statsbidrag till äldreomsorgen vilket medför att verksamheten får 7 907 tkr mer i 
riktade statsbidrag att utföra verksamhet för. Eftersom de utökade kostnaderna 

Samhällsbyggnadsnämnd
förändringar i driftsbudgetram (tkr) Budget 2021 Plan 2022 Plan 2023

Kostnadsjustering, 1%-uppräkning 57 63 63
LONA-projekt 2018 – 2020 -90 - -
Budgetjustering; IT-kostnader fördelning 87 - -
Satsning Miljöinspektör 600 - -
Satsning Planarkitekter, 2 st 500 - -

Summa 1 154 63 63

Socialnämnd
förändringar i driftsbudgetram (tkr)
Kostnadsjustering, 1%-uppräkning 997 1 014 1 029
Resursfördelning hemtjänst 1 460 2 085 2 019
Förebyggande insatser mot missbruk 750 - -
Lägerverksamhet LSS -150 -150 -
Budgetjustering; IT-kostnader fördelning 342 - -
Resursfördelning SÄBO - - 14 752
Resursfördelning SÄBO stordrift - - -2 752
Projekt heltidsresan - -500 -
Budgetjustering, Vävaren från utbildningsnämnden 87 - -
Summa 3 486 2 449 15 048

Budget 2021 Plan 2022 Plan 2023

Riktade statsbidrag (intäkter) 14 675
Utveckling för arbete med våld i nära relationer 170
Stärkt bemanning inom den sociala barn- och 
ungdomsvården 320

BoU Psykisk ohälsa 215
Motverka ensamhet bland äldre och för ökad kvalitet i 
vården och omsorgen om personer med demenssjukdom 1 020

HAB ersättning 250
God Nära vård 1 050
Psykisk hälsa  445
Äldreomsorgslyftet 2 878
Standardiserat insatsför demenssjukdom 420
Äldreomsorgssatsning 7 907
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kompenseras med ett riktat statsbidrag innebär detta att nämndens nettobudget inte 
förändras med anledning av detta. 

I socialnämndens budget för 2021 finns 14 675 tkr i riktade statsbidrag budgeterade. 

Utbildningsnämnd 

 

 

Utbildningsnämndens budgetram ökar med 13 555. Kostnadsuppräkningen på 
1 procent ger nämnden en utökning med 1 355 tkr. En extra satsning görs på 
grundskolan då regeringen tagit bort statsbidrag på motsvarande 3 300 tkr inom 
lågstadiet. Utöver detta tillförs verksamheten medel utifrån resursfördelningen med 
prognosen för antalet barn som underlag. Nämnden får ersättning för ökade 
kostnader för helårseffekt av kostnaderna för förskolan Bärnstenen som öppnats 
under 2020 samt för ökade kostnader i samband med att ny högstadieskola och 
sporthall tas i bruk under 2021. Vidare görs vissa omfördelningar av budgetramar 
mellan förvaltningarna. 

I utbildningsnämndens budget för 2021 finns 15 291 tkr i riktade statsbidrag 
budgeterade. 
  

Utbildningsnämnd
förändringar i driftsbudgetram (tkr)
Kostnadsjustering, 1%-uppräkning 1 355 1 444 1 507
Gymnasieskola 1 366 1 108 1 826
Lågstadiesatsning 3 300 - -
Resursfördelning 1 570 465 -621
Hyra villorna Vitsippan -172 -129 -
Hyra förskolan Bärnstenen 1 250 - -
Hyra nytt högstadium i Färjestaden 4 775 4 775 -
Hyra ny sporthall i Färjestaden 250 250 -
Minskad kostnad busskort skolan - -150 -
Budgetjustering; IT-kostnader fördelning 203 - -
Effektivisering admin tillitsbaserad styrning och ledning -100 - -
Budgetjustering hyra Vävaren till socialnämnden -87 - -
Budgetjustering; Ladan till fastighet/KS -155 - -
Summa 13 555 7 763 2 712

Budget 2021 Plan 2022 Plan 2023

Riktade statsbidrag (intäkter) 15 291
Maxtaxa förskola 3 158
Maxtaxa kvalitetssäkrande åtgärder förskola 751
Ob-omsorg förskola 230
Läslyftet förskola 269
Fortbildning specialpedagogik grundskola 387
Karriärtjänster grundskola 1 162
Lärarlönelyftet 2 961
Likvärdig skola grundskola 6 307
Specialpedagogik för lärande grundskola 68
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Finansförvaltning 

 

Finansförvaltningens budgetram ökar med 29 426 tkr. Potten för resursfördelning 
och löner ökar med 19 119 tkr. Skatteintäkter och generella statsbidrag ger ökade 
intäkter med 40 419 tkr. Det är de generella statsbidragen som ger ökade intäkter 
medan prognosen för skatteintäkter är i princip oförändrad. Potten för pensioner har 
minskats med 3 500 tkr utifrån Skandias prognos. Exploateringsintäkterna har 
utökats med 1 500 tkr. Räntekostnaderna har minskats för 2021 då prognosen pekar 
mot en fortsatt låg räntenivå för 2021 men räknats upp för planåren med anledning 
av att kommunens lånevolym beräknas öka i takt med budgeterade investeringar.  

Finansförvaltning
förändringar i driftsbudgetram (tkr)
Pott resursfördelning, löner mm 19 119 18 067 18 042
Förändring skatteintäkter 200 -25 302 -29 009
Förändring statsbidrag -40 619 3 556 6 047
Justering pensionspott -3 500 - -
Exploateringsintäkter, utökning -1 500 - -
Räntekostnader -3 126 4 325 600
Summa -29 426 646 -4 320

Plan 2023Budget 2021 Plan 2022
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NÄMNDERNAS 
INVESTERINGSBUDGETAR 

Skattefinansierad verksamhet Budget 
2021 

Plan       
2022 

Plan        
2023 

Kommunstyrelsen 33 370 31 400 43 400 
Utbildningsnämnden 14 000 4 000 4 000 
Socialnämnden 2 500 2 000 2 000 
Kultur- och tillväxtnämnden 27 350 28 500 14 500 
Samhällsbyggnadsnämnden 0 0 0 
Summa 77 220 65 900 63 900 

    
Taxefinansierad verksamhet       

Kommunstyrelsen 9 800 8 000 11 200 
Kultur- och tillväxtnämnden 63 000 99 400 59 900 
Summa 72 800 107 400 71 100 

    
Summa investeringar 150 020 173 300 135 000 

 
Investeringsbudgeten för 2021 uppgår till 150,0 mnkr, varav taxefinansierade investeringar 
står för 72,8 mnkr. Den totala investeringsvolymen för budget- och planperioden uppgår till 
458,3 mnkr, varav de taxefinansierade investeringarna motsvarar 251,3 mnkr. 

Fastigheter 
I kommunens fastigheter behöver förutom de löpande fastighetsrenoveringarna och 
energibesparande åtgärderna en del renoveringar och utbyggnationer göras. I och med att 
kommunen tillsammans med en extern entreprenör ska bygga ett nytt högstadium i 
Färjestaden behövs tillhörande inredning i form av kök, köksinventarier, möbler och IT 
köpas in av kommunen. Detta är planerat att köpas när högstadiet blir färdigt 2021. Till det 
kommer konstnärlig utsmyckning som alltid görs i samband med kommunens byggnationer 
samt att en ny idrottshall behöver byggas för att klara idrottslektionerna. När högstadiet i 
Färjestaden öppnas behöver en översyn av Skansenskolans lokaler i Mörbylånga göras. 
Utredningsmedel finns medräknade i investeringsbudgeten. 
Utredning pågår för vidareutveckling av Zokker-fastigheten samt föreningslokal för 
pensionärerna. Gullvivans förskola i Färjestaden är i stort behov av utebyte av ventilation 
och renovering av kök varmed detta har planerats in för att förbättra arbetsmiljön.  

Idrottsanläggningar och dylikt 
Kommunen gör översyn över fritids- och idrottsanläggningarna, vilka har ett löpande 
investeringsbehov. Till det har ett politiskt beslut tagits avseende tillgänglighetsanpassning. 
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Det finns också ett beslut att bygga en konstgräsplan i Gårdby och bidrag har beviljats till 
detta. I och med byggnationen av en ny sporthall i Färjestaden behöver nya inventarier 
köpas in liksom till biblioteket och kulturskolans verksamhet i det nya högstadiet i 
Färjestaden. Om kommunen ska fortsätta driva Eketorps borg behövs nya inventarier köpas 
in. Cykelleden ”Fyr till Fyr” är nästan färdig längs hela Öland och kommunen kommer 
behöva bygga rastplaster längs den framöver. 

Infrastruktur 
När det gäller kommunens infrastruktur finns det årliga medel avsatta för reinvesteringar i 
gator, parker, gatubelysning, gång- och cykelvägar samt trafiksäkerhet och fiber. Muddring 
ska göras i Grönhögens hamn och en utredning har gjorts av vilka åtgärder som behöver 
vidtas i Västra kajen i Mörbylånga samt Södra piren i Färjestaden. Flytbryggorna i 
Färjestadens hamn behöver renoveras och de ingår i investeringsplanen. Medel finns avsatta 
för när Trafikverket ska se över behovet av cykelvägar mellan Algutsrum, Skogsby och 
Färjestaden. Mörbylånga kommun ska medfinansiera delar av dessa.  
En utredning behöver också göras om vilka åtgärder som behöver vidtas när kommunen tar 
över Lökenäsvägen och när belysningen längs cykelvägen vid Talludden/Granudden ses 
över. Planer finns också på en cykelväg i Gårdby.  

Fjärrvärme 
Kommunens två fjärrvärmekraftverk i Mörbylånga och Färjestaden behöver löpande 
reinvesteringar. Kostnader för framdragning till nya kunder längs nuvarande ledningsnät är 
med i investeringsbudgeten.  

VA-anläggningar med mera 
Utifrån antagen VA-plan har det i investeringsplaneringen lagts in ett flertal projekt för att 
följa utbyggnadsplanen av VA. Bland annat planeras det för en överföringsledning mellan 
Gårdby–Triberga i två etapper. Anslutningar behöver byggas ut i Dörby, Dörby Malm, 
Björkelid, Porskärr, Pilekulla och Västra Malmen, vilket är områden med hög prioritet i 
handlingsplanen för VA. Arbetet har påbörjats för dessa projekt men utbyggnaden sker ända 
fram till 2023. En vattenledning mellan Triberga och Alby ingår också i investeringsplanen. 
Tveta Vattenverk ska förses med en ny saltvattenledning och där behövs även en 
ombyggnad. Därtill behövs löpande saneringsåtgärder, åtgärder för att säkra 
vattenförsörjningen och serviser.  
Bassängerna i reningsverken i Färjestaden och Mörbylånga behöver renoveras samtidigt 
som värmepumparna i Mörbylånga reningsverk behöver bytas ut. Reservkraften i 
avloppspumpstationerna behöver också löpande bytas ut. Medel finns avsatta för VA-
utbyggnad i samband med exploatering av nya områden. 

Mark och exploatering 
Kommunen växer och behöver därför köpa olika strategiska markområden/fastigheter främst 
i Färjestaden och i Mörbylånga. Budgeten omfattar även de investeringar som behöver göras 
i samband med att ett område exploateras såsom detaljplan, projektering och färdigställande 
av gator, parker och lekplatser. De största exploateringsprojekten är Hållbar plats, Brofästet, 
Industriområdet i Färjestaden samt Mörbylånga hamn. Medel finns också avsatta för 
detaljplanen för Färjestadens centrala delar samt tillkommande kostnader för ombyggnad av 
Brovägen och annan kommunal infrastruktur. 
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Inventarier och fordon 
Utbyte av inventarier och olika fordon behöver ske löpande för att verksamheten ska fungera 
på ett ändamålsenligt sätt. Det finns medel avsatta för ersättningsinvesteringar inom de olika 
verksamhetsområdena. Inom gata och service behöver också olika traktorer och gräsklippare 
bytas ut. I samband med att nya verksamheter startas upp, till exempel ny förskola, skola 
eller äldreboende, behövs ytterligare investeringar för att verksamheten ska kunna öppna och 
bedrivas.  
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INVESTERINGSBUDGET  
PER KATEGORI 2021-2023 

Investeringar per kategori för perioden 2021-2023 (tkr) 458 320 
 

Fastigheter (Kommunstyrelsen) 103 970 
Föreningslokal pensionärsföreningar   
Utredning samlingslokal/inventarier   
Nytt kök högstadium Färjestaden   
Kök, IT, passagesystem mm Äldreboende   
Projekt vidareutv Zokker   
Ny 7-9-skola, Färjestaden (Ätor under byggtiden)   
Ny idrottshall vid Färjehallen - Färjestaden inkl läktare, omklädningsrum och offentlig 
toalett   

Ombyggnad Skansenskolan   
Energibesparande åtgärder   
Energibesparande åtgärder - solceller   
Fastighetsrenoveringar   
Ny brandstation, Mörbylånga, utredning   
Gullvivan ventilation och kök   
Idrottsanläggningar och dylikt (Kultur- och tillväxtnämnden) 10 500 
Inventarier idrottshall Färjestaden   
Konstnärlig utsmyckning nytt högstadium och idrottshall   
Fritid, investeringsplan inkl. badplatser    
Kalvhagens badplats   
Konstgräsplan Gårdby    
Inventarier högstadiet FSTDN bibliotek, kulturskola,    
Eketorp m m   
Rastplatser "Fyr till Fyr"   
Infrastruktur (Kultur- och tillväxtnämnden) 55 150 
Västra kajen Mörbylånga   
Grönhögens hamn   
Södra piren, Färjestaden   
Flytbryggor, Färjestadens hamn   
Lökenäsvägen   
Cykelväg Gårdby   
Belysning GC Talludden/Granudden   
Framtida underhåll gator och park   
Gatubelysning mätare   
Samförläggning gatubelysning   
Trafiksäkerhet Gång och cykelvägar/gator   
GC längs Trollhättevägen (Nytt namn i stället för Väg förbi kyrkbyn Mörbylånga)   
Infrastruktur Åkervägen   
Gång och cykelväg längs Trafikverkets vägar   
Fiber - tomrör   
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Fjärrvärme (Kultur- och tillväxtnämnden) 5 100 
Fjärrvärme Färjestaden   
Fjärrvärme Mörbylånga   
VA-anläggningar mm (Kultur- och tillväxtnämnden) 215 700 
Anslutning Dörby-Dörby Malm   
Överföringsledning Gårdby-N Kvinneby   
Överföringsledning N Kvinneby-Triberga   
Detaljplan VA-utredningar   
Saltvattenledning Tveta vattenverk   
Vattenförsörjning   
Anslutningar Björkelid, Porskärr, Pilekulla, Västra Malmen   
VA-anslutningar   
Reservkraft avloppspumpstation   
Sanering   
Triberga-Alby, VA-ledning   
Serviser   
Mörbylånga Allmänna reningsverk renovering bassänger   
Gårdby (exploatering)   
Industriområde Färjestaden (exploatering)   
Grönhögen (exploatering)   
Färjestaden centrum, Kommunalt VA   
Mark och exploatering (Kommunstyrelsen) 29 000 
Markreserv   
Industriområdet Fstaden, gator   
Glömminge backe, genomfartsgata   
Färjestaden centrum, Detaljplan inkl. utredningar   
Färjestaden centrum, Ombyggnad Brovägen   
Färjestaden centrum, Kommunal Infrastruktur   
Exploatering   
Inventarier och fordon (alla nämnder) 38 900 
Inventarier Utbildning   
Skolgårdar   
Inventarier Skansen 2.0   
Inventarier högstadium Färjestaden   
IT högstadium Färjestaden   
Inventarier Social omsorg   
Upphandling projektering nytt äldreboende   
Inventarier nytt särskilt boende   
Kosten   
IT-investeringar   
Traktor AP gata-service   
Fordon gata-service   
Fordon VA   
Summa investeringar skattefinansierad verksamhet 207 020 
Summa investeringar taxefinansierad verksamhet 251 300 
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VAD GÅR DINA SKATTEPENGAR 
TILL? 

I Mörbylånga kommun är kommunalskatten 22, 21 kr per intjänad hundralapp. 

Så här fördelas 100 kronor  
Här kan du se hur en hundralapp i kommunalskatt används utifrån 
Mörbylånga kommuns verksamheter.  
 

 

 
 
 
 
 



Mörbylånga kommun
Tfn: 0485-470 00

www.morbylanga.se
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