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Politiken har ordet 

Även 2021 har till stor del präglats av coronapandemin. Att hantera pandemin och dess konse-
kvenser har tagit mycket tid och energi i anspråk för såväl förtroendevalda som tjänstepersoner i 
förvaltningen och medarbetare i verksamheterna. Vårt fokus har varit på insatser för att minska 
smittspridningen och pandemins konsekvenser för medarbetare, medborgare, företagare och för-
eningar. 

2021 har också varit året då vi påbörjade en ny färdriktning för Mörbylånga kommun. En styr-
modell baserad på tillit tillsammans med en ny vision och tillhörande värdegrund ska bidra till en 
bättre kommun att bo, leva och verka i. Det handlar bland annat om att skapa handlingsutrymme 
för medarbetarna, att genom kreativitet, nyfikenhet och initiativförmåga hitta förbättringar och 
utveckling som leder till nöjdare medborgare och skapa förutsättningar för att möta de utma-
ningar som väntar framöver. 

Precis som under hela mandatperioden har den politiska majoritetens främsta prioritet varit att 
fortsätta leverera välfärdstjänster av hög kvalitet till kommunens invånare samtidigt som det ska 
vara ordning och reda i kommunens ekonomi. När vi nu lägger 2021 till handlingarna ser vi att vi 
i allt väsentligt nått våra målsättningar. 

Årets resultat 

Resultatet på 62,3 miljoner kronor motsvarar 6 procent av skatteintäkter och bidrag. Det är ett 
mycket bra resultat med tanke på den osäkerhet som coronapandemin orsakat under de senaste 
åren. Till stor del beror överskottet på högre skatteintäkter och generella statsbidrag än förväntat. 
Det visar att det går bra för Sverige och att svensk ekonomi har gjort en fantastisk återhämtning 
under 2021. 

En del av förklaringen till de höga skatteintäkterna är att Mörbylånga är en tillväxtkommun. Det 
är fler och fler som varje år vill flytta till kommunen. Hand i hand med ökat antal kommuninvå-
nare kommer också ett ökat behov av att investera i skola, förskola och framförallt inom äldre-
omsorgen. Vår ambition är att på bästa sätt ta hand om såväl våra barn och unga som vår åld-
rande befolkning och skapa förutsättningar för växtkraft och livskvalitet genom hela livet. 

Investeringar och långsiktig ekonomisk styrka 

Tack vare de senaste årens fina ekonomiska resultat har vi kunnat finansiera en stor del av våra 
investeringar med egna medel, men det har inte varit tillräckligt stort utan nästan hälften av årets 
investeringar har finansierats med lån. För att klara framtida investeringar och ökande krav på 
välfärden måste Mörbylånga kommun göra mycket goda resultat under en lång period framåt. 
Under 2021 gjordes investeringar för 138,7 miljoner kronor. Det är en hög investeringsnivå för 
en kommun av Mörbylånga kommuns storlek. Ungefär hälften av dessa investeringar har gått till 
taxefinansierad verksamhet (VA och fjärrvärme) och den andra hälften till kommunens fastig-
heter, gator och vägar etc. 

2
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Övergripande mål 

I samband med ny styrmodell, vision och värdegrund fattade kommunfullmäktige beslut om tre 
övergripande utvecklingsmål – ”Tillväxtskapande och hållbar samhällsplanering”, ”Ett starkt lo-
kalt och differentierat näringsliv” samt ”Gynnsamma uppväxtvillkor”. Arbetet med målen drivs i 
projektform med tjänstepersoner från olika verksamheter för att skapa en bred kunskapsbas och 
förankring mellan olika verksamhetsområden. Målsättningarna, som tagits fram i dialog mellan 
tjänstepersoner och förtroendevalda från såväl majoritet som opposition, är höga och långsiktiga 
och den totala sammanvägningen och analysen av måluppfyllelsen indikerar att kommunfullmäk-
tiges prioriterade utvecklingsmål är på god väg att uppnås. 

Avslutningsvis konstaterar vi att södra Öland och Mörbylånga kommun är unikt. Vår drivkraft är 
att genom dialog och samverkan fortsätta utveckla hela vår kommun och få fler att bosätta sig, 
jobba och verka här. Årsredovisningen för 2021 visar att vi är på rätt väg men utan alla medarbe-
tare, invånare, företagare och föreningar är vi ingenting. Vi vill rikta ett stort tack till alla er som 
var och en tålmodigt och lojalt, varje dag bidragit till att utveckla och förbättra Mörbylånga kom-
mun och som fortsätter anta framtidens utmaningar tillsammans med oss! 

kommunstyrelsens ordförande kommunstyrelsens förste vice ordförande 
Matilda Wärenfalk (S) Anna-Kajsa Arnesson (C)
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Översikt över 
verksamhetens utveckling 

Femårsöversikt kommunkoncernen 2021 2020 2019 2018 2017 

Årets resultat i miljoner kronor 80,4 44,4 38,3 51,9 22,1 

Soliditet exkl pensionsförpliktelser i % 25 25 23 23 21 

Soliditet inkl pensionsförpliktelser i % 17 15 13 11 10 

Investeringar i miljoner kronor 155,6 122,8 184,3 192,6 160,1 

Självfinansieringsgrad av investeringar i % 53,4 % 143,2 % 58,0 % 67,2 % 77,0 % 

Låneskuld i miljoner kronor 1366 1 323 1 338 1 297 1 226 

Antal årsarbetare 2 087 2 010 1 988 1 963 

Femårsöversikt kommunen 2021 2020 2019 2018 2017 

Antal invånare 31/12 15 722 15 487 15 249 15 048 15 000 

Kommunal skattesats inkl begravningsavgift 34,32 % 34,32 % 33,03 % 33,02 % 33,03 % 

- varav kommunen 22,21 % 22,21 % 21,41 % 21,41 % 21,41 % 

Skattekraft i kr per invånare 204 273 202 148 198 931 193 730 187 969 

Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning i 
miljoner kronor 1 032 967 897 867 835 
Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning i kr 
per invånare 65 641 62 439 58 824 57 642 55 641 

Nettokostnader i kr per invånare 62 850 60 697 57 352 55 214 55 233 

Löpande kostnader i procent av skatteintäkter och 
kommunal utjämning (nettokostnadsandel) 94,0 96,8 96,5 94,6 97,9 

Årets resultat i miljoner kronor 62,3 30,7 31,4 46,7 17,5 

Investeringar i miljoner kronor 139 131 131 184 139 

Totala tillgångar i miljoner kronor 1 877 1 595 1 547 1 479 1 342 

Tillgångar i tkr per invånare 119 102 101 98 89 

Eget kapital i miljoner kronor 533 471 430 407 361 

Eget kapital i tkr per invånare 34 30 28 27 24 

Låneskuld i miljoner kronor 863 804 819 781 724 

Pensionsåtaganden i miljoner kronor 240 264 269 271 271 

Soliditet i % 28,4 % 29,7 % 27,8 % 27,4 % 26,9 % 

Soliditet inkl pensionsåtaganden i % 17,2 % 16,0 % 13,3 % 11,9 % 9,3 % 

Skuldsättningsgrad i % 162 % 171 % 190 % 192 % 201 % 

Likviditet 175 % 193 % 188 % 164 % 164 % 

Antal årsarbetare 1 216 1 173 1 169 1 165 1 180 

Personalkostnader i miljoner kronor 716 660 628 598 568 
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Den kommunala 
koncernen 
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Valnämnd

Revisionen

Samhällsbyggnadsnämnd

Utbildningsnämnd

Kommunstyrelse Budget- och 
uppföljningsutskott

Kultur- och tillväxtnämnd

Socialnämnd Sociala utskottet

Kommunkoncern
(Mörbylånga kommun)

Mörbylånga Bostads AB
(Ägardel: 100%)

Mörbylånga Fastighets AB
(Ägardel 100%)

Ölands Kommunalförbund
(Ägardel: 58%)

Kalmarsunds 
gymnasieförbund
(Ägardel: 13,5%)

Kretslopp Sydost
(Ägardel: 8,19%) 
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Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och riksdagens motsvarighet i 
kommunen. Kommunfullmäktige utser i sin tur kommunstyrelsen som är kommunens 
motsvarighet till regering. Kommunfullmäktige har 45 ledamöter och mandatfördelningen för 
åren 2019-2022 är enligt följande: 

Mandatfördelning 2019-2022 
Parti S C V M KD L MP SD TOTALT 

Ledamöter 13 9 2 11 2 1 1 6 45 

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

Mörbylånga kommun har flera nämnder; valnämnden, revisorer, samhällsbyggnadsnämnden, 
utbildningsnämnden, kultur- och tillväxtnämnden samt socialnämnden. Nämnderna ansvarar i sin 
tur för olika frågor och områden. Nämnderna (förutom valnämnden och revisorerna) har nio 
ledamöter och fem ersättare. Därutöver är Mörbylånga kommun med i de gemensamma 
nämnderna Hjälpmedelssamverkan i Kalmar län och gemensamma överförmyndarnämnden med 
Kalmar och Borgholm. 

Mörbylånga kommun har inga privata utförare till sin verksamhet. 

Nämnder/Bolag/Förbund Verksamhet 
Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen är kommunfullmäktiges verkställande organ 

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

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

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

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

Socialnämnden 
Socialnämnden ansvarar för kommunal hälso- och sjukvård, drift 
av socialtjänstens olika boendeformer, hemtjänst, hemsjukvård, 
daglig verksamhet, familjerådgivning, budgetrådgivning och 
skuldsanering samt familjecentral. 
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Mörbylånga Bostads AB Mörbylånga Bostads AB är ett allmännyttigt bostadsföretag med 
fastigheter på sju orter på södra Öland; Mörbylånga, Färjestaden, 
Gårdby, Skogsby, Algutsrum, Grönhögen och Degerhamn. 
Bostadsbolaget bygger och förvaltar bostäder med hyresrätt. 
Mörbylånga Bostads AB är helägt av Mörbylånga kommun. 

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

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

Kalmarsunds 
gymnasieförbund 

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

Kommunalförbundet 
Sydarkivera 

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

Kretslopp Sydost Kretslopp Sydost ansvarar för insamling och behandling av 
hushållsavfall i Mörbylånga, Kalmar, Nybro, Torsås, Oskarshamn, 
Vetlanda, Sävsjö och Uppvidinge kommuner. 
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Förvaltningsorganisation 
I kommunen finns en förvaltning med tjänstemän som verkställer politikernas beslut. 
Kommunstyrelseförvaltningen lyder under kommunstyrelsen. 
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Viktiga förhållanden för 
resultat och ställning 

Omvärldsanalys
Kommunens verksamhet påverkas ständigt av förändringar i omvärlden. Det internationella 
ekonomiska läget, näringslivets och arbetsmarknadens utveckling, politiska beslut av riksdag och 
regering samt utvecklingen i regionen är sådana saker som påverkar kommunens utveckling. 
Sveriges kommuner och regioner (SKR) gör bedömningar av förutsättningarna som 
sammanfattas i detta avsnitt fram till och med februari 2022. 

Svensk ekonomi 

De senaste åren har det, tvärt emot vad man skulle kunnat befara, skapats ett utrymme i de 
svenska offentliga finanserna. Det gör att det finns möjlighet att investera för framtiden och för-
bättra förutsättningarna för välfärden de kommande år, samtidigt som det är möjligt att bibehålla 
en hållbar offentlig ekonomi. SKR pekar ut tre viktiga områden där staten tillsammans med kom-
muner och regioner kan genomföra stora satsningar för att klara kommande års utmaningar. Det 
är satsningar på att klimatanpassa samhället och vidta åtgärder för att minska klimatpåverkan. Det 
handlar också om att ställa om välfärden med hjälp av modern teknik och genomföra insatser för 
att öka sysselsättningen i grupper som står långt från arbetsmarknaden och som annars riskerar 
att hamna i långvarig arbetslöshet. 

I västvärldens länder har det genomförts omfattande insatser för att dämpa pandemins påverkan 
på ekonomin. Centralbankernas styrräntor har sänkts och programmen för kvantitativa lättnader 
har utökats. Regeringar har sjösatt omfattande krisåtgärder och bedrivit en expansiv finanspolitik. 
Även den svenska staten har bidragit med omfattande stimulanser vilket gör att den offentliga 
sektorns skuld har ökat. Trots detta beräknas skulden som andel av BNP minska, tack var den 
starka BNP-tillväxten och de låga räntorna.  

Under pandemin har både antalet arbetade timmar och sysselsättningen minskat. Sysselsättningen 
har nu återhämtat sig och är nu nästan i nivån som innan krisen. Antalet arbetssökande har ökat 
men där andelen konjunkturberoende arbetslösa är lägre än innan krisen. Samtidigt som efterfrå-
gan på arbetskraft är hög så är det fortfarande många som är långtidsarbetslösa. Grundproblemet 
är att matchningen mellan olika arbetsgivares krav och potentiella arbetstagares olika kompetens 
har försämrats i Sverige sedan 2010.  

Lönerna enligt konjunkturlönestatistiken ökar mer under 2021 än tidigare år. De höga energi-  
priserna driver upp inflationen.  
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2021 2022 2023 2024 2025 

BNP 4,6 3,3 1,6 1,4 1,8 

Sysselsättning i timmar 1,7 3,2 1,2 0,7 0,8 

Relativ arbetslöshet i % 8,9 8,2 8,1 7,8 7,6 

Timlön, Nationalräkenskaperna 3,3 1,1 2,5 2,6 3,0 

Timlön, Konjunkturlönestatistiken 3,0 2,4 2,5 2,6 3,0 

Inflation, KPIF 2,3 2,2 1,7 2,0 2,0 

Inflation, KPI 2,1 2,2 1,9 2,3 2,4 

Reporänta, årets slut 0,00 0,00 0,25 0,50 0,75 
Nyckeltal för den svenska ekonomin, procentuell förändring 

Skatteunderlaget 

Skatteunderlaget ökar relativt långsamt de kommande åren. Men för 2021 och 2022 ökar det 
starkt, med nästan 5 procent i nominella termer för 2021 och med 4 procent för 2022. Därefter 
ligger ökningstakten på i genomsnitt 3,5 procent per år, vilket är en halv procentenhet lägre än 
genomsnittsåren 2011-2020. Den viktigaste förklaringen till den starka utvecklingen 2021 och 
2022 är att lönesumman ökar starkt. En del av förklaringen är återhämtning från ett svagt 2020, 
en annan del är vissa tillfälliga ersättningar för retroaktiva lönehöjningar eller flyttad semester. 

Kommunsektorns ekonomi 

Både 2020 och 2021 har kommuner och regioner överlag fått ett starkt ekonomiskt resultat, 
mycket tack vare de stora tillfälliga pandemirelaterade tillskotten. För 2020 blev de ekonomiska 
överskotten i kommunsektorn 54 miljarder kronor och prognosen för 2021 ser också ut att 
innebära ett överskott i sektorn på uppskattningsvis 50-60 miljarder kronor. SKR räknar med att 
kommunsektorns finansiella sparande vänder från plus till minus redan 2022. Orsaken är 
behoven av investeringar. 

Kommunernas och regionernas starka resultat för både 2020 och 2021, beror främst på en 
oväntat snabb återhämtning av den svenska ekonomin. Skatteintäkter har ökat, betydligt mer än 
under ett normalår. Andra bidragande orsaker till de starka resultaten i kommuner och regioner är 
en hög finansiell avkastning på placeringar, tillfälliga pandemirelaterade tillskott, lägre efterfrågan 
av vissa verksamheter kombinerat med låga räntor på skulderna och en lägre investeringstakt än 
normalt. Tillskotten har givit kommunsektorn förutsättningar att, med ekonomin tryggad, hantera 
pandemin och en mycket osäker tid. 

Att sektorn nu tillfälligt har starka resultat gör inte att ekonomin på sikt blivit bättre. De 
långsiktiga demografiska utmaningarna med ökade välfärdsbehov och brist på arbetskraft 
kvarstår. De kommande åren krävs både satsningar på välfärdens kärnverksamheter liksom på 
framtidsområden som att få personer långt från arbetsmarknaden i jobb, välfärdens 
kompetensförsörjning, klimatomställningen och välfärdens digitalisering. 

SCB:s senaste befolkningsprognos visar en väsentligt lägre befolkningstillväxt än vad vi har sett 
de senaste tio åren. Det innebär att framtida kostnader och intäkter i kommuner och regioner kan 
komma att bli lägre och att planer kan behöva anpassas för exempelvis bostadsbyggande och 
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andra investeringar. Utvecklingen pekar också tydligt på att kommuner och regioner, liksom hela 
näringslivet, kommer att ha svårt att få arbetskraften att räcka till.  

Resultatet för 2020 innebar att kommunsektorns finansiella sparande för första gången på tio år 
gick med plus. Det här är ett positivt sparande som tillfälligt minskar lånebehovet något till det 
stora behov av investeringar som behöver göras i till exempel nya skolor, infrastruktur och 
äldreboenden. Det positiva resultatet gör det möjligt för många kommuner och regioner att 
avsätta pengar i en så kallade resultatutjämningsreserv (RUR), som utifrån vissa krav kan 
användas för att täcka upp eventuella negativa balanskravsresultat framöver. 

Befolkning, sysselsättning och pendling i 
Mörbylånga kommun 

Befolkning 

Med 1,5 procent fler invånare 2021 jämfört med 2020 är Mörbylånga kommun den kommun i Kal-
mar län som vuxit procentuellt mest under 2021. Plus 235 personer gör att kommunen 2021 hade 
15 722 invånare. Det är en betydligt fler personer än den målsättning kommunen tidigare haft med en 
befolkningsökning på 120 personer årligen. Av de totala 15 722 personerna var 7 958 kvinnor och 
7 764 män. 

Det är framförallt inflyttningen som gjort att Mörbylånga kommun ökat i antal medborgare. 1 042 
personer flyttade till Mörbylånga kommun under 2021, medan 801 personer flyttade ut. 587 av de 
personer som flyttade till kommunen kom från kommuner inom länet och av de som flyttade ut 
flyttade 485 till en annan kommun i länet. 

Under 2021 föddes 155 barn in i kommunen, det är 15 fler barn jämfört med 2020. 160 personer 
avled vilket är åtta färre än 2020. 
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Befolkning 2021 2020 2019 2018 2017 

Folkmängd 15 722 15 487 15 249 15 048 15 000 

Folkökning/-minskning 235 238 201 48 8 

Födda 155 140 138 156 174 

Döda -160 -168 -138 -179 -195
Födelseöverskott/-underskott -5 -28 0 -23 -21

Inflyttning 1 042 1 079 970 937 1 012 

Utflyttning -801 -817 -774 -870 -907

Flyttöverskott/-underskott 241 262 196 67 105 

Händelser som rapporteras från Skatteverket som avser tidigare år än referensåret ingår inte i statistiken för referensåret avseende 
antalet födda, döda samt in- och utvandringar. Däremot ingår dessa händelser som underlag till statistiken över folkmängd. 

Boendeformen 

De allra flesta som bor i Mörbylånga kommun bor i småhus med äganderätt, 76,3 procent.        
11 procent bor i flerbostadshus hyresrätt och 1,5 procent bor i bostadsrätt i flerbostadshus. 

Genomsnittliga huspriserna för en permanentbostad var 2 383 000 kronor och det genomsnittliga 
priser för en fritidsbostad var 1 900 000 kronor. 

Pendling 

1 857 personer pendlar till Mörbylånga kommun varav där 216 personer kommer från kommuner 
utanför länet. 3 769 personer pendlar från vår kommun varav 362 perosner pendlar till en kom-
mun som ligger utanför länet. 3 494 personer bor och jobbar i kommunen. 

Näringsliv 

2021 blev Mörbylånga kommun Årets tillväxtkommun i länet utsedd av företaget Syna. Utmärkel-
sen bevisar den starka entreprenöranda som finns i vår kommun. Här finns cirka 2 000 registre-
rade företag. Näringslivet karaktäriseras av många småföretagare och några större företag. En för-
hållandevis stor andel av dem drivs av kvinnor. 

Den mest växande näringen på Öland, liksom i många andra delar av Sverige, är besöksnäringen. 
Senaste turistundersökningen visade att Öland är det resmål som flest besökare vill komma till-
baka till. Även lantbruket är en viktig del av näringslivet och bidrar till en öppen landskapsbild 
som är attraktiv för både boende och turister.  

Markanvändning 
Mörbylånga kommuns totala landyta är 66 725 hektar och marken används enligt nedanstående 
tabell. 
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Markområde Mörbylånga Sverige 
Åker 29,7 % 6,4 % 
Betesmark 44,5 % 1,0 % 
Skogsmark produktiv 11,5 % 57,7 % 

Skogsmark improduktiv 1,0 % 11,4 % 

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

2020 2019 2018 

Alla kom-
muner 
ovägt 
medel 

Mörbylånga 
kommun 

Alla kom-
muner 
ovägt 
medel 

Mörbylånga 
kommun 

Alla kom-
muner 
ovägt 
medel 

Åldersstruktur 

Invånare 0-19 år, andel i % 22,8 23,3 22,9 23,4 22,9 23,6 

Invånare 20-64 år, andel i % 53,2 49,2 53,3 49,5 53,5 49,8 

Invånare 65-79 år, andel i % 17,7 21,4 17,6 21,1 17,5 20,8 

Invånare 80+, andel i % 6,3 6,1 6,2 6,0 6,1 5,8 

Demografisk försörjningskvot 0,89 1,03 0,88 1,02 0,87 1,01 

Kommunstorlek 

Landareal i kvadratkilometer 1 404,43 666,36 1 404,43 666,36 1 404,43 666,36 

Hushåll i antal 16 470 6 918 16 270 6 770 16 060 6 635 

Förändring i antal invånare under senaste 
femårsperioden, andel i % 3,2 5,6 3,9 5,2 4,2 4,7 

Övrigt 

Invånare 25-64 år med eftergymnasial utbild-
ning, andel i % 34,3 42,4 33,8 41,8 33,3 41,0 

Mediannettoinkomst, kr/inv 20+ 243 605 248 900 239 007 243 700 232 810 237 600 

Arbetslöshet 18-64 år, årsmedelvärde, andel 
i % av befolkningen 6,8 4,0 5,7 3,5 5,8 3,9 

Föräldrapenningdagar som tas ut av kvinnor, 
andel av antal dagar i % 70,6 70,8 70,9 70,4 71,4 72,4 

Föräldrapenningdagar som tas ut av män, 
andel av antal dagar i % 29,4 29,2 29,1 29,6 28,6 27,6 

Utrikes födda 18-64 år, andel i % 19,7 11,5 19,5 11,3 19,0 11,0 

Utrikes födda invånare 18-64 år med 
vistelsetid 0-5 år efter uppehållstillstånd, 
andel i % 6,7 4,7 7,3 4,8 6,5 4,4 

Kommunmottagna i flyktingmottagandet 
med uppehållstillstånd, antal/1000 invånare 1,43 0,20 2,87 2,06 5,04 3,3 

Mörbylånga 
kommun 
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God ekonomisk hushållning och balanskravsutredning med 
resultatutjämningsreserv 
Kommuner har sedan år 1992 enligt kommunallagen haft krav på sig att verksamheten ska be-
drivas enligt god ekonomisk hushållning. Under år 2000 tillkom även balanskravet och under 
2013 infördes en möjlighet till resultatutjämningsreserv. Samtliga dessa lagstiftningskrav ska år-
ligen följas upp i förvaltningsberättelsen. Inledningsvis i detta avsnitt görs en analys av kommu-
nens mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning som kommunfullmäktige fastställde under 
2020. I anslutning till detta genomförs avslutningsvis en balanskravsutredning och redovisning av 
resultatutjämningsreserven (RUR). 

God ekonomisk hushållning ur ett finansiellt perspektiv 

God ekonomisk hushållning är ett lagstadgat krav som återfinns i 11:e kapitlet i kommunlagen. 
Kommunen ska upprätta riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Vidare ska kommunen också 
ta fram finansiella och verksamhetsmässiga mål för god ekonomisk hushållning. Kommunen skall 
också besluta om man vill använda sig av en resultatutjämningsreserv. 

Mörbylånga kommun har fattat beslut om ”Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och tillämp-
ning av resultatutjämningsreserv” under 2020. Mörbylånga kommuns riktlinjer för god ekono-
misk hushållning tar sin utgångspunkt i att varje generation ska bekosta den kommunala service 
som konsumeras och därigenom lämna över en kommun med ett oförändrat finansiellt hand-
lingsutrymme till kommande generationer.  

Kommunfullmäktige har valt att sätta målet att effekten man vill uppnå är god ekonomisk hus-
hållning och en god långsiktig betalningsförmåga. Som indikatorer för att mäta om effekten upp-
nåtts används nivån på resultatet i förhållande till skatteintäkterna och bidrag samt soliditeten. 
Detta för att kommunens skulder inte ska öka i framtiden och att det finansiella handlingsutrym-
met på både kort och lång sikt inte ska försvagas eftersom ett sådant resultat ger utrymme för att 
kommunen över en längre tid ska kunna självfinansiera större delen av kommunens normala in-
vesteringsvolym. Kommunens resultat har under den senaste treårsperioden haft ett genomsnitt 
på 4,2 procent. Soliditeten minskar dock varmed målet om god ekonomisk hushållning inte upp-
nås för 2021. 

Balanskravsutredning och resultatutjämningsreserv 

Balanskravet är ytterligare ett lagstadgat krav som kommunen måste uppfylla enligt kommunal-
lagen. Balanskravet trädde i kraft år 2000 och utgör en undre gräns för vilket resultat som är till-
låtet att budgetera och redovisa. Balanskravet innebär i korthet att kommuner och regioner ska 
besluta om en budget där intäkterna överstiger kostnaderna. Om resultatet ändå blir negativt i 
bokslutet är huvudprincipen att underskottet ska kompenseras med motsvarande överskott inom 
tre år och att kommunfullmäktige i en plan ska ange hur detta ska ske. Varje år ska det i förvalt-
ningsberättelsen i årsredovisningen redovisas en balanskravsutredning. 

Balanskravsutredningen inleds med att årets resultat, vilket reduceras eller tillförs med ett antal 
poster enligt lagsstiftningen. När det är gjort, får man fram ”Årets resultat efter balanskravsutred-
ning före avsättning till RUR”. Nästa steg i balanskravsutredningen utgörs av medel som förs till 
eller från resultatutjämningsreserven (RUR). Sedan 2013 är det möjligt för kommuner och reg-
ioner att tillämpa RUR och under vissa förutsättningar föra medel mellan olika år. 
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Tanken är att överskott ska kunna reserveras i RUR under finansiellt goda tider, då skatteintäk-
terna ökar ordentligt, för att sedan användas för att täcka hela eller delar av underskott under  
svagare tider, då skatteintäkterna minskar eller endast måttligt ökar. RUR ska därigenom bidra 
med att skapa stabilare planeringsförutsättningar för kommuner och landsting. Den bakomlig-
gande tanken är alltså att det rådande konjunkturläget inte ska påverka resurstilldelningen till 
verksamheterna i alltför hög utsträckning. Behovet av servicen som kommuner och landsting till-
handahåller minskar i regel inte i en lågkonjunktur, utan det kan snarare vara tvärtom för vissa  
delar av verksamheten. Dessutom framstår det inte som ändamålsenligt att behöva göra tillfälliga 
nerdragningar i verksamheten som sedan måste byggas upp igen när lågkonjunkturen är över. 

Mörbylånga kommun har beslutat att använda sig av RUR. I enlighet med de krav som ställs i 
kommunallagens 11:e kapitel innehåller de av kommunen framtagna riktlinjerna för god ekono-
misk hushållning även hanteringen av RUR. Enligt kommunfullmäktigs riktlinjer kan en reserve-
ring till RUR göras med högst det belopp som motsvarar det lägsta av antingen den del av årets 
resultat eller den del av årets resultat efter balanskravsjusteringar, som överstiger 1 procent av 
skatteintäkter samt statsbidrag och utjämning. Det är i enlighet med lagens lägstanivå. 

Enligt kommunfullmäktiges riktlinjer kan en disponering från RUR göras för att helt eller delvis 
täcka ett balanskravsunderskott. Detta ger kommunen goda förutsättningar att vid behov genom-
föra ett omställningsarbete och/eller överbrygga en lågkonjunktur. 

Kommunen redovisar ett resultat för 2021 på 62,3 miljoner kronor. Efter avdrag för realisations-
vinster på 0,1 miljoner kronor och avdrag för orealiserade vinster på värdepapper 10,5 miljoner 
kronor uppgår årets resultat till 51,7 miljoner kronor. Då balanskravsresultat överstiger noll, har 
kommunen möjlighet att sätta av till resultatutjämningsreserven (RUR) vid årets slut. Detta är 
möjligt eftersom 2021 års prognostiserade resultat överstiger det av fullmäktige beslutade finans-
iella målet. 

Balanskravsresultat 2021 2020 2019 

Periodens resultat enligt resultaträkningen 62 279 30 679 31 437 

Reducering av samtliga realisationsvinster -74 -66 -347

Justering för realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet - - - 

Justering för realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet - - - 

Orealiserade vinster/förluster i värdepapper -10 463 3 362 - 

Justering för återföring av orealiserade förluster i värdepapper - - 45 

Årets resultat efter balanskravsjusteringar 51 742 33 975 31 135 

Reservering av medel till resultatutjämningsreserv - -23 000 -22 000

Användning av medel från resultatutjämningsreserv - - - 

Balanskravsresultat 51 742 10 975 9 135 



MÖRBYLÅNGA KOMMUN  |  ÅRSREDOVISNING 2021  |  FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 

17 

Kommunen har mellan år 2010 till 2020 reserverat 84,8 miljoner kronor till 
resultatutjämningsreserven. Utifrån årets balanskravsresultat har kommunen möjlighet att sätta av 
ytterligare 41,4 miljoner kronor i reserven. Ingen avsättning görs dock eftersom bedömningen är 
att kommunen redan har en god reserv. Kommunen har möjlighet att nyttja reserven vid ett 
negativt balanskravsresultat. 

Resultatutjämningsreserv 2021 2020 2019 

Ingående resultatutjämningsreserv 84 830 61 830 39 830 

Årets avsättning - 23 000 22 000 

Årets upplösning - - - 

Utgående resultatutjämningsreserv 84 830 84 830 61 830 



MÖRBYLÅNGA KOMMUN  |  ÅRSREDOVISNING 2021  |  FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 

18 

Styrning och uppföljning   
av den kommunala 
verksamheten 

Styrning av den kommunala verksamheten med dess omfattning och bredd är en stor utmaning. 
Det grundläggande syftet med styrningen är samordning och inriktning av verksamhetens delar 
mot gemensamma mål. De övergripande strategierna och målen för kommunens arbete är 
framtagna i syfte att förverkliga Mörbylånga kommuns vision; ”Vi skapar växtkraft och 
livskvalitet” tillsammans med värdegrundorden nyfikenhet, kreativitet och intiativförmåga.  

Grunden i modellen är att arbeta med tillit som styrprincip. Tillitsbaserad styrning och ledning 
definieras som styrning, kultur och arbetssätt med fokus på verksamhetens syfte och 
medborgarens behov, där varje beslutsnivå aktivt verkar för att stimulera samverkan och 
helhetsperspektiv, bygga tillitsfulla relationer samt säkerställa att medarbetaren kan, vill och vågar 
hjälpa medborgaren. Utgångspunkter i detta förhållningssätt är dialog, ömsesidig respekt, tillit och 
syftet är att skapa bästa möjliga förutsättningar för systematiska och ständiga förbättringar. 

En viktig utgångspunkt i kommunens styrmodell är ökad medborgarnytta. Vi ska i högre 
utsträckning ta till vara medborgarna och medarbetarnas kunskaper och erfarenheter för att 
uppnå en bättre kvalitet och effektivitet i verksamheten. Vi vill också att medborgarna och 
medarbetarna känner en högre grad av delaktighet i verksamheterna. 

Uppföljning av kommunfullmäktiges prioriterade mål liksom verksamheternas mål sker minst en 
gång per tertial. Ekonomisk uppföljning mot budget sker minst varannan månad på nämndsnivå 
medan uppföljning på verksamhetsnivå görs i vertikala dialoger löpande under året.  

Processer för intern kontroll och uppsiktsplikt 

Den kommunala förvaltningen arbetar löpande under året med att identifiera risker i omvärlden, 
verksamheten och i ekonomin. Dessa risker sammanställs sedan, tillsammans med de kontroll-
moment som ska genomföras för att säkerställa att de inte inträffar, i en intern kontrollplan som 
nämnden beslutar om i november/december. Löpande under året arbetar sedan förvaltningen 
med att följa upp den interna kontrollen och utfallet av kontrollen rapporteras till nämnden minst 
en gång om året i samband med avlämnandet av årsrapporten. 

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

Centrala styrdokument 

Inom Mörbylånga kommun används olika styrdokument. Styrdokumenten syftar till att förtydliga 
den politiska viljan och säkra en effektiv och säker verkställighet. Kommunens mest centrala 
styrdokument är "Verksamhetsplan med budget och flerårsplan" där kommunfullmäktige varje år 
beslutar om prioriterade utvecklingsmål för kommunen och ekonomiska ramar för verksamheten. 
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Ett annat viktigt styrdokument är kommunens servicepolicy som hanterar vårt uppdrag om att ge 
service till medborgarna. För att läsa styrdokumenten i sin helhet samt övriga styrdokument 
hänvisas till kommunens webbsida. 

I samband med att en ny styrmodell antagits har också nya riktlinjer för mål- och kvalitetsstyrning 
samt ekonomistyrning tagits fram. Dessa gäller från och med 2021. Nya riktlinjer för 
styrdokument har också antagits och en genomgång av befintliga styrdokument pågår. 
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God ekonomisk hushållning 
och måluppfyllelse 

Det första året med den nya styrmodellen är avslutat. Arbetet utifrån den nya visionen och 
värdegrunden samt kommunfullmäktiges prioriterade utvecklingsmål har påbörjats. Arbetet med 
kommunfullmäktiges prioriterade utvecklingsmål görs i projektform med en strateg som 
projektledare. Till projektgruppen knyts personer från olika verksamheter för att skapa en bred 
kunskapsbas och på bästa sätt kunna arbeta för att nå kommunfullmäktiges mål. 

Projekten för att uppnå kommunfullmäktiges prioriterade utvecklingsmål har påbörjats men den 
önskvärda effekten utifrån målen bedöms inte falla ut förrän senare då målen är strävansmål.  
Kommunens finansiella mål utvärderas dock årsvis men har ändå ett långsiktigt perspektiv. 

Uppföljning av kommunens övergripande mål 

God ekonomisk hushållning kan ses i två dimensioner; att hushålla med resurserna i tiden samt 
att hushålla med resurserna över tiden. Det vill säga att väga ekonomi mot verksamhet på kort 
sikt, samt att väga verksamhetens behov idag mot verksamhetens behov på längre sikt. Vidare har 
begreppet god ekonomisk hushållning såväl ett finansiellt perspektiv som ett verksamhets-
perspektiv. 

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

Enligt kommunallagen ska kommunen varje år bedöma om lagens krav på god ekonomisk 
hushållning uppfylls. Årsbokslutet och den finansiella analysen syftar till att identifiera hur 
kommunen lever upp till god ekonomisk hushållning eller om några insatser behöver sättas in 
inför kommande år. Mörbylånga kommun uppfyller kraven på en ekonomi i balans då resultatet 
för år 2021 är positivt. Med en stark ekonomi över tid kan vi fortsätta bygga en trygg och hållbar 
framtid för invånarna i Mörbylånga kommun.  

Utifrån de önskvärda effekterna och de indikatorer som har valts ut för att mäta måluppfyllelsen 
kan vi konstatera att målen är på väg att uppfyllas utifrån den bedömning som görs i 
årsredovisningen. Undantaget är det finansiella målet som inte uppnås i och med den höga 
investeringstakt som kommunen har. Vi bedriver en bra verksamhet i kommunen som för oss 
närmare visionen att skapa livskvalitet och växtkraft för våra medborgare men det kostar i form 
av stora investeringar.  

Den totala sammanvägningen och analysen av måluppfyllelsen visar att kommunen har en god 
ekonomisk hushållning år 2021 men att insatser behöver sättas in för att öka den ekonomiska 
styrkan. Ett uppdrag har lämnats till förvaltningen att under 2022 ta fram åtgärder för att uppnå 
detta. 
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Prioriterade utvecklingsmål 
Finansiellt mål 

Grad av måluppfyllnad 

 Målet är inte uppfyllt 

Analys 

Årets resultat uppgår till på 62,3 miljoner kronor vilket motsvarar 6,0 procent av skatteintäkter 
och generella bidrag. Sett över en löpande femårsperiod blir genomsnittet 4,0 procent. I och med 
de senaste årens positiva resultat har vi kunnat finansiera en stor del av våra investeringar med 
egna medel, men i år har nya lån tagits på 75,7 miljoner kronor och finansiell leasing av skollokal 
gjorts. Kommunen har investerat för 138,7 miljoner kronor och dessa har till 57,6 procent finan-
sierats med egna medel. Kommunens skulder har ökat mer än tillgångarna och soliditeten har 
därför sjunkit 1,3 procentenheter till 28,4 procent. 

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. Eftersom vi har behövt låna till nästan hälften av 
våra investeringar har inte resultat i år varit tillräckligt stort för att finansiera våra investeringar. 

Hälften av investeringarna är kommunens taxefinansierade investeringar. Dessa har en låg själv-
finansieringsgrad varmed de mesta av kommunens lån har använts till VA-investeringar. I och 
med den höga investeringstakten och finansieringen via lån påverkas kommunens totala soliditet 
till skillnad mot kommuner som har VA-verksamheten i bolagsform. För kommunkoncernen   
totalt sett har de ingen påverkan. 

För att komma till rätta med kommunens långsiktiga ekonomiska stabilitet gav politiken i budget 
2022 ett uppdrag till förvaltningen att ta fram en plan för att förbättra kommunens långsiktiga 
ekonomiska styrka. 

Indikator Referensvärde Utfall 

Kommunens ekonomiska resultat ska vara högre än referensvärdet 2 % 6 %   

Kommunens soliditet ska öka 30 % 28 % 
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Tillväxtskapande och hållbar samhällsplanering 

Grad av måluppfyllnad 

 Målet är på väg att uppfyllas 

Analys 

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 stimu-
lera och ge goda förutsättningar för företag och verksamheter att etablera sig och utvecklas 

En inventering har gjorts för att ta fram nuläget av Mörbylånga kommuns mark för verksam-
heter, bostäder och totala fastighetsinnehav.  Den 1 november 2021 var Mörbylånga kommuns 
totala fastighetsinnehav 980 hektar varav 5,4 hektar var planlagd för verksamheter och 18,7 hek-
tar var planlagd för bostäder. Siffrorna visar nuläget och både nya inköp och försäljningar påver-
kar kontinuerligt markinnehavet. Dessutom finns pågående planer som kommer resultera i nya 
bostäder och verksamhetsytor de kommande åren. Bland dem kan nämnas tre planer för bostäder 
i Grönhögen, två planer för bostäder i Gårdby och en stor plan för bostäder vid Åkervägen i  
Färjestaden. Samhällsbyggnadsverksamheten har förstärkt sin organisation vilket möjliggör ett 
fortsatt arbete med målsättningarna inom målområdet. 

Befolkningsförändringen januari - december är +235 personer, flyttningsnetto för motsvarande 
period är 241 personer. Både befolkningen och inflyttningen har ökat i kommunen de senaste   
10 åren. År 2020 var inflyttningen den högsta siffran sedan 2011 med undantag för flyktingvågen 
2016. Kommunen har genomfört en inflyttarkampanj under 2021 och inflyttningen blev nästan 
lika stor som 2020. Den stora utmaningen ligger inte i att växa utan att växa på ett hållbart sätt. 

För att nå målet pågår flera planerade insatser så som ny översiktsplan, nytt bostadsförsörjnings-
program, boendekedja för äldre samt en behovsinventering av verksamhetslokaler. Det görs 
också analyser av pågående planers möjlighet att minska klimatpåverkan och projekt för att syn-
liggöra vilka planer kommunen har på gång och vart i processen de befinner sig. Förvaltningen 
arbetar även med en stärkt intern samverkan vad gäller behov av strategisk mark och planer    
(fokusområde Gårdby). 

Indikator Referensvärde Utfall 

Ökad yta planlagd mark för verksamheter 17,6 

Ökat antal nya planlagda bostäder 70,5 

Ökad yta inköpt strategisk mark 980 

Flyttningsnetto, antal > 0 241 

Referensvärdena på markyta är i hektar. Värdena är nulägesbild från november 2021. 
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Ett starkt lokalt och differentierat näringsliv 

Grad av måluppfyllnad 

 Målet är på väg att uppfyllas 

Analys 

De effekter som kommunen vill uppnå för att få ett starkt lokalt och differentierat näringsliv är 
en ökad andel företag och arbetsställen i förhållande till befolkningen, att företagen som har verk-
samhet i vår kommun upplever ett gott bemötande och service i kontakt med kommunen och att 
de företag som finns i kommunen växer. 

Olika undersökningar visar olika delar av kommunen. I undersökningen från Svenskt näringsliv 
hamnade kommunen på 275 plats av 290 kommuner. Trots detta blev vi årets tillväxtkommun i 
Kalmar län av företaget Syna. I undersökningen Insikt servicemätning är vi på 114 plats av 200 
kommuner när det gäller bemötande. Bygglovsavdelningen har som ett led i sitt förbättringsar-
bete tagit fram förslag på olika servicegarantier som ska visa vilken kvalitet deras arbete har. Även 
mark för verksamhet och VA för verksamhet utreds för att hitta olika lösningar där det inte finns 
mark eller planerat VA inom den närmaste tiden. 

Flera insatser har genomförts under året, till exempel flertalet företagsbesök, stöttning för kvinn-
ligt företagande och inköp av mark i Algutsrum. Förvaltningen har påbörjat ett samarbete med 
skola och näringsliv men också dedikerat en bygglovshandläggare för företagsärenden. Samord-
ningsmöte har hållits med företag som haft ärenden som berört flera olika verksamheter inom 
kommunen. 

Flera planerade insatser ska göras för att målet ska uppnås. Förvaltningen arbetar för att skapa 
smidigare och kortare processer, "en väg in" till näringslivsenheten samt även en lots-funktion. 
Kommunen samarbetar med flera andra aktörer, till exempel tillsammans med Ölands turismor-
ganisation för att öka kompetensförsörjning och locka arbetskraft till Öland. Det finns också   
planer på en upphandlingsskola för att uppmuntra och förbättra kunskapen om upphandlingar 
och vilka upphandlingar kommunen har på gång. 

  

Indikator Referensvärde Utfall 

Etableringsfrekvens 12,1 12,4 

Gott bemötande och service till företag 2,9 2,9 

Andel egenföretagare 17,9 % 17,6 % 

Bruttoregionalprodukt*   

* Senast publicerade värde är från 2019. 
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Gynnsamma uppväxtvillkor 

Grad av måluppfyllnad 

 Målet är på väg att uppfyllas 

Analys 

De effekter som målet förväntas ge är goda skolresultat, upplevd trygghet och en god folkhälsa. 
Mätningar för detta år har ännu inte skett på alla indikatorer men jämför vi med tidigare års resul-
tat ligger vi bra till för att ge våra barn och ungdomar gynnsamma uppväxtvillkor. 

De områden som identifierats där arbetet behöver utvecklas och förbättras ytterligare är jäm-
ställdhet, psykisk hälsa, tillgänglighet och klimat. En samverkan pågår och kommer fortsätta mel-
lan skola, socialtjänst, polis och fritidsgårdar (SSPF). Ett projekt "Snyggt och tryggt" har startat 
med fokus på social hållbarhet och vår fysiska miljö i och omkring skola/förskola och i övriga 
samhället. 

Under 2021 hade kommunen flera unga kommunutvecklare anställda, genomförde ett genuspro-
jekt på Glömminge skola, arbetade med rörelsecoach och säkra skolvägar och mycket mera. Flera 
insatser är planerade under 2022, till exempel ett mentorsarbete på högstadieskolorna som ska ar-
beta med våldsprevention, utbildningsinsats för en kommun fri från våld och uppstart av Fritids-
banken. 

Indikator Referensvärde Utfall 

Gymnasieelever med examen inom fyra år 71,3 % 72,8 % 

Jag känner mig trygg i skolan 85,3 % 86,3 % 

Ekonomisk utsatthet bland barn 4,6 % 4,2 % 

Kariesfria 3- till 19-åringar* 

Elever i åk 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, 
hemkommun 

86,7 % 87,7 % 

Elevers droganvändning, alkohol 49 % 40 % 

Elevers droganvändning, narkotika 2 % 10 % 

Elevers droganvändning, tobak 2 % 12 % 

Skolelevers BMI, förskoleklass 16,3 % 

Skolelevers BMI, åk 4 26,5 % 

Skolelevers BMI, åk 7 18,9 % 

* Uppgifter om värden saknas.
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Händelser av väsentlig 
betydelse 

Kommunen 
Kommunstyrelsen 

Från år 2021 är en ny färdriktning på gång för Mörbylånga kommun. Ny vision, värdegrund och 
styrmodell ska genomsyra och märkas i vår organisation och leda till en bättre kommun att be-
söka, leva och bo i. Det går inte heller att sammanfatta år 2021 utan att nämna corona och dess 
påverkan på organisationen. Att hantera pandemin och dess konsekvenser har tagit mycket tid 
och energi i anspråk. Förutom det interna arbetet och konsekvenser för medarbetare har fokus 
också varit på hur vi kan underlätta för medborgare, företagare och föreningar. Åtgärdspaket för 
medarbetare, företagare och föreningar har tagits fram och genomförts liksom föregående år. 

Intresset för byggbar mark är fortsatt mycket stort inom kommunen. Flera markförsäljningar har 
genomförts under året bland annat Brofästet och på Hållbar plats. Här ska byggas för både han-
del, villor och flerbostadshus. Mark för en ny brandstation i Mörbylånga har reserverats. Avtal 
om markförvärv i syfte att möjliggöra en konstgräsplan i Gårdby har tecknats. Mark för kommu-
nens verksamheter har köpts in i Algutsrum, där även en försäljning genomförts som lett till fler 
arbetstillfällen. 

Under senare delen av året har kommunens företagsbesök inom näringsliv ökat och flera åtgärder 
för att öka dialogen mellan kommun och näringsliv har påbörjats. I oktober genomfördes en    
företagsresa där tjänstepersoner och politiker besökte ett stort antal företag i kommunen och 
lyssnade till deras behov. Nätverk Sydöland fortsätter utvecklas och har nu flera grupper med 
olika fokusområden. 

Kultur- och tillväxtnämnden 

Kommunen har skrivit på ett nytt hyresavtal för Eketorps borg med Statens fastighetsverk. Av-
talet innebär ett mer långsiktigt åtagande för kommunen. En utvecklingsplan har beslutats i 
nämnden och ska verkställas. 

Arbetsmarknad- och integrationsenheten har under året arbetat med att hjälpa kommuninvånare 
med lång arbetslöshet genom att hitta bra samverkan mellan berörda parter. Målet är att indivi-
derna ska närma sig egenförsörjning eller studier. Biblioteken har under året infört meröppet på 
samtliga bibliotek för att öka tillgängligheten i kommunen. 

Under 2021 har fiberutbyggnaden fortsatt genom en privat aktör. Färdigställt under året är Södra 
Sandby etapp 1 & 2 och sträckan Mörbylånga-Färjestaden, även där i två etapper. Dessa färdig-
ställda projekt har genererat 291 nya anslutningar av de 523 möjliga som projekten medfört.  

Den fortsatta utbyggnaden av VA på östra sidan fortsätter enligt VA-planen. Under året pågår 
utbyggnad av etappen Gårdby - Norra Kvinneby. Anslutning av VA pågår i Västra Malmen. En 
ekonomisk handlingsplan för fjärrvärmen har under året arbetats fram och beslutats av Kultur- 
och tillväxtnämnden. Målet med handlingsplanen är att verksamheten ska vara fullt ut taxefinansi-
erad från och med 2027. 
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Samhällsbyggnadsnämnden 

Samhällsbyggnadsnämnden har under 2021 tagit beslut om att anta fyra detaljplaner. Under      
december månad antogs planen för "förbifart Kyrkbyn" i Mörbylånga och även en plan i Alguts-
rum som gör det möjligt att få en hållbar utveckling för förskolan i Algutsrum. Nämnden har   
under året lämnat fyra positiva planbesked. Beskeden gäller en plan i norra Gårdby och området 
mellan Åkervägen och Möllstorpsgatan i Färjestaden. Planarbetet för båda dessa planer pågår för 
närvarande. I augusti lämnade nämnden också ett positivt planbesked för detaljplan i Stora Frö 
vilken gör det möjligt att bygga ett 25-tal bostäder. Även i Bredinge tog nämnden beslut om posi-
tivt planbesked i slutet på året. 

Bygglov har beviljats för flera större bostadsprojekt under året, det gäller området "Hållbar plats" 
i Färjestaden och "Norra viken" i Mörbylånga. Bygglov har också lämnats för 20 nya camping-
stugor vid Mörbylånga camping samt lov för ny butikslokal för Jysk vid Möllstorp. 

Pandemin har inneburit stora förändringar i handläggning av ärenden och kontakter med allmän-
heten. Bygglovhanteringen är nu helt digital förutom utskick till grannar. Nya arbetssätt och for-
mer för kontakt har präglat verksamheten till exempel vid samråd kring detaljplaner. Bygglov har 
dock genomfört platsbesök och inspektioner på sedvanligt sätt trots pandemin. Pandemin har 
däremot minskat möjligheterna att genomföra tillsyn på plats hos verksamhetsutövarna. Inom 
verksamhetsområdet miljö och hälsoskydd har därför en del av tillsynen skett genom distanstill-
syn. Trängseltillsyn på grund av pandemin har under året bedrivits och finansierats genom ekono-
miskt stöd av Kammarkollegiet. 
 
Socialnämnden 

Pandemin har påverkat verksamheten under hela året. Det har varit hög frånvaro bland persona-
len och i perioder har det varit utökade restriktioner vilket har medfört svårigheter med beman-
ningen. En fortsatt utmaning inom nämnden är att rekrytera medarbetare med rätt kompetens. 
En rekryteringssamordnare är anställd och börjar i februari 2022 för att komma till bukt med    
utmaningen. 

Arbetet fortsätter inom nämnden för att få fler medarbetare att utbilda sig och skaffa sig specia-
listutbildningar inom sitt område. Äldreomsorgslyftet har gjort det möjligt för 21 personer att stu-
dera på deltid till undersköterska och fem till specialistundersköterska. Under 2022 kommer ytter-
ligare tolv medarbetare att påbörja sin undersköterskeutbildning. Utöver äldreomsorgslyftet har 
flera projekt dragit igång under 2021 med syftet att höja kvaliteten för brukarna. Exempelvis har 
ett samarbete mellan E-Health arena, Linneuniversitet och länsmuseet påbörjats där syftet är att 
efterforska och pröva tidsresemetodiken, hitta framtida välfärdsteknik vilket kommer bidra till 
förhöjd kvalitet för våra omsorgstagare nu och i framtiden. 

Demensteamet vann under året "Årets Team" på Framtidsgalan i Stockholm vilket kan ses som 
en kvalitetsstämpel på den verksamhet som kommunen bedriver inom området. Demensteamet i 
Mörbylånga har också under året valts ut som en av fem av Svenskt demenscentrum att vara med 
i ett projekt kallas “standardiserat insatsförlopp vid demens”. 

En översyn av social omsorg gjordes i slutet av 2021 och det finns en plan för en organisations-
förändring inför 2022 för att förbättra organisationen. 
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Utbildningsnämnden 

Pandemin har gjort att verksamheten varit hårt ansträngd under året. Under våren gällde distans-
undervisning för eleverna på högstadiet under ett par perioder. Våren innebar även ansträngning i 
verksamheten på grund av oro för smittan och för att varje dag är oförutsägbar. Under hösten 
har smittspridningen fortsatt runt oss och verksamheterna har fortsatt med smittskyddande åtgär-
der. Även under hösten har det förekommit distansundervisning på grund av klusterutbrott på 
enskilda skolor. 

Förskolan har i perioder upplevt svårigheter med bemanningen. Orsaken har varit sjukdom, vård 
av barn, en ökad noggrannhet att stanna hemma vid symtom och vikariebrist. Detta har medfört 
att förskolans rektorer ett par gånger har fått vädja till vårdnadshavare som har möjlighet att hålla 
sina barn hemma.   

Kommunens nya skola, Färjestadens högstadium, har startat sin första termin. Det var ett bra 
söktryck till de tjänster som behövdes tillsättas och drygt 200 elever började på skolan i augusti. 
Under hösten har arbetet med Skansenskolan 2.0 fortsatt vilket innebär en renovering av 
lokalerna och en nystart för skolan i dess nya form med färre elever. Det finns en styrgrupp 
tillsatt samt en projektledare. 

Under hösten har skolsköterskorna ansvarat för att vaccinera kommunens 12-15 åringar. Detta 
arbete har medfört att det obligatoriska och förebyggande skollagsreglerande uppdraget har fått 
stå tillbaka. Här har uppstått en "elevhälsouppdragsskuld" som bör prioriteras i arbetet framöver. 
Skolorna och förskolorna arbetar aktivt med sina utvecklingsområden. I flera fall är det 
undervisningsmetoder och lärmiljöer som står i fokus för utveckling med målet att kunna möta 
alla barn och elevers behov och att de i förlängningen ska kunna nå längre än tidigare i sin 
utveckling.  

Koncernen  
Kretslopp Sydost 

Den 1 januari 2021 utvidgades förbundet med ytterligare tre kommuner, Vetlanda, Sävsjö och 
Uppvidinge. I samband med detta ändrades förbundets namn till Kretslopp Sydost. Utökningen 
från fem till åtta kommuner har genomförts med gott resultat, men det kvarstår visst arbete för 
att förbundet ska vara helt enhetligt. Det har även medfört vissa kostnadsökningar av engångs-
karaktär i samband med namnbyte och integration. 

Det ekonomiska resultatet som till stora delar kommer från dotterbolaget Moskogen Miljö AB är 
ett resultat av ett långsiktigt arbete med att investera och bygga upp verksamheten för att kunna 
hantera mottagning för olika typer av förorenade massor. Massor som under året mottagits på 
Moskogens avfallsanläggning gäller saneringar, som till huvudsakligen gjorts i sydöstra Sverige. 

Förbränningsskatten har under året ökat med ytterligare 25 kr/ton och medför därmed högre 
kostnader på marknaden för avsättning med 1,2 miljoner kronor. Totalt har skatten under 2021 
varit 100kr/ton och kommer under 2022 att öka med ytterligare 25 kr/ton. Priserna för utsläpps-
rätter kommer från och med 2022 att påverka allt material som koncernen lämnar till förbränning 
med 150 kr/ton. 
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Kalmar kommun, har under året stämt förbundet på 61,4 miljoner kronor plus ränta. Detta på 
grund av oenighet om ett avtal som båda parter har agerat enligt sedan bildandet av förbundet. 
Kretslopp Sydost har medgett ett belopp om 1,3 miljoner kronor som avser delar i stämningen. 
För övrigt motsätter sig förbundet dessa krav och bevisbördan vilar på Kalmar kommun. För-
bundet har genstämt Kalmar kommun med ett belopp om 5,0 miljoner kronor avseende krav om 
ersättning för utförda tjänster med ränta, vilka har fakturerats under 2020 och 2021.  

Ölands kommunalförbund 

Året för Ölands turismorganisation har även detta år påverkats av pandemin. Det har varit ett   
rekordår för Öland utifrån statistik för antalet kommersiella gästnätter och den stora årliga rap-
porten "Resa i Sverige" som visat fina betyg. Den fysiska turistbyrån har varit på Borgholms torg 
i år istället för vid Mittpunkten. Det har slagit väl ut och lösningen kommer fortsätta. 

För räddningstjänstens verksamhet har året som har gått präglats av arbete mot utökad samver-
kan för räddningstjänsten. En utredning om att bilda ett större räddningstjänstförbund har pågått, 
för att på ett bättre sätt kunna möta de krav som ställs på räddningstjänsten i framtiden. Ett nytt 
ledningssystem för den operativa räddningstjänsten sattes i drift den 2 december. Syftet är att 
möta de ökade krav från lagstiftningen att räddningstjänsten behöver ha en mer robust ledning 
vid olyckor. 

IT-verksamheten tillsammans med systemförvaltargruppen i Mörbylånga, har under året genom-
fört en inventering av alla IT-system. Ett antal nya system har avropats och kommer att imple-
menteras under 2023. Sent på hösten drabbades IT-verksamheten av en överbelastningsattack 
från elever i Färjestaden. 

Mörbylånga Bostads AB 

Under verksamhetsåret har bolaget fortsatt satsa på att förbättra det yttre underhållet av bolagets 
fastigheter. I flera områden har fasader tvättats och/eller målats om. För att förbättra standarden 
i bolagets lägenheter har bolaget fokuserat på det intre underhållet. Under året har hyresgästerna 
fått erbjudande att köpa till standardhöjande åtgärder i sin lägenhet. 

Precis som år 2020 har verksamheten påverkats av covid-19. Försiktighetsåtgärder har vidtagits, 
flera återkommande driftåtgärder har skjutits på framtiden och underhållet inne i lägenheterna 
har begränsats. 

Bolaget har under 2021 sålt Färjestaden 6:18 till Bostadsrättsföreningen Onkel Sam. Bolaget har 
även köpt de ej sålda bostadsrättslägenheterna. 
 
Mörbylånga Fastighets AB 

Bolaget förvärvade fastigheten Holmetorp 20:1, Edvard Orms väg i Algutsrum under året. Till-
träde av fastigheten sker från första januari 2022. 
 
Bolaget har under verksamhetsåret gjort ett antal större verksamhetsanpassningar för lokalhyres-
gäster på Industrigatan 18. Bolaget har genomfört en takrenovering på Björnhovda 8:212, Storga-
tan 123 och påbörjat en ombyggnation av verksamhetslokalerna för AME på Tången 4. 
 
Under verksamhetsåret har bolaget arbetat med att hyra ut lokalerna på Industrigatan 18.  
Bolaget ska enligt ägardirektivet ha avkastning på eget kapital på minst 4 procent och en soliditet 
på minst 16 procent. Avkastning på eget kapital och soliditet uppfylls under verksamhetsåret. 
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Kalmarsunds gymnasieförbund 

Under året har den pågående pandemin medfört att gymnasieförbundets arbete till stor del 
handlat om insatser och beslut för att förebygga smittspridning, att säkerställa elevhälsan och att 
ge en god distans- och fjärrundervisning. 

I jämförelse med förra året har antalet elever från andra än gymnasieförbundets 
medlemskommuner, minskat. Antagningssiffrorna för hösten 2021 visar på att andelen som väljer 
annan huvudman har ökat. Antalet särskoleelever från förbundets medlemskommuner som 
studerar i annan kommun har även tillkommit och medför en högre interkommunal kostnad än 
tidigare. I år visar befolkningsstatistiken på färre antal 16-åringar än föregående år men att 
åldersgruppen ökar igen redan nästa. Den långsiktiga prognosen av antalet kommande 16-åringar 
som visar på en uppåtgående kurva förväntas därmed även öka gymnasieförbundets elevvolym. 
Av den anledningen har direktionen beslutat om nya lokaler som tagits i anspråk under hösten. 
Förbundet kommer under år 2022 fortsätta arbetet med fördelningen av lokalerna och även se 
över hur de kan nyttjas resurseffektivt. 

Vid läsårsavslutet 20/21 genomfördes en utvärdering av språkstödjareverksamheten. 
Utvärderingen visade att språkstöd/studiehandledning gör skillnad för eleven och ger eleven 
möjlighet att nå högre betyg. Under 2021 har gymnasieförbundet uppfyllt 17 av 19 mål vilket ger 
en måluppfyllelse på 89 procent. Förbundets prioriterade målområden är; Kunskap, utveckling 
och lärande; Normer, värden och inflytande; Integration och En skola på vetenskaplig grund och 
beprövad erfarenhet. 
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Förväntad utveckling 

Kommunen 
Kommunstyrelsen 

För kommunledningen kommer arbetet framåt fortsätta att präglas av arbetet med att skapa för-
utsättningar för en ny styrmodell och att säkerställa att de uppdrag som är utdelade till kommun-
ledningen med organisationskultur, friskare arbetsplatser och säkrad kompetensförsörjning kom-
mer vidare. Vidare behöver arbetet med att hitta rätt i strukturerna så att Agenda 2030 kan nå ut 
mer både internt och externt och bli en del av det vardagliga arbetet. Inom detta område har sär-
skilt jämställdhet, barnkonvention och demokrati pekats ut. 

Den demografiska situationen fortsätter prägla infrastruktursatsningarna inom kommunen. Nya 
detaljplaner är beställda för bostäder i Gårdby och Färjestaden. Kommunen har tecknat ett     
optionsavtal med exploatörer med syfte att sälja Etapp 1C i Norra Viken i Mörbylånga för att 
möjliggöra villa- och flerbostadshusbebyggelse. Exploateringsarbeten med gator och VA-led-
ningar pågår öster om Eriksöre camping och i södra delen av Vickleby och förväntas påbörjas i 
Glömminge under hösten. 

Arbetet med att utveckla Mörbylånga kommun både ur ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt 
perspektiv fortsätter. Nätverk Sydöland har skapat olika projektgrupper som jobbar med utveck-
lingsfrågor för Sydöland. Vidare fortsätter det strategiska arbetet på lång och kort sikt för att för-
bättra näringslivsklimatet i kommunen. En förutsättning för att förbättra näringslivsklimatet i 
kommunen är en bra dialog internt men också att förbättra dialogen med olika företag och 
branscher. 

Kultur- och tillväxtnämnden 

Under 2022 förväntas fortsatt arbete med ny styrmodell, värdegrund, vision, mål och uppdrag, 
samt organisationsstruktur. För att få drivkraft i mål och uppdrag ska samtliga verksamheter vara 
delaktiga i att arbeta med mål och uppdrag. Att kraftsamla resurser och kompetenser kommer bli 
än viktigare under kommande år för att få verksamhetsöverskridande samarbeten på banan. Tyd-
ligare prioritering av arbetsuppgifter kommer bli en viktig del för att nå mål och uppdrag. 

Kommande fiberprojekt är planerade där ytterligare 150 hushåll får möjlighet till fiberanslutning, 
detta avser områden kring Eriksöre, Tävelsrum och Törnbotten. Dessa projekt väntas genom-
föras år 2022-2024. Den positiva utvecklingen fortsätter och kommunens målsättning att privata 
aktörer i så stor utsträckning som är möjligt bygger ut infrastrukturen för fiber fortlöper. 

Projekt med nya flytbryggor i norra hamnen i Färjestaden pågår och kommer vara klart till båt-
säsongen 2022. En process att se till att kommunen blir väghållarmyndighet har påbörjats ihop 
med Trafikverket vilket förenklar övertagande av gator från Trafikverket på sikt. Aktuella om-    
råden som diskuterats är inom Mörbylånga tätort och men även Mörbylånga kyrkby och områden 
ner mot Risinge. 
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VA-utbyggnaden på östra sidan av ön kommer att fortsätta i enlighet med VA-planen. I utbygg-
naden ingår även en översyn av olika avloppslösningar vad gäller östra sidan. En rapport om 
eventuell samverkan inom avloppsrening med Borgholms kommun har under årets tagit fram. 

Inom fjärrvärmeverksamheten fortsätter arbetet med att få in nya kunder. 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Precis som förra året är intresset för planering och byggnation stort och det finns inga tendenser 
att intresset kommer att minska inom den närmaste tiden. Ärendemängden är fortsatt hög på 
bygglov och efterfrågan på detaljplaner stor. Planuppdragen behöver därför prioriteras. Arbetet 
med pågående planer har en bra geografisk spridning i hela kommunen med planuppdrag i bland 
annat Färjestaden, Glömminge, Gårdby, Stora Frö och Grönhögen. 

Planavdelningen kommer under kommande år starta upp arbete med ny digital översiktsplan och 
även en revidering av kommunens bostadsförsörjningsprogram. 

Arbetet fortsätter inom verksamheten miljö med "Vatten i landskapet". Statliga medel planeras 
sökas för att genomföra åtgärder som ska minska avgång av närsalter till Östersjön och för att 
hålla kvar vattnet i landskapet. 

Socialnämnden 

Arbetet med heltidsresan kommer att fortgå i en ny version 2.0 inom socialnämnden. Ett utkast 
av en ny bemanningshandbok är framtagen tillsammans med medarbetare. Skillnaden från före-
gående version är att den är mindre detaljstyrd och ett större ansvar lämnas till chef och arbets-
grupp. Det ska finnas utrymme att forma heltidsresan efter verksamhetens behov och arbetsgrup-
pens utformning. 

Projekt med medicinrobotar har påbörjats under 2021. Medicinrobotar har delats ut till ett fåtal 
utvalda brukare och det kommer fortgå ett arbete framöver med att använda robotarna i större 
utsträckning. De brukare som använder dem idag är väldigt positivt inställda och känner en ökad 
självständighet. 

Överlag handlägger verksamheten ärenden tidsenligt inom nämnden, men det finns fortsatt be-
hov av arbete med likvärdiga bedömningar, beslutsunderlag av god kvalitet och utredningstider. 
Främst ser verksamheten behov av att fortsatt trygga och stärka handläggarna, effektivisera doku-
mentation och handläggningsprocessen, justera riktlinjer för vissa utredningstider och en syste-
matisk utvärdering med utgångspunkt i jämlikhet, jämställdhet och likvärdighet, även utifrån fak-
torer som kön, ålder och etnicitet. 

Förändringar av socialtjänstlagen (SoL) och lag om stöd och service till vissa funktionshindrade 
(LSS) är att vänta. Om den nya socialtjänstlagen går igenom blir det ett tydligare jämställdhetsper-
spektiv, ett lagfäst förebyggande perspektiv samt ökad betoning på tillgänglighet. Utvecklingen 
bevakas, men det bedöms inte som möjligt att påbörja ett förberedande arbete eftersom direk-
tiven än så länge är oklara. 
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Utbildningsnämnden 

Samarbetet med Linnéuniversitet kommer bli fortsatt viktigt framöver för utbildningsnämnden 
och arbetet med att attrahera, rekrytera och behålla personal fortsätter. Kommunen vidtar flera 
åtgärder för att upplevas som en attraktiv arbetsgivare, arbetet fortsätter med att skapa trygga, 
kreativa arbetsplatser med bra ledare. 

De kommunala fritidshemmen har förlorat ett stort antal elever under 2021 jämfört med tidigare 
år. För att fritidshemmen ska gå ihop sig ekonomiskt krävs att antalet elever ökar inom 
verksamheten för att finansiera den rådande bemanningen. För att detta ska vara möjligt behövs 
att pandemins påverkan på verksamheten försvinner långsiktigt och att elever fortsätter vara 
inskrivna i verksamheten även om föräldrar i större mån arbetar hemifrån. Alternativt krävs att 
extra resurser behöver allokeras för att bedriva verksamheten i rådande utformning. 

Budget för 2021 är i balans för nämnden. En del extra medel har under året skjutits till genom 
statsbidrag kopplade till pandemin vilket till viss del kan förklara det positiva utfallet under 2021. 
Arbetet fortsätter inom nämnden att skapa ekonomiska förutsättningar för att klara 
budgetramarna utan att vara beroende av finansiering via statsbidrag. 

Koncernen  
Kretslopp Sydost 

Högre förbränningsskatt och ökade kostnader för utsläppsrätter innebär en markant 
kostnadsökning på marknaden för avsättning. Koncernen ser att med dessa kostnadsökningar 
tillsammans med den höga servicen som erbjuds via Kretslopp Sydosts återvinningscentraler 
medför en utmaning för att behålla de senaste årens goda resultat. Kretslopp Sydost ser ständigt 
över kostnadsbilden och arbetar kontinuerligt för att skapa effektivare processer. Detta är en 
förutsättning för att kunna hålla taxor på en låg nivå i en bransch med ständigt höjda skatter och 
pålagor från olika instanser. 

Regeringen beslutade att pausa införandet det utökade producentansvaret för förpackningar 2021 
med bland annat bostadsnära insamling för att utreda frågan ytterligare en gång. Därmed 
pausades även dialogen om samarbete mellan Kretslopp Sydost och FTI, förpacknings‐ och 
tidningsinsamlingen. Nya besked förväntas komma i juni 2022. 

Regeringen beslutade också i slutet av 2020 att producentansvaret för returpapper slopas from 1 
januari 2022. Det är annars en viktig princip i miljöbalken att förorenaren, den som släpper ett 
material på marknaden, också ansvarar för insamling och återvinning. Här ser man dock att 
demokratin är hotad när antal läsare minskar och intäkterna för returpapper minskar och blir till 
kostnader så kommunerna får i stället ta över ansvaret och kostnader för insamling och 
återvinning av tidningar och reklamblad. Tidsfristen för att ta över ansvaret har varit kort. 
Förbundet har dock löst det på ett sätt som inte innebär några taxehöjningar för abonnenterna, 
trots avfallsbranschens befarade taxehöjning på 250‐500 kr/abonnent. 

Ölands kommunalförbund 

Inom turismen kommer alltmer av våra projektmedel utifrån, till exempel från partnerpengar, 
sparbanksstiftelsen/bidrag och EU-medel. Detta ställer högre krav på vår administration. Resur-
ser behöver säkerställas för att på längre sikt kunna upprätthålla de motprestationer som behövs 
för att erhålla den här typen av extern finansiering. 
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Projektet Ö-Natur har fått en bra start under året. Med detta i åtanke kommer det med stor san-
nolikhet vara önskvärt från företagare på Öland med en fortsatt verksamhetsinriktning på före-
tagsutveckling vilket måste ses över efter sommaren 2023 då projektet avslutas. 

Förväntningen inför årets stora besöksantal på Öland innebär fortsatt hård arbetsbelastning på 
turismorganisationen då intressenter som kommunerna, regionen, invånarna och besökarna för-
väntar att information och marknadsföring med mera är uppdaterat och korrekt och att informa-
tion finns på de olika plattformarna. 

De omfattande ändringar i lagstiftningen för räddningstjänsten som kommit under 2021 kommer 
kräva mycket anpassningar inom verksamheten framöver. I stort går det ut på att större krav 
ställs på analys och samverkan från lagstiftarna. Vid positivt beslut kring bildande av ett större 
räddningstjänstförbund kommer många frågor gällande utökad samverkan lösas. 

IT-verksamheten planerar att bygga på säkerheten genom tillägg till en nätverksnod i huvud-    
orterna Mörbylånga och Borgholm. Även en separat internetförbindelse planeras till skolorna för 
att skydda så att överbelastningsattacker inte drabbar hela kommunernas verksamheter. 

Mörbylånga Bostads AB 

Mörbylånga Bostads AB arbetar ständigt med att hitta och köpa in markområden för framtida  
exploatering av hyresbostäder. Partner för exploateringsområdet Färjebacken kommer att upp-
handlas och byggnation påbörjas under 2022. Förstudier för förtätning av bolagets fastigheter i 
Grönhögen har också påbörjats. 

I övrigt kommer verksamheten under 2022 att bedrivas i samma omfattning som tidigare med ett 
kontinuerligt underhåll av bolagets fastigheter, både yttre och inre underhåll sker löpande. 

Mörbylånga Fastighets AB 

Bolagets ordinarie verksamhet bedrivs i liknande omfattning som tidigare år. I enlighet med ägar-
direktivet arbetar verksamheten kontinuerligt med att skapa ändamålsenliga verksamhetslokaler. 
Under verksamhetsåret har lokaler på Industrigatan 18 utvecklats tillsammans med det lokala   
näringslivet. Totalt har fem företag förhyrt 2 465 kvm nya anpassade lokaler. Arbetet fortsätter 
att aktivt arbeta med lokalförsörjning åt näringslivet genom ägardirektivet. 

Tillträde till en inköpt fastighet i Algutsrum sker i början av 2022 och bolaget ska uppföra 
verksamhetslokaler åt företaget Växa. 

Kalmarsunds gymnasieförbund 

Under det kommande decenniet ökar antalet 16-19-åringar inom medlemskommunerna, vilket 
innebär att den potentiella målgruppen till gymnasieskolan blir större. Enligt befolkningsprogno-
sen i medlemskommunerna kommer antalet 16-19 åringar att öka med en procentuell ökning för 
ålderskategorin med ca 14 procent fram till år 2030. Även trycket på platserna till vuxenutbild-
ningarna har ökat och förbundet ser redan nu behov av fler lokaler. Kalmarsunds gymnasieför-
bund har tagit fram ett strategiskt och långsiktigt lokalförsörjningsprogram för att möta framtida 
elevkullsökningar. Nya lokaler och tillhörande kostnader ser därför ut att bli en utmaning de 
kommande åren. 

En av förbundets stora utmaningar är dimensionering och finansiering av vuxenutbildning. Det 
ökade trycket inom vuxenutbildningen innebär framför allt en ekonomisk utmaning för förbun-
det eftersom verksamheten idag har större kostnader än vad förbundet kan finansiera. Förbundet 
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kommer därför under det kommande året arbeta för att hitta en långsiktig lösning för verksam-
heten som ryms inom förbundets ekonomiska ramar. 

En annan stor utmaning, både i närtid och framöver, kan hänvisas till coronaviruset. Situationen 
innebär både organisatoriska, pedagogiska och ekonomiska utmaningar lång tid framöver. Orga-
nisatoriskt och pedagogiskt så är utmaningen, med längre perioder av distansundervisning, hur 
förbundet ska klara nuvarande elevers skolgång inom planerad läsårstid. En större utbildnings-
skuld, dvs. elever som nödgas till en längre tids skolgång, kommer onekligen innebära ökade 
kostnader framöver. Detta tydliggörs i den redovisningen som gjordes under november månad 
till direktionen där förbundet kan se en försämring i betygsutvecklingen. På grund av betygs-    
utvecklingen kommer därför skolorna förstärka med extra stöd och handledning under år 2022 
för att eleverna ska kunna nå kunskapsmålen. 

Under nästa år kommer förbundet även förbereda sig på att ta del av första remissrundan gäl-
lande ämnesbetygsreformen som är föreslagen att införas från och med den 1 juli 2025. Refor-
men innebär att utbildningarna kommer bli ämnesutformade i stället som i dag, kursutformade. 
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Kvalitet i verksamheten 

Kommunen ska som en del i bedömningen om kommunen bedriver en god ekonomisk hushåll-
ning bedöma om verksamheten har bedrivits på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt. Ett 
sätt att bedöma ändamålsenligheten är att jämföra sig med andra när det gäller kvalitet på verk-
samheten. Mörbylånga kommun deltar årligen i undersökningen Kommunens kvalitet i korthet 
och i andra undersökningar som visar om kommunen har en god kvalitet i sin verksamhet.      
Nedan presenteras några nyckeltal från Kolada. 

Guide till tabeller och diagram 

I diagramen används färgerna rött, gult och grönt för att visa hur ett resultat ligger till jämfört 
med andra. För varje nyckeltal rangordnas alla kommuner/landsting efter sina resultat, och de 
bästa resultaten får grön färg, de sämsta får röd färg och de i mitten får gul färg. Saknas data på 
något nyckeltal visas det med grå färg.  

När rött, gult och grönt används i stabeldiagram visar det andel av de ingående nyckeltalen med 
respektive färg. Tänk på att färgsättningen visar om man har bra eller dåliga resultat jämfört med 
andra. Den talar inte om ifall resultaten är bra eller dåliga. Man kan ha dåliga resultat jämfört med 
andra, vilket ger röd färg, trots att resultatet egentligen är bra (och vice versa).  

Bästa 25 % 
Mittersta 50 % 
Sämsta 25 % 
Ingen data 

Barn och unga 

Inom området barn och unga har utvecklingen haft en svag negativ trend och kommunen har 
inom vissa områden förbättrat sina resultat men inom vissa försämrat sina resultat jämfört med 
andra kommuner. Alla nyckeltal för 2021 är ännu inte klara, därav den stora grå andelen av sta-

2019 2020 2021

Barn och unga
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peln. Inget av värdena avseende barn och unga var rött under 2017-2021 vilket innebär att kom-
munen är bland de 75 procent bästa i Sverige. De nyckeltal som är gula avser främst kostnader 
per elev där kommunen ligger inom percentilen 25-75 procent av landets kommuner. De gröna 
områdena avser elever som är behöriga till olika program eller ämnen. Där är kommunen bland 
de 25 procent bästa i Sverige. Områden som har försämrats mot föregående år är gymnasieelever 
med examen inom 4 år samt meritvärdet i åk 9.  

Stöd och omsorg 

Inom området stöd och omsorg har utvecklingen varit positiv även om det fortfarande finns om-
råden som behöver förbättras. För år 2021 är värdet på väntetid till särskilt boende fortfarande 
rött men är ändå en förbättring. Förbättring har också skett av brukarbedömningen av IFO och 
utredningstiden i antal dagar från ansökan om LSS-insats. Personalkontinuiteten hos hemtjänst-
tagare har försämrats något men värdet är fortfarande gult. De värden där kommunen ligger 
bland de 25 procent bästa i Sverige är helhetssynen som brukarna gör inom särskilda boenden 
och inom hemtjänsten. Ej återaktualiserade personer med försörjningsstöd efter ett år har för-
sämrats något och är nu gult. Kostnaden för äldreomsorg försämrades 2020 och redovisar nu ett 
rött värde, alltså bland de högsta 25 procent i landet. 

2019 2020 2021

Stöd och omsorg
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Samhälle och miljö 

Området samhälle och miljö handlar mycket om bemötande och kontakt med kommunen. Här 
har kommunen försämrat sig på flera områden som är rapporterade. Störst skillnad är det på gott 
bemötande i kontakt med kommunen som är ett rött värde 2020. För 2021 mäts i stället i med-
borgarundersökningen om bemötandet vid kontakt med tjänstepersoner varit bra, och där har 
Mörbylånga kommun får ett gult värde. Andra nyckeltal såsom resultat vid avslut i kommunens 
arbetsmarknadsverksamhet och deltagare som lämnat etableringsuppdraget för att arbeta och stu-
dera har ännu inte publicerats för 2021 men fick grönt 2020. Inte heller har de nyckeltal som var 
röda 2019 och 2020 publicerats ännu. Dessa är handläggningstid för bygglov och insamlat hus-
hållsavfall totalt kilo per person. 

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

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

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

• God kontrollmiljö som skapas av aktörerna och deras samverkan i organisationen.
• Riskanalyser, för att identifiera och analysera olika risker.
• Kontrollaktiviteter, det vill säga de konkreta åtgärder som vidtas för att motverka,

minimera eller helst eliminera de risker som finns.
• Information och kommunikation mellan aktörer och olika organisatoriska nivåer.

2019 2020 2021

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

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att det finns en god intern kontroll samtidigt 
som varje enskild nämnd har det yttersta ansvaret för att den interna kontrollen inom sitt 
verksamhetsområde. Uppföljning och rapportering av utfallet av det interna kontrollarbetet under 
2021 har rapporterats till respektive nämnd och sammanfattas i årsredovisningen.  

De brister som noterats vid uppföljningen av lednings- och stödprocesserna har varit inom 
processerna kontroll av inköp enligt avtal, kontroll av direktupphandling enligt gällande rutiner, 
samt kontroll av vissa ekonomi- och lönerutiner.  

Flera brister kan härledas till att rutiner och processer påverkats av distansarbete. Det är svårare 
att få ut information och introducera nya medarbetare. Det är svårare att göra korta snabba 
avstämningar med kollegor och stödfunktioner vilket påverkar kunskapsutbyte och likställighet. 
Åtgärder har vidtagits när brister har noterats och flera utbildningar har utförts och kommer att 
fortsätta. 

Inom huvudprocesserna har utbildningsnämnden noterat svårigheter med att få tag på 
korttidsvikarier med lägre personaltäthet som följd. Det finns också en risk i svårigheter med att 
rekrytera personal i framtiden vilket kan ge upphov till att eleverna inte får den undervisning de 
har rätt till med försämrad kvalitet som följd. Inom samhällsbyggnadsnämnden noteras skillnader 
i bedömningar mellan olika handläggare när det gäller bygglov varmed ett arbete för att nå en mer 
likvärdig bedömning påbörjats. 

Där brister har upptäckts i samband med kontrollmomenten har åtgärder tagits fram för att 
korrigera och åtgärda bristerna för att undvika fel i framtiden. Uppföljning att tillräckliga åtgärder 
vidtagits sker löpande eller med aktiviteter i kommande riskanalyser och interna kontrollplaner.  
Utöver de brister som upptäckts har kontrollmomenten som genomförts haft godkända resultat. 
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Väsentliga 
personalförhållanden 

2021 har varit ytterligare ett år som på många sätt präglats av pandemin, och så även på 
personalfronten. Våra medarbetare har fortsatt att visa på stort engagemang och lösningsfokus 
under de perioder då verksamheterna utmanats med fortsatt hög sjukfrånvaro och stor andel 
medarbetare hemma för vård av barn kopplat till de nationella rekommendationerna vid smitta 
och familjekarantän. Många medarbetare har ställt upp, hoppat in i andra enheter, jobbat över 
och anpassat sitt schema så mycket som möjligt för att verksamheten ska kunna rulla på som 
vanligt. De fackliga parterna har varit en naturlig, positiv och uppskattad partner under året och 
säkerligen bidragit till det fina samarbete vi har sett ute i våra verksamheter.  

Medarbetarbilden i vår kommun 

Tillsvidareanställda 2021-12-31 2020-12-31 

Kommunledningsstab 92 95 

Kultur och Fritid 44 48 

Taxefinansierad verksamhet 23 23 

Samhällsbyggnad 55 50 

Social omsorg 570 543 

Utbildning 432 414 

Kommunen totalt 1 216 1 173 

Mörbylånga Bostads AB 87 83 

Mörbylånga Fastighets AB - - 

Ölands kommunalförbund 162 162 

Kalmarsunds Gymnasieförbund 533 511 

Kretslopp Sydost 89 81 

Kommunkoncernen totalt 2 087 2 010 

Antalet tillsvidareanställda har ökat med 43 personer jämfört med 2020. Detta kan delvis förkla-
ras med att flera vakanta tjänster från 2020 har tillsatts under 2021, men även att det nya kollek-
tivavtalet AB som anpassar sig till lagförslaget om ändringar i LAS inneburit att fler visstids-     
anställda medarbetare har fått sina anställningar konverterade till tillsvidareanställningar. 
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Även när vi ser till hela kommunkoncernen så har antalet tillsvidareanställda ökat. Främst är det 
gymnasieförbundet som ökat med 22 personer men även MBAB och Kretslopp Sydost har ökat. 
I siffran för Ölands kommunalförbund ingår deltidsbrandmän. 

Personalekonomiska nyckeltal 

Personalkostnader, miljoner kronor 2021-12-31 2020-12-31 

Bruttolön exkl. övertid 483,5 440,8 

Personalomkostnader 219,6 210,8 

Summa 703,1 651,6 

Total övertid/ fyllnadstid inkl. PO 12,7 8,2 

Summa personalkostnader 715,8 659,8 

Personalkostnaderna har ökat med 56 miljoner kronor vilket motsvarar 8,5 procent. Årets 
lönerevision innebar löneökningar på cirka 18 miljoner kronor samtidigt som vi är 43 stycken fler 
anställda vilket gör drygt 22 miljoner kronor. Pandemin har medfört ökade personalkostnader 
främst inom social omsorg med ca 4 miljoner kronor då kostnaden för OB-tillägg, beredskapslön, 
timlön och vikariekostnader ökat. Kommunen har också försäkrat bort delar av den 
förmånsbestämda pensionen vilket medför en engångseffekt på ökade pensionskostnader 
samtidigt som livslängdsantaganden ändrades.  

Personalekonomiska nyckeltal 2021-12-31 2020-12-31 

Antal tillsvidareanställda 1 216 1 173 

- Andel kvinnor i % 77,1 % 78,9 % 

- Andel män i % 22,9 % 21,1 % 

Visstidsanställda i omräknade heltider 154,8 137,8 

Tillsvidareanställda i omräknade heltider 1 204,4 1 143,6 

Personalomsättning tillsvidareanställda 14,2 % 10,4 % 

Genomsnittlig sysselsättningsgrad 98,0 % 97,5 % 

Genomsnittlig sysselsättningsgrad - kvinnor 97,9 % 97,5 % 

Genomsnittlig sysselsättningsgrad - män 98,0 % 97,4 % 

Att antalet visstidsanställda har ökat beror framför allt på den ökade personalfrånvaron kopplat 
till pandemin som inneburit att fler medarbetare behöver finnas för att täcka upp i verksam-
heterna. Sysselsättningsgraden har fortsatt att öka under 2021. Personalomsättningen har ökat  
under 2021 och det är både fler medarbetare som börjat under året och en ökad andel som slutat. 
Det här är något som vi ser sker inom flera kommuner också. 
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Kompetensförsörjning 
Framåt kommer Mörbylånga kommun se en ökning av kommande pensionsavgångar samtidigt 
som den genomsnittliga åldern i kommunen sjunker för varje år. Det här kan bli en stor utmaning 
vad gäller kompetensförsörjning då fler äldre erfarna medarbetare oftare ersätts av yngre mer oer-
farna medarbetare. Att behålla våra medarbetare längre upp i åldrarna är en viktig del i att säkra 
kompetensförsörjningen. 

Personalbild 2021 2020 

Genomsnittlig ålder tillsvidareanställda - alla  45,1 45,5 

Genomsnittlig ålder tillsvidareanställda - kvinnor  45,7 45,8 

Genomsnittlig ålder tillsvidareanställda - män  43,1 44,5 

Antal personer som slutat  149 135 

Pensionsavgångar kommande fem år (2021 - 2025) 166 133 

Pensionsavgångar kommande fem år - män (2021 - 2025)  30 20 

Pensionsavgångar kommande fem år - kvinnor (2021-2025) 136 113 

Vi ser även en risk med att lönerna hos våra lojala, äldre medarbetare körs i kapp av yngre mer 
oerfarna medarbetare eftersom det råder stor konkurrens om arbetskraften inom flera av våra 
sektorer. Att fortsätta jobba strategiskt med lönerna i kommunerna kommer därför vara extra 
viktigt för att inte tappa medarbetare till andra arbetsgivare. 

Medellön - Tillsvidareanställd personal  2021-12-31 2020-12-31 Medellönens ökning  

Alla tillsvidareanställda  31 645 kr 31 000 kr 645 kr 

Kvinnor  31 581 kr 30 782 kr 799 kr 

Män  31 852 kr 31 819 kr 33 kr 

 

2021 har även varit ett år präglat av svårigheter med kompetensförsörjningen och då främst inom 
Social omsorg där efterfrågan på utbildade undersköterskor skjutit i höjden i hela Sverige. Under 
året har insatser gjorts för att erbjuda befintlig outbildad personal inom omsorgen möjligheter till 
vidareutbildning och examen som undersköterska. 

Under 2021 har många planerade utbildningar fått ställas in eller ställas om på grund av begräns-
ningar i fysiska möten. Starten för Ledarsförsörjningsprogrammet har flyttats fram till 2022 och 
flera tillfällen för våra chefsutbildningar har ställts in. Men många utbildningar har ställt om sina 
upplägg och genomförts på distans eller i mindre grupper vilket gjort att högprioriterade utbild-
ningar har kunnat genomföras som planerat. 

Ett annat sätt att jobba med kompetensförsörjning som kommunen ser en ökning av under 2021 
är internrekrytering och att fler verksamheter väljer att i första hand tillsvidareanställa vikarier när 
en vakant tillsvidareanställning uppstår i stället för att gå ut och annonsera tjänsten externt. Att 
lyfta vår egen personal och ge dem möjligheter att växa är en viktig del i vårt arbete med att vara 
en attraktiv arbetsgivare. 
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Sjukfrånvaro 

Total sjukfrånvaro i % 2021 2020 

Ålder Kvinnor Män Total Kvinnor Män Total 

– 29 8,8 4,8 7,1 9,7 5,1 8,3 

30-49 9,1 4,7 8,5 8,7 4,5 7,7 

50- 12,2 3,9 10,7 11,0 4,7 9,7 

Totalt 10,4 4,4 9,2 9,8 4,7 8,6 

Total sjukfrånvaro i % överstigande 
60 dagar 2021 2020 

Ålder Kvinnor Män Total Kvinnor Män Total 

– 29 27,5 0,0 21,2 19,5 0,0 15,7 

30-49 38,6 20,9 35,8 36,3 19,5 33,9 

50- 45,9 27,1 44,1 44,4 30,5 43,1 

Totalt 40,9 18,6 37,8 38,7 20,3 36,4 

Sjukfrånvaron under året har ökat något ytterligare jämfört med 2020 och det är framför allt den 
korta sjukfrånvaron som har ökat mest. Främsta orsak till den ökade sjukfrånvaron är de 
nationella rekommendationer kopplat till pandemin som gjort att medarbetare stannat hemma vid 
minsta symtom och ha två symtomfria dagar innan återgång i arbete och därmed gjort att den 
korta sjukfrånvaron ökat. Kommunen ser även resultatet av de nationella rekommendationerna i 
en markant ökning av antalet startade och avslutade rehabiliteringsärenden som skett under året. 

Arbetsmiljö och rehabilitering 

Arbetsmiljö och rehabilitering 2021 2020 2019 

Antal rapporterade tillbud 409 180 263 

Antal rapporterade olycksfall 218 105 137 

Antal rapporterade färdolycksfall 2 3 4 

Antal riskobservationer 71 21 39 

Svarsfrekvens HME-enkät 64,0 % 75,2 % 70,4 % 

Totalt HME resultat Index 79 Index 74 Index 74 

Pågående rehabärenden under året 550 492 452 

Antal avslutade rehabärenden under året 407 353 344 

Rehabärenden som påbörjats p.g.a. upprepad korttidsfrånvaro 304 268 165 

Rehabärenden som påbörjats p.g.a. långtidsfrånvaro 72 99 98 
Att svarsfrekvensen för HME är procentuellt lägre 2021 beror på att enkäten gick ut till alla medarbetare med en anställning. 
Tidigare år har endast medarbetare som arbetat tre månader eller längre fått enkäten, det vill säga exklusive föräldralediga, 
sjukskrivna och nyanställda. 
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Under 2021 har stort fokus lagts på arbetsmiljöfrågor, både genom det systematiska 
arbetsmiljöarbetet men också genom ett ökat fokus på nära dialog på arbetsplatserna vad gäller 
arbetsmiljö och verksamhetsfrågor. Kommunen ser att antalet rapporterade tillbud ökat kraftig 
under 2021 och de främsta ökningarna är tillbud kopplat till utebliven rast samt utåtagerande 
brukare. Även antalet rapporterade skadeanmälningar har ökat och då främst antalet händelser 
där medarbetare skadats av utåtagerande brukare. Åtgärder och insatser, i form av bland annat 
utbildningar, har påbörjats för att förebygga och förhindra att den här typen av händelser sker. 
En ökad dialog kring hur man rapporterar tillbud, skador och riskobservationer i systemet KIA 
kan också ha bidragit till en markant ökning i rapporteringen.    

Pandemin har inte bara varit av ondo då vi ser att under dessa två år har arbetet kopplat till säker 
och trygg arbetsmiljö gjort att fokus på både den fysiska som den psykosociala arbetsmiljön ökat. 
Ett resultat av den ökade dialogen och arbetet med arbetsmiljö ser vi i den årliga 
arbetsmiljöenkäten Hållbart Medarbetar Engagemang (HME) där enkäten visar att en klar 
förbättring skett inom både Engagemang, Ledarskap och Styrning. Vår nya styrmodell kan också 
ha bidragit till den upplevda förbättringen eftersom medarbetare förväntas vara mer delaktiga i 
sin verksamhet samtidigt som ledarskapet ställer krav på chefen att ha ökad tillit och ge mer 
handlingsutrymme till sina medarbetare. 

Under året har ett nytt “personalpolitiskt program” arbetats fram som belyser organisationens 
syn på medarbetare, ledare, utveckling, en arbetsplats för alla och god arbetsmiljö. Med 
programmet är förhoppningen att skapa en gemensam kultur och samsyn i organisationen kring 
viktiga delar vi ser kan bidra till att skapa en riktigt bra arbetsplats för våra medarbetare. 
Implementeringsarbetet kommer fortgå under de närmaste åren. En nulägesanalys över 
organisationskulturen har genomförts under hösten som visar på ett behov av ökad samsyn kring 
kommunens grundläggande värderingar. Ett fortsatt arbete för att stärka kommunens 
organisationskultur kommer att pågå de närmaste åren.  

Hösten 2021 ansökte kommunen om stöd från “Sunt Arbetsliv” för att få verktyg att arbeta mer 
aktivt med friskfaktorerna ute i verksamheterna. Syftet är att öka kunskap och arbetet med att 
arbeta förebyggande kring arbetsmiljön. Ansökan godkändes och det arbetet kommer 
genomföras i större delen av organisationen under 2022. 
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Resultat och ekonomisk 
ställning 

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

Resultat och kapacitet 

Årets resultat 2021 2020 2019 

Årets resultat i kommunen i miljoner kronor 62,3 30,7 31,4 

Årets resultat i förhållande till skatteintäkter, 
kommunalekonomisk utjämning och generella bidrag i % 6,0 3,2 3,5 

Årets resultat i koncernen i miljoner kronor 80,4 44,4 38,3 

Årets resultat och jämförelsestörande poster 

Mörbylånga kommuns resultat för 2021 är ett mycket starkt resultat jämfört med tidigare år. Årets 
resultat blev 62,3 miljoner kronor jämfört med 30,7 miljoner kronor under 2020.  

Relateras kommunens resultat till skatteintäkter, kommunalekonomisk utjämning och statsbidrag 
redovisade kommunen under 2021 ett resultat på 6,0 procent. Genomsnittet för treårsperioden 
för kommunens resultat i förhållande till skatteintäkter, kommunalekonomisk utjämning och 
statsbidrag uppgår till 4,24 procent. 

För att mäta om Mörbylånga kommun har en god ekonomisk hushållning ur ett finansiellt per-
spektiv har två indikatorer valts ut, årets resultat i förhållande till skatteintäkter, utjämning och 
bidrag och soliditeten. Målet är att varje generation av invånare själv ska bära sina kostnader för 
den service som de själva beslutar om och som de själva konsumerar. Indikatorerna ska visa ett 
resultatmått över 2 procent och soliditeten ska öka för att god ekonomisk hushållning ska upp-
nås. Ett sådant resultat ger utrymme för att över en längre tid självfinansiera större delen av nor-
mal investeringsvolym i kommunen. Det innebär att kommunens kort- och långsiktiga finansiella 
handlingsutrymme, i form av likviditet och soliditet behålls.  

Årets goda resultat har påverkats av utvecklingen av skatteunderlaget i Sverige och av diverse 
olika poster av engångskaraktär. Kommunens skatteintäkter blev 32,6 miljoner kronor högre än 
budgeterat beroende på fler invånare i kommunen än räknat med men framför allt för att Sveri-
ges ekonomiska utveckling var väldigt positiv, vilket stärkt skatteunderlaget. Detta var inget som 



 
 

MÖRBYLÅNGA KOMMUN  |  ÅRSREDOVISNING 2021  |  FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 
 

 
 
 
 
 

45 
 
 
 

SKR förutsåg vid sina prognoser i budgetarbetet. Därtill har även börsen haft en stark utveckling 
vilket gör att både realiserade och orealiserade vinster på värdepapper påverkar resultatet positivt. 
Realiserade vinster och utdelning uppgår till ca 8 miljoner kronor av resultatet och orealiserade 
vinster till 10,5 miljoner kronor. Den sistnämnda redovisas som jämförelsestörande post och in-
går inte i balanskravsresultatet. 

Verksamhetens intäkter har ökat med ca 10 miljoner kronor där vattenavgiften står för 5 miljoner 
kronor, fjärrvärmeavgiften med 2,2 miljoner kronor och bygglovsavgiften med 1 miljoner kronor. 
Olika bidrag till kommunen har minskat med 7,5 miljoner kronor. Kommunen har erhållit 1,7 
miljoner kronor i ersättning för merkostnader för covid-19 och 4,9 miljoner kronor i ersättning 
för sjuklönekostnader. Verksamhetens kostnader har ökat med 102 miljoner kronor där mer-  
parten naturligtvis avser personalkostnader inklusive pensionskostnader, 56 miljoner kronor. 
Kommunens kostnader för köp av huvudverksamhet har också ökat med 12 miljoner kronor där 
interkommunala ersättningar till fristående skolor och andra kommuner är en stor del samt verk-
samheten som bedrivs i Ölands kommunalförbund. Kostnaden för personlig assistans har också 
ökat med 2,6 miljoner kronor mot föregående år. Kommunen har också belastats med ett skade-
stånd på 7 miljoner kronor. 

Koncernens resultat har ökat med 36 miljoner kronor till 80,4 miljoner kronor. Alla koncernens 
bolag och förbund gör bra resultat år 2021 men den största ökningen mot föregående år står 
Mörbylånga Kommun för som ökat sitt resultat med nästan 32 miljoner kronor mot föregående 
år. Mörbylånga Bostads AB koncern redovisar 11,5 miljoner kronor i resultat mot 9,6 miljoner 
kronor året innan. En bidragande orsak till bolagets goda resultat är försäljningen av lägenheter 
till bostadsrättsförening. Även Kretslopp Sydost ökade sitt resultat mot föregående år. 

Nettokostnadsandel 

Nettokostnadsandel i % 2021 2020 2019 

Verksamhetens intäkter och kostnader 91 87 93 

Av- och nedskrivningar 5 10 5 

Nettokostnadsandel 96 97 97 

Finansnetto -2 0 -1 

Nettokostnadsandel inkl. finansnetto 94 97 96 

 

En grundläggande förutsättning för att uppnå och vidmakthålla en god ekonomisk hushållning är 
att balansen mellan löpande intäkter och kostnader är god. Ett vedertaget mått på denna balans är 
nettokostnadsandelen, som innebär att samtliga löpande nettokostnader 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 Mörby-
långa kommun. Sett över en längre tidsperiod klarar då kommunen av att finansiera ersättningsin-
vesteringar och nödvändiga nyinvesteringar. 

När Mörbylångas nettokostnadsandel analyseras framgår det att nettot av verksamhetens intäkter 
och kostnader under 2021 tog i anspråk 91 procent av skatteintäkterna, vilket är en ökning med 
fyra procentenheter jämfört med 2020. Vidare tog avskrivningarna i anspråk 5 procent, vilket är i 
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samma nivå som föregående år. Dock gjordes nedskrivningar föregående år som också tog 5 pro-
cent i i anspråk, totalt 10 procent. Avskrivningarna är kommunens periodiserade kostnader för 
investeringar. 

Finansnettot uppgick till -2 procent jämfört med tidigare 0 procent, vilket innebar att de finansi-
ella intäkterna var större än de finansiella kostnaderna under 2021. I periodens resultat ingår orea-
liserade vinster på värdepapper med 10,5 miljoner kronor varmed intäkten i år är högre än tidi-
gare år. Kommunens positiva finansnetto beror på att Mörbylånga kommun har placerat medel i 
Kalmar Läns Pensionsförvaltning som har gett positiv avkastning de senaste åren samtidigt som 
kommunens räntekostnader har varit låga på grund av läget på räntemarknaden. År 2020 var 
börsens utveckling sämre på grund av pandemin.  

Totalt uppgick nettokostnadsandelen till 94 procent för 2021, vilket innebär att kommunens     
intäkter är större än kommunens kostnader. Som tidigare beskrivits är det främst de finansiella 
intäkterna som har ökat. 

Årets investeringar 

Mörbylånga kommuns samlade investeringsvolym under 2021 uppgick till 138,7 miljoner kronor, 
vilket är i paritet med föregående år. Under tre år i rad har nu Mörbylånga kommun investerat 
drygt 130 miljoner kronor per år. Det är höga siffror för en kommun av Mörbylånga kommuns 
storlek. Under år 2021 tillkommer leasing av skollokal på 155 miljoner kronor som också är en 
form av investering. Årets investeringar har främst skett inom fastigheter och VA. Utbyggnad av 
VA enligt den av fullmäktige antagna VA-planen görs vilket är anledningen till den höga 
investeringstakten. Cirka 15 procent av kommunens nettoinvesteringar under året har gjorts i 
förskole- och skola inklusive deras fastigheter. På kultur- och fritidsverksamheten inklusive ny 
sporthall i Färjestaden har ca 15 procent av investeringarna lagts och runt 13 procent har lagts på 
infrastrukturprojekt. Investeringar i VA-verksamhet omfattade 49 procent. En detaljerad 
redovisning över vilka investeringsprojekt som bedrivits under året hänvisas till 
investeringsredovisningen. 

När vi sedan ser till koncernen så står Mörbylånga kommun för den största delen av 
investeringarna. Därutöver så har Mörbylånga Fastighets AB investerat för ca 7 miljoner kronor i 
en fastighet på industrigatan i Färjestaden och Ölands kommunalförbund i uppgradering av 
utrustning i fordon samt en befälsbil för totalt 2 miljoner kronor. 

Årets investeringar 2021 2020 2019 

Investeringsvolym totalt kommunen i miljoner kronor 138,7 130,9 131,9 

Investeringsvolym taxekollektivet i miljoner kronor 69,3 41,3 86,9 

Självfinansieringsgrad totalt kommunen i % 57,6 105,0 51,5 

Självfinansieringsgrad taxekollektivet i % 20,2 61,0 23,0 

Investeringsvolym koncernen i miljoner kronor 155,6 122,8 184,3 

Självfinansieringsgrad koncernen i % 53,4 143,2 58,0 

Självfinansieringsgraden av investeringar 

Självfinansieringsgraden av investeringarna mäter hur stor andel av investeringarna som kan      
finansieras med den löpande verksamhetens kassaflöde. 100 procent innebär att kommunen kan 
självfinansiera samtliga investeringar som är genomförda under året, vilket i sin tur innebär att 
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kommunen inte behöver låna till investeringarna och att kommunens långsiktiga finansiella hand-
lingsutrymme stärks. Med nettoinvesteringar avses anskaffning av immateriella och materiella an-
läggningstillgångar med avdrag för investeringsinkomster. Med självfinansieringsgrad avses kassa-  
flödet från den löpande verksamheten som kommunen har bedrivit under året inklusive skatte-
intäkter och generella bidrag. Dessa har sedan ställts i relation till nettoinvesteringar. 

Självfinansieringsgraden av investeringarna efter avdrag för investeringsinkomster uppgick 2021 
till 57,6 procent. Detta innebar att investeringarna endast till lite drygt hälften kunde finansieras 
med skatteintäkter och investeringsinkomster, skillnaden är 58,9 miljoner kronor som fick finan-
sieras med lån. Kommunen har som mål att soliditeten ska öka vilket är lättare om självfinansie-
ringsgraden av investeringarna är högre och inga nya lån behöver upptas. Under 2021 lånade 
kommunen netto 59 miljoner kronor (nyupplåning - amorteringar) samt att den finansiella lea-
singen ökade med 140 miljoner kronor. Detta innebar att soliditeten minskade mot föregående år 
och det finansiella målet uppnåddes inte. Självfinansieringsgraden minskar något när vi ser till 
koncernnivå eftersom investeringsnivån är högre men inga andra koncernföretag har finansierat 
sina investeringar med lånade medel. 

Risk och kontroll 
Likviditet ur ett riskperspektiv 

Kassalikviditeten är ett mått på kommunens kortsiktiga betalningsberedskap. En oförändrad eller 
ökande kassalikviditet i kombination med en oförändrad eller förbättrad soliditet är ett tecken på 
att kommunens totala finansiella handlingsutrymme har stärkts. 

Risk och kontroll 2021 2020 2019 

Kassalikviditet i % 175 193 188 

Låneskuld i miljoner kronor 863 804 819 

Låneskuld koncernen i miljoner kronor 1 366 1 323 1 338 

Soliditet i % 28 30 28 

Soliditet inkl. pensionsförpliktelser i % 17 16 13 

Soliditet koncernen i % 25 25 23 

Soliditet koncernen inkl pensionsförpliktelser i % 17 15 13 

Kassalikviditet uppgick vid årsskiftet 2021 till 175 procent, vilket skall jämföras med 193 procent 
under 2020. Mörbylånga har en god likviditet, vilket garanterar att kommunen utifrån ett kort och 
medellångt finansiellt perspektiv inte behöver vidta drastiska åtgärder för att möta finansiella be-
talningstoppar. Kommunens externa låneskuld hade en genomsnittlig räntebindningstid på 1,68 
år per 31 december 2021. Kommunen lånade under 2021 76 miljoner kronor för att finansiera 
sina investeringar men amorterade samtidigt 18 miljoner kronor. Koncernens låneskuld ökade 
med 43 miljoner kronor varav då 58 miljoner kronor härrör från kommunen och övriga koncern-
företag amorterade sina lån. Samtidigt ökade kommunen skulder för anslutningsavgifter till VA-
kollektivet med 18 miljoner kronor. 

Soliditeten är ett mått på kommunens långsiktiga finansiella handlingsutrymme. Det visar i vilken 
utsträckning kommunens tillgångar har finansierats med eget kapital respektive skulder. Ett vik-
tigt kriterium för god ekonomisk hushållning är att soliditeten över en längre period inte försva-
gas utan behålls eller utvecklas i positiv riktning. En förbättrad soliditet innebär att kommunen 
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minskar sin skuldsättningsgrad och därigenom ökar sitt finansiella handlingsutrymme inför fram-
tiden. 
 
Soliditet inklusive samtliga pensionsförpliktelser och löneskatt förbättrades mellan 2020 och 2021 
med en procentenhet från 16 procent till 17 procent Det förklaras till största delen av att pens-
ionsförpliktelsen minskade i omfattning. Tittar vi i stället på soliditeten utan att ta hänsyn till 
pensionförpliktelserna minskade soliditeten med två procentenheter och är tillbaka på 2019 års 
nivå med 28 procent. Genomsnittet för ovanstående soliditetsmått ligger bland Sveriges kommu-
ner på 28,8 procent (2020) och för kommunkoncernen på 29,7 procent respektive 43,5 procent 
och 40 procent för kommunkoncernen. 
 
Pensionsförpliktelser 

Ur risksynpunkt är kommunens pensionsförpliktelser viktiga att beakta, eftersom skulden ska    
finansieras de kommande 50 åren. Det totala pensionsåtagandet uppgick vid årets slut till 239,8 
miljoner kronor. Av dessa redovisas 28,3 miljoner kronor i balansräkningen som en avsättning 
och 211,5 miljoner kronor återfinns utanför balansräkningen som en ansvarsförbindelse. Den av-
ser pensioner intjänade till och med 1997. Den del av pensionsåtagandet som utgör ansvarsför-
bindelse är ofinansierad, då den återfinns utanför balansräkningen. Mörbylånga kommun är sedan 
flera år tillbaka delägare i Kalmar läns pensionskapitalförvaltning AB och de har under åren pla-
cerat ca 119 miljoner kronor 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. Mark-
nadsvärdet på de placerade tillgångarna gällande pensionsfonden uppgick per den 31/12 2021 till 
141 miljoner kronor. 
 
Pensionsförpliktelser 2021 2020 2019 2018 

Avsättning inkl. löneskatt 28,3 48,3 45,3 40,1 

Ansvarsförbindelser inkl. löneskatt 211,5 216,1 224,1 230,9 

Summa pensionsförpliktelser 239,8 264,3 269,4 271,0 

Placerade pensionsmedel 119,0 109,4 102,8 90,4 

Marknadsvärde placerade pensionsmedel 141,2 120,5 116,0 99,0 

Återlånade medel 98,6 143,8 153,4 172,0 

     

  2021 2020 2021 2020 

Tillgångsslag placerade pensionsmedel 

Mark-
nads-
värde 

Mark-
nads-
värde 

Anskaff-
nings-
värde 

Anskaff-
nings-
värde 

Likvida medel 5,1 4,6 5,1 4,6 

Aktier 82,4 66,5 66,3 60,0 

Obligationer 54 49,4 52,7 49,3 

Summa 141,2 120,5 124,1 113,9 
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Förvaltningen av kommunens pensionsmedel följer den av kommunfullmäktige beslutade policy 
för pensionsförvaltning. 

Under 2021 valde Mörbylånga kommun att försäkra bort den förmånsbestämda pensionen som 
är en del av avsättningen. Samtidigt beräknades livslängden på pensionstagarna upp vilket fick 
skulderna att öka. Detta innebar att 16,4 miljoner kronor av avsättningen exklusive löneskatt för-
säkrades bort samtidigt som förändringen av livslängsåtagandena ökade avsättningen med 1 mil-
joner kronor exkl löneskatt. Ansvarsförbindelsen ökade med 4,3 miljoner kronor exklusive lö-
neskatt på grund av detta. 

Kommunens borgensåtaganden 

Risk och kontroll 2021 2020 2019 

Borgensåtaganden i miljoner kronor 700,9 705,5 713,5 

- inom koncernen 489,4 489,4 489,4 

- pensionsskuld inkl löneskatt 211,5 216,1 224,1 

- övrigt 0,0 0,0 0,0 

Genomsnittlig ränta i % 0,35 0,43 0,40 

Genomsnittlig räntebindingstid per år 1,68 1,89 1,27 

Genomsnittlig kapitalbindningstid per år 2,03 1,94 1,44 

Kommunen tecknar i vissa fall borgen för lån till de kommunägda bolagen, men även för andra 
externa verksamheter. Kommunens samlade borgensåtagande för lån uppgick 2021 till 489 miljo-
ner kronor, vilket var oförändrat i förhållande till 2020. Under hösten 2021 beviljades Mörby-
långa Fastighets AB ytterligare borgensram med 20 miljoner kronor men denna nyttjades inte. 

Mörbylånga kommun har inte infriat några borgensåtaganden under 2021 och det finns inga indi-
kationer på att så skulle behöva ske inom de kommande åren. Då 85 procent av den totala bor-
gensförbindelsen utgörs av borgen gentemot Mörbylånga Bostads AB, är den generella bedöm-
ningen, att risken är låg då bolagens verksamhet till största del omfattas av att äga och förvalta 
fastigheter. I fastigheter finns ofta stora dolda värden, vilka ofta försvarar ytterligare lån. Vakans-
graden är låg. Ca 70 procent av bolagets omsättning kommer från Mörbylånga kommun som 
även är borgensman. 

Den av fullmäktige beslutade finanspolicyn innehåller övergripande anvisningar för kommunen 
och de helägda bolagens finansverksamhet. Någon avvikelse mot finanspolicyn under 2021 har 
inte förekommit. Till finanspolicyn ska riktlinjer antas som anger ramar för räntebindningstiden 
och kapitalbindningstider. Dessa har ännu inte beslutats av kommunstyrelsen. 

Ytterligare en risk som kommunen har haft de senaste åren är att en stämningsansökan lämnades 
in vid Kalmar Tingsrätt. Ett ärende avsåg en tolkning av ett avtal om försäljning av markområden 
i Mörbylånga hamn och där målsägaren har lämnat in ett skadeståndsanspråk på 311 miljoner 
kronor mot kommunen. Förlikning i målet uppnåddes i slutet av 2021 och ett skadestånd på 7 
miljoner kronor betalades ut i början av 2022. Kostnaden belastar 2021. 

Kommunen har också några tvister med markägare om ledningsrätter där utgången och even-   
tuella merkostnader detta kan orsaka är oviss. 
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Utfall i förhållande till budget 

Risk och kontroll 2021 2020 2019 

Budgetavvikelse nämnder i miljoner kronor -7,5 -41,3 -9,6 

Budgetavvikelse årets resultat i miljoner kronor 46,0 12,5 28,2 

Prognosavvikelser nämnder jämfört aug i miljoner kronor 0,8 37,8 4,6 

Prognosavvikelser årets resultat jämfört aug i miljoner kronor 7,6 41,0 17,9 

Jämfört med budget redovisade kommunen ett överskott på 46,0 miljoner kronor, då kommunen 
för 2021 budgeterade ett resultat på 16,3 miljoner kronor. Av de 46,0 miljoner kronor utgjordes 
32,6 miljoner kronor av högre skatteintäkter, kommunal utjämning och generella statsbidrag. 
Kommunen budgeterar med endast en liten del exploateringsintäkter men netto bidrog de med   
9 miljoner kronor av budgetavvikelsen. Kommunen är också ytterst försiktig i att budgetera rea-
vinster och utdelningar på värdepapper då börsens utgång är varieriande. Årets utveckling var 
mycket positiv vilket bidrog till 8 miljoner kronor högre utdelningar och realisationsvinster än 
budgeterat. Därtill tillkommer orealiserade vinster på värdepapper med 10,5 miljoner kronor som 
inte budgeterats och inte beaktats i prognos tidigare under året. Budgetavvikelsen för kommu-
nens nämnder uppgick till -7,5 miljoner kronor, varav -14 miljoner kronor kunde hänföras till   
socialnämnden, +4,5 miljoner kronor till kommunstyrelsen, +0,6 miljoner kronor till utbildnings-
nämnden, -0,3 miljoner kronor till kultur- och tillväxtnämnden samt 1,8 miljoner kronor till sam-
hällsbyggnadsnämnden. 
 
Prognosavvikelser 

En god prognossäkerhet innebär att kommunen har goda förutsättningar att anpassa sig till för-
ändrade förutsättningar under året. En prognosavvikelse under 1 procent av kostnadsomslut-
ningen innebär en god prognossäkerhet. Budgetföljsamhet är ett annat mått på kommunens      
finansiella kontroll. Budgetavvikelsen bör ligga så nära noll som möjligt. Prognoserna över kom-
munens ekonomi har varit relativt stabila under 2021 och prognossäkerheten får därmed betrak-
tas som god förutom avseende finansförvaltningen och kommunstyrelsen. Inom finansförvalt-
ningen är det främst SKR:s skatteunderlagsprognoser som påverkat avvikelserna och för kom-
munstyrelsen den sent inkomna förlikningen. Nämndernas slutliga resultat i bokslutet överens-
stämde väl med den prognos som lämnades i augusti.  

Avslutande kommentar och sammanfattning 
Bedömningen är att kommunen inte når sitt finansiella mål om god ekonomisk hushållning.     
Resultatet är mycket bra men det räcker inte till för att finansiera investeringarna. Årets resultat 
innebär att kommunens ekonomiska marginal förstärks under året. Kommunens resultatnivå 
uppfyller indikatorn för god ekonomisk hushållning på 2 procent, vilket innebär en bra förutsätt-
ning inför framtiden. Men eftersom investeringarna är på en sådan hög nivå att resultatet från den 
löpande verksamheten inte räcker till, innebär det att kommunen inte ökar sin soliditet. Ytterli-
gare beskrivning och analys av de finansiella målen för god ekonomisk hushållning finns i avsnit-
tet om god ekonomisk hushållning. 
 
De närmaste åren förväntas bli finansiellt tuffa för Mörbylånga kommun eftersom kommunen, 
liksom många andra kommuner, står inför utmaningar som ökade investeringar och stegrade be-
hov hänförliga till befolkningsförändringar. Detta innebär att kostnaderna för kommunala tjäns-
ter kommer att öka betydligt snabbare än tidigare. Mörbylånga kommun är en tillväxtkommun 
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och befolkningen ökar. Detta innebär ökade skatteintäkter men det ställer också krav på fler för-
skolor, skolor och äldreboenden samt utbyggnad av infrastruktur i form av gator, vägar och vat-
ten och avlopp. 

I den långsiktiga ekonomiska analys som kommunen tog fram under 2021 framgår att det uppstår 
ett glapp mellan framtida kostnader och framtida intäkter som sätter ett årligt effekiviseringstryck 
på kommunen motsvarande 0,8 procent av verksamhetens nettokostnader. För att kunna klara av 
att uppfylla kommunens mål för god ekonomisk hushållning krävs en mycket aktiv ekonomistyr-
ning. Kommunens mål om att soliditeten ska öka harmonierar inte med resultatmålet 2 procent 
av skatteintäkter och generella bidrag utifrån de höga investeringsvolymerna som planeras.  
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Driftsredovisning 

Driftsbudget 2021 2021 2021 2020 

i tkr Budget Utfall 
Avvi-
kelse 

Avvi-
kelse 

Intäkter Kostnader Netto Intäkter Kostnader Netto Netto Netto 

Kommunstyrelsen 118 770 -222 727 -103 957 121 293 -220 800 -99 506 4 451 -23 767
Kultur och tillväxt-
nämnden 105 774 -201 605 -95 831 119 351 -215 490 -96 139 -308 -22 082
- varav VA-verksam-
het 63 684 -65 247 -1 563 70 302 -77 109 -6 807 -5 244 -3 290

- varav Fjärrvärme-
verksamhet 14 732 -20 838 -6 106 16 593 -17 660 -1 067 5 039 -21 693

Samhällsbyggnads-
nämnden 10 835 -25 455 -14 619 13 972 -26 801 -12 829 1 790 1 075 

Socialnämnden 47 517 -395 537 -348 019 83 447 -445 518 -362 071 -14 052 904 

Utbildningsnämnden 238 198 -653 173 -414 975 248 219 -662 608 -414 389 587 2 566 

Finansförvaltning 15 310 -11 056 4 253 29 250 -23 667 5 583 1 330 28 811 

Verksamhetens 
nettokostnader 536 403 -1 509 552 -973 148 615 532 -1 594 884 -979 351 -6 203 -12 493

Skatteintäkter och 
generella bidrag 989 310 0 989 310 1 034 539 -12 575 1 021 964 32 654 18 664 

Finansnetto 6 000 -5 876 124 25 990 -6 324 19 666 19 542 6 333 

Resultat 1 531 713 -1 515 428 16 286 1 676 061 -1 613 782 62 279 45 994 12 504 

Årets resultat med avvikelse mot budget 
Årets resultat uppgår till 62,3 miljoner kronor vilket är 46,0 miljoner kronor över budget. Budge-
terat resultat efter tilläggsbudgetar uppgår till 16,3 miljoner kronor mot tidigare 23,1 miljoner kro-
nor. Årets balanskravsresultat uppgår till 51,7 miljoner kronor eftersom 10,5 miljoner kronor av 
årets resultat avser orealiserade vinster på värdepapper vilket inte prognostiserats under året. 

Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens verksamheter redovisar ett överskott mot budget på 4,5 miljoner kronor efter 
tilläggsbudget. Kommunstyrelsens extra insatser i samband med pandemin har inte förbrukats 
fullt ut och inte heller potten för oförutsedda utgifter. Nämndens utfall påverkas också av kost-
nad för skadestånd på 7 miljoner kronor inom exploateringsverksamheten. Inom internt stöd har 
funnits delvis vakanta tjänster vilket ger ett överskott. Fastighetsverksamheten ger ett överskott 
efter genomlysning av internhyror men också förseningar av investeringar som ger lägre kapital-
tjänst-kostnader. Budgeten justeras inför 2022. Planen var också att upphandla en ny en extern 
webb men förseningar i processen gör att budgeten inte förbrukats utan projektet förväntas     
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genomföras under 2022. Övriga verksamheter redovisar ett resultat i nivå med budget eller har 
mindre avvikelser. 

Kultur- och tillväxtnämnd 

Kultur- och tillväxtnämnden redovisar ett underskott mot budget med 0,3 miljoner kronor. Kul-
tur- och fritid har mindre avvikelser mot budget medan biblioteken redovisar ett underskott på ca 
1 miljoner kronor beroende på högre kostnader vid införandet av "Meröppet". AME redovisar 
ett överskott på 1,7 miljoner kronor då den kommunala serviceenheten inte kommit igång som 
beräknat samt överskott av andra projektmedel. Gata-service underskott på 2,5 miljoner kronor 
kan hänföras till högre kostnader för snöröjning, el-kostnader samt underhållskostnader för for-
don på grund av en ålderdomlig fordonspark. VA-verksamheten redovisar ett underskott på 5,2 
miljoner kronor mot handlingsplanens -4 miljoner kronor. Detta beroende på högre driftskostna-
der och saneringskostnader. Fjärrvärmeverksamheten å andra sidan gör motsvarande överskott 
på grund av lägre kapitaltjänstkostnader, högre intäkter och lägre fliskostnader. 

Samhällsbyggnadsnämnd 

Samhällsbyggnadsnämnden redovisar ett överskott på 1,8 miljoner kronor. Miljö- och 
mätverksamheten har haft högre intäkter än budgeterat i form av bidrag för tillsyn i samband 
med pandemin samt försäljning av nybyggnadskartor. Nämnden har haft flera kostsamma 
ärenden med bostadsanpassningsbidrag som gör att den verksamheten redovisar ett underskott 
med 1,3 miljoner kronor. Nämnden har i övrigt haft lägre personalkostnader på grund av vakanta 
tjänster och föräldraledigheter medan konsultkostnaderna i stället är högre. Intäkterna för 
bygglov och detaljplaner har varit högre än budgeterat vilket är en stor anledning till överskottet. 

Socialnämnd 

Socialnämnden redovisar ett underskott med 14,1 miljoner kronor mot budget. Totalt beräknas 
merkostnaderna för covid-19 uppgå till 11,3 miljoner kronor för helåret. Justerat för merkostna-
der rörande covid-19 är utfallet ett budgetunderskott med 2,8 miljoner kronor. Det är främst 
högre personalkostnader inom både äldreomsorgen och omsorg om personer med funktionsvari-
ation (OFV) som är anledningen till underskottet. Både hemtjänsten och särskilt boende har pro-
blem med planering av tiden och köper många timmar av bemanningsenheten. De har svårt att få 
ut personalen på resurspass. Inom OFV har överanställning gjorts för att täcka upp luckor i pla-
neringen.  

Kostnaden för personlig assistans blev 4,4 miljoner kronor högre än budget då timkostnaden 
ökat efter statligt beslut samt att två nya ärenden tillkommit. Kostnaden för ekonomiskt bistånd 
blev lägre än tidigare år och överskottet mot budget 1,9 miljoner kronor. Totalt sett redovisar in-
divid- och familjeomsorgen ett överskott på 4,7 miljoner kronor då omfördelning av personal-
resurser gjorts samt att viss verksamhet finansierats med statsbidrag. 

Utbildningsnämnd 

Utbildningsnämnden redovisar ett överskott mot budget med 0,6 miljoner kronor. Förskoleverk-
samheten redovisar ett överskott med 1,9 miljoner kronor mot budget på grund av fler barn och 
högre intäkter. Personalkostnaderna är samtidigt lägre än budgeterat på grund av hög frånvaro 
som inte ersatts med vikarier. Fritidshemmen redovisar ett underskott med 2,2 miljoner kronor 
på grund av lägre intäkter då antalet barn på fritidshemmen varit färre under pandemin. Personal-
kostnaderna har inte kunnat minska i motsvarande omfattning. 
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Grundskolan gör ett överskott mot budget på grund av högre statsbidrag än beräknat. Skolskjuts-
taxi-kostnaderna är lägre än budgeterat då det delvis varit hemundervisning under vårterminen. 
Verksamhetens lokalkostnader överskrider budget bland annat beroende på högre elkostnader.  

Gymnasie- och vuxenutbildningens utfall blev högre än budgeterat på grund av fler elever på 
gymnasiet och ett högre medlemsbidrag till Kunskapsnavet. Detta vägs till viss del upp av lägre 
kostnader för SFI i egen regi än planerat. 

Finansförvaltning inklusive skatteintäkter och finansnetto 

Finansförvaltningen redovisar ett överskott mot budget med totalt 53,5 miljoner kronor. 
Exploaterings-intäkterna gav ett överskott på 9,7 miljoner kronor då flera tomter sålts tidigare än 
beräknat. Kostnaderna för pensioner och semester blev 11,8 miljoner kronor högre än budget då 
fullmäktige beslutat om att försäkra bort delar av pensionsskulden samtidigt som 
livslängdsantagandena räknats om. Potten för lönerevision gav ett överskott på 2,6 miljoner 
kronor medan potten semesterlöneskuld förbrukades med 4,2 miljoner kronor mer än budgeterat. 
Personalen har inte kunnat ta ut planerad semester i lika hög utsträckning som planerat. 
Kapitaltjänstkostnader blev 3,9 miljoner kronor lägre på grund av förseningar i investeringar 
medan potten för resursfördelning har förbrukats med 0,5 miljoner kronor mer än budgeterat. 

Skatteintäkter och generella bidrag visar på ett överskott på 32,7 miljoner kronor enligt den 
senaste prognosen. 4,8 miljoner kronor beror på fler invånare än budgeterat och resterande på en 
snabbare ökningstakt av skatteunderlaget. Finansnettot lämnar ett överskott på 19,6 miljoner 
kronor beroende på att inga lån togs under 2020 samt en fortsatt låg ränta. Därutöver har 
kommunen erhållit utdelning från aktier i KLP och Kommuninvest med 3,5 miljoner kronor och 
realiserade vinster i KLP med 4,5 miljoner kronor. Orealiserade vinster på värdepapper i KLP 
uppgick vid årets slut till 10,5 miljoner kronor. 
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Investeringsredovisning 

Investeringsredovisning 
Budget           
2021 

Utfall       
2021 

Avvikelse 
mot bud-
get 

Total bud-
get pro-
jektet 

Totalt ut-
fall pro-
jektet 

Kommunstyrelsen 
Mark och exploatering 9 800 1 511 8 289 9 800 1 511 
IT och Kost 1 400 1 496 -96 1 400 1 496 
Fastighet 31 970 31 293 677 84 570 33 573 
- varav Gullvivan ventilation och kök 4 200 347 3 853 5 000 958 
- varav ombyggnad Skansenskolan 1 000 2 268 -1 268 44 200 2 268 
- varav högstadium FSTDN, larm, kök mm 5 800 6 267 -467 5 900 6 923 
- varav idrottshall Färjestaden 14 500 17 213 -2 713 21 500 18 213 
- kallförråd brandstationen Fstdn 0 1 453 -1 453 1 500 1 466 

Kultur- och tillväxtnämnden 
Kultur & Fritid 10 100 3 295 6 805 12 500 5 482 
- varav Kalvhagens badplats 500 177 323 2 500 2 252 
- varav konstgräsplaner 6 500 416 6 084 6 900 528 
- varav inventarier sporthall & högstadium 2 500 2 151 349 2 500 2 151 
Infrastruktur 19 250 17 903 1 347 55 636 31 752 
- varav Grönhögens hamn 1 000 3 205 -2 205 3 230 8 580 
- varav fordon 1 800 2 275 -475 1 800 2 275 
- varav gatubelysning 2 000 1 956 44 2 000 1 956 
- varav förbifart Mörbylånga kyrkby 2 000 618 1 382 30 000 691 
- varav cykelväg Trollhättevägen 1 500 1 369 131 7 656 9 770 
- varav Brandstationsgatan 3 960 3 379 581 3 960 3 379 
Taxefinansiering Fjärrvärme 1 700 1 367 333 1 700 1 367 
Taxefinansering VA 77 800 67 897 9 903 176 800 73 310 
- varav överföringsledning Gårdby- N Kvinneby-

Triberga 0 2 224 -2 224 98 500 4 459 
- varav saltvattenledning Tveta VV 2 500 0 2 500 3 000 0 
- varav anslutningar 29 000 37 722 -8 722 29 000 37 722 
- varav VA saneringar 7 000 6 111 889 7 000 6 111 
- varav Triberga-Alby VA ledning 16 800 7 515 9 285 16 800 10 693 
- varav tryckstegring Stora Rör 6 500 1 548 4 952 6 500 1 548 
- varav Brandstationsgatan 10 000 8 994 1 006 10 000 8 994 

Samhällsbyggnadsnämnden 0 0 0 0 0 

Utbildningsnämnden 
Inventarier och skolgårdar 3 000 2 450 550 1 000 2 450 
Inventarier högstadium FSTDN 11 000 9 761 1 239 11 000 9 860 

Socialnämnden 
Inventarier 2 500 1 747 753 1 500 1 747 

Summa investeringar 168 520 138 720 29 800 355 906 162 548 
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Kommunen har under året investerat för 138,7 miljoner kronor vilket motsvarar 82,3 procent av 
budgeten. 

Kommunstyrelsens största investeringar består av fastighetsinvesteringar. Där har 31,3 miljoner 
kronor och därmed i stort sett hela årsbudgeten förbrukats. Förseningar i faktureringen från förra 
året av den nya idrottshallen i Färjestaden har förskjutit utgifterna i tid, men på totalen kommer 
projektet kosta mindre än budgeterat då endast slutfakturering nu kvarstår. Ett annat stort projekt 
är ombyggnationen av ventilation och kök på förskolan Gullvivan, vilket blivit försenat och 
kommer huvudsakligen genomföras under 2022. Kallförrådet vid brandstationen i Färjestaden är 
klart, budgeten för projektet låg på 2020 och projektet höll sig inom tilldelad budgetram. 

Investeringsbudgeten för mark och exploatering har inte behövt nyttjas så mycket under året 
eftersom det största projektet "Hållbar plats" redan gjort de största investeringarna och planerade 
markköp inte blir klara förrän 2022.  Kosten har under året investerat i flertalet köksmaskiner 
som varit i behov av utbyte, bland annat på Alunskolan, Växthuset och Lindero och förbrukar 
därmed hela sin investeringsbudget. IT-investeringarna var låga 2020 men i år har hela potten på 
1,0 miljoner kronor använts till bland annat utbyte av trådlöst nätverk och projekt inom 
identitetshantering. 

Kultur- och tillväxtnämndens största investeringarna avser VA-investeringar i form av 
anslutningar och saneringar samt investeringar i gator och vägar, GC-vägar och gatubelysning. 
Muddring av Grönhögens hamn samt ombyggnation av Brandstationsgatan/Telegatan har varit 
de enskilt största projekten inom Gata/service. Utbyggnaden på Östra Öland samt i området 
kring Saxnäs har varit de största projekten inom VA-verksamheten. 

Under året har också Färjestadens högstadieskola öppnat, vilket inneburit investeringar för 
kulturskolan, fritidsgården samt biblioteket. Även ny sporthall i Färjestaden har tagits i bruk 
under året. 

Utbildningsnämnden har inte förbrukat hela sin investeringsbudget för året. Skolgårdsprojekten 
är påbörjade men fortsätter under 2022. Uteidrottsplatsen i Färjestaden kommer även den att 
färdigställas under 2022. Investeringsbudgeten för IT och inventarier på Färjestadens högstadium 
beräknas att förbrukas, dock kommer ytterligare kostnader för detta under vårterminen 2022. 
Investeringsbudgeten för konstgräsplan på skolgårdar fanns beslutad under 2020 men 
investeringarna har utförts under 2021. 

Socialnämnden har påbörjat projektering för nybyggnation av nytt särskilt boenden samt bytt ut 
en del möbler och andra inventarier inom verksamheterna. 
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Resultaträkning 

I tkr Noter Kommunen 
2021 

Kommunen 
2020 

Koncernen 
2021 

Koncernen 
2020 

Verksamhetens intäkter 1 257 235 247 114 378 137 354 666 

Verksamhetens kostnader 2,3,4 -1 192 839 -1 090 924 -1 268 675 -1 156 497
Av- och nedskrivningar 5 -52 527 -96 198 -73 065 -117 598

Verksamhetens nettokostnader -988 131 -940 008 -963 603 -919 429

Skatteintäkter 6 741 343 702 189 741 343 702 189 

Generella statsbidrag och utjämning 7 290 304 265 366 292 779 267 945 

Verksamhetens resultat 43 516 27 547 70 519 50 706 

Finansiella intäkter 8 25 902 13 675 24 705 12 236 

Finansiella kostnader 9 -7 139 -10 543 -14 818 -18 583

Resultat efter finansiella poster 62 279 30 679 80 406 44 359 

Årets resultat 62 279 30 679 80 406 44 359 
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Balansräkning 

I tkr Noter Kommunen 
2021-12-31 

Kommunen 
2020-12-31 

Koncernen 
2021-12-31 

Koncernen 
2020-12-31 

Tillgångar 

Anläggningstillgångar 

Materiella anläggningstillgångar 
Mark, byggnader och tekniska anlägg-
ningar 

10 1 456 139 1 233 470  1 987 783  1 792 843 

Maskiner och inventarier 11 36 312 20 849  57 113  43 472 

Finansiella anläggningstillgångar 12 10 761 10 851  6 458  6 525 

Summa anläggningstillgångar 1 503 212 1 265 170  2 051 353  1 842 840 

Omsättningstillgångar 
Förråd m.m. 13 16 409 19 299 27 973 20 071 
Fordringar 14 136 902 122 405 166 463 125 998 

Kortfristiga placeringar 15 136 083 115 885 136 083 115 885 

Kassa och bank 16 84 876 72 611 184 524 161 707 

Summa omsättningstillgångar 374 270 330 200 515 043 423 662 

SUMMA TILLGÅNGAR 1 877 482 1 595 369 2 566 396 2 266 502 
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I tkr Noter Kommunen 
2021-12-31 

Kommunen 
2020-12-31 

Koncernen 
2021-12-31 

Koncernen 
2020-12-31 

Eget kapital, avsättningar och skulder 

Eget kapital 17 

Årets resultat 62 279 30 679 80 406 44 359 

Resultatutjämningsreserv 84 830 84 830 84 830 84 830 

Övrigt eget kapital 386 367 355 688 476 411 432 010 

Summa eget kapital 533 476 471 197 641 647 561 199 

Avsättningar 

Avsättningar för pensioner och liknande 
förpliktelser 

18 28 255 48 275 28 942 48 857 

Andra avsättningar 19 21 605 21 823 34 872 35 454 

Skulder 

Långfristiga skulder 20 1 089 207 872 015 1 592 778 1 390 605 

Kortfristiga skulder 21 204 939 182 059 268 157 230 387 

Summa skulder 1 294 146 1 054 074 1 860 935 1 620 992 

SUMMA EGET KAPITAL OCH 
SKULDER 

1 877 482 1 595 369 2 566 396 2 266 502 

Ställda säkerheter Inga Inga 44 099 48 361 

Ansvarsförbindelser 22 

Ansvarsförbindelse till förmån för 
dotterbolag 469 245 469 245 - - 

Andra ansvarsförbindelser 20 206 20 210 20 206 20 210 
Pensionsförpliktelser som inte har tagits upp 
bland skulderna eller avsättningarna 211 450 216 058 216 872 221 945 
Summa ansvarförbindelser 700 901 705 513 237 078 242 155 
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Kassaflödesanalys 

I tkr 
Noter 

Kommunen 
2021-12-31 

Kommunen 
2020-12-31 

Koncernen 
2021-12-31 

Koncernen 
2020-12-31 

Den löpande verksamheten 
Årets resultat 62 279 30 679 80 406 44 359 

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 23 21 826 112 038 33 457 133 394 
Medel från verksamheten före förändring 
av rörelsekapital 

84 105 142 717 113 863 177 752 

Ökning/minskning förråd och varulager 2 890 2 039 -7 902 1 845 
Ökning/minskning kortfristiga fordringar -24 271 -18 001 -60 662 -14 252
Ökning/minskning kortfristiga skulder 17 139 10 745 37 770 10 406

Kassaflöde från den löpande 
verksamheten 

79 863 137 500 83 070 175 750 

Investeringsverksamheten 
Investering i materiella anläggningstillgångar -138 720 -130 912 -155 556 -142 863
Försäljning av materiella anläggningstillgångar 0 0 28 232 20 214
Investering i finansiella anläggningstillgångar 0 -5 -23 -47

Kassaflöde från investerings- 
verksamheten 

-138 720 -130 917 -127 347 -122 696

Finansieringsverksamheten 
Nyupptagna lån 95 119 9 960 95 119 9 960 

Amortering av långfristiga skulder -19 014 -15 579 -23 037 -15 878

Amortering av långfristiga fordringar 89 25 85 25 

Förändring av finansiell leasing -5 072 -3 096 -5 072 -3 096

Kassaflöde från finansierings- 
verksamheten 

71 122 -8 690 67 095 -8 989

Årets kassaflöde 12 265 -2 107 22 817 44 065 

Likvida medel vid årets början 72 611 74 719 161 707 117 642 

Likvida medel vid årets slut 84 876 72 611 184 524 161 707 
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Redovisningsprinciper 

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagen om kommunal bokföring och redovisning 
(LKBR) och Rådet för kommunal redovisning (RKR) rekommendationer i redovisningsfrågor 
som är av principiell betydelse eller av större vikt för kommunsektorns redovisning. Eventuella 
avsteg redovisas nedan. 

Mörbylånga kommuns årsbokslut innehåller resultat- och balansräkning, kassaflödesanalys samt 
noter. För kommunens interna redovisning tillkommer drift- och investeringsredovisning. 

Allmänt 

Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska tillgångarna kommer att 
tillgodogöras kommunen och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Intäkter från barn- 
och äldreomsorg redovisas månatligen, förbrukningsavgifter för VA och fjärrvärme debiteras och 
redovisas kvartalsvis. Övriga avgifter och försäljningar debiteras så snart tjänsten är utförd. 

Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Tillgångar och skulder har 
upptagits till anskaffningsvärde där inget annat anges. Periodisering av inkomster och utgifter har 
skett enligt god redovisningssed. Förråden har värderats till inköpspris med avdrag för inkurans 
exklusive mervärdeskatt på värderingsdagen. 

Avskrivningar och kapitalkostnader 

Anläggningstillgångar har i balansräkningen värderats till anskaffningsvärdet med avdrag för plan-
mässiga avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Avskrivning av materiella anläggningstill-
gångar görs med linjär avskrivning, det vill säga lika stora nominella belopp varje år. 

Kapitalkostnaderna består dels av rak avskrivning på anskaffningsvärdet, dels av internränta med 
1,25 procent på bokfört värde. Avskrivning påbörjas månaden efter slutförd investering och be-
räknas på anskaffningsvärdet. Avskrivningar av anläggningstillgångar görs i enlighet med RKR:s 
rekommendation R4 ”Materiella anläggningstillgångar”. Avskrivning görs per komponent över 
tillgångens nyttjandeperiod ner till beräknat restvärde. Nyttjandeperioden för nedan angivna kom-
ponenter är grundregeln, avvikelse kan förekomma efter bedömning av fastighetens konstruktion 
och material. När en komponent i en anläggningstillgång byts ut, utrangeras eventuell kvarva-
rande del av den gamla komponenten och den nya komponentens anskaffningsvärde aktiveras 
med en ny avskrivningsplan efter nyttjandeperioden. 

Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk eller innehav med en nyttjandeperiod om minst 3 år 
klassificeras som anläggningstillgång om beloppet överstiger gränsen för mindre värde. Värdet 
har satts till ett prisbasbelopp. Kommunens avskrivningstider för fastigheter är 20-100 år, infra-
struktur 10-50 år och för maskiner och inventarier 5-20 år. Komponenter och avskrivningstider 
utgår från kommunens riktlinjer för anläggningsredovisning. 

Redovisning av exploateringsverksamhet 

Exploateringsfastigheter som ska avyttras klassificeras som en omsättningstillgång. Utgångspunk-
ten för om klassificeringen av en exploateringsfastighet från anläggnings- till omsättningstillgång 
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är att detaljplanen för området vunnit laga kraft och att avtal upprättats med exploatör för igång-
sättning av markarbeten. Beräkning av anskaffningsvärdet och värdering sker i enlighet med Re-
dovisningsrådets (RR) rekommendation nr 2:02 ”Varulager”. Då det kan vara svårt att beräkna 
resultatet på ett tillförlitligt sätt innan hela projektet avslutats är det först vid slutredovisningen av 
exploateringsprojektet som kostnader och intäkter redovisas i resultaträkningen. Kommunen föl-
jer inte fullt ut den idéskrift kring redovisning av kommunal markexploatering som RKR har gett 
ut avseende äldre exploateringsprojekt. 

Leasing 

Kommunen följer sedan 1 januari 2021 RKR:s rekommendation R5. Någon omräkning av tidi-
gare år har inte skett och effekten bedöms vara oväsentlig. 

Redovisning av kommunalskatt och generella statsbidrag 

I enlighet med RKR:s rekommendation R2 ”Intäkter” har kommunalskatten periodiserats. Detta 
innebär att Mörbylånga kommun i årsbokslutet per 2021-12-31 har bokfört den definitiva slut-
avräkningen för 2020 samt en preliminär slutavräkning för 2021. Beräkningen utgår från Sveriges 
Kommuner och Regioners (SKR) decemberprognos. 

Redovisning av semesterlöneskuld och ej kompenserad övertid 

Semesterlöneskulden, d.v.s. skulden till personalen för semesterdagar och okompenserad övertid, 
redovisas som kortfristig skuld. De intjänade förmånerna har belastats med lagenliga arbetsgivar-
avgifter på 40,15 procent. 

Redovisning av pensionsmedel 

Kommunens pensionsskuld redovisas enligt den så kallade ”blandmodellen”. Detta innebär att 
den pension som intjänats före år 1998 behandlas som en ansvarsförbindelse ”inom linjen”. 
Pensionsförmåner som intjänats från och med 1998 redovisas som kostnad i resultaträkningen 
och som en avsättning i balansräkningen. I kostnaden och avsättningen ingår särskild löneskatt 
med 24,26 procent. Värdering av pensionsförpliktelserna har gjorts med tillämpning av RIPS 17. 

Placerade pensionsmedel (KLP) 

Mörbylånga kommuns finansiella placering i Kalmar Läns Pensionsförvaltning AB (KLP) redo-
visas som omsättningstillgång och värderingen är gjord till verkligt värde samt enligt portfölj-
metoden.  

Avsättning deponi 

Nya krav på deponeringsanläggningar innebar att all deponi i princip har upphört efter år 2008. 
Under åren har diskussioner förts om vilken metod som ska användas för sluttäckning av Kastlö-
satippen. Kostnaderna för sluttäckningen som är planerad till 2022-2023 är beroende av vilken 
metod som godkänns. Kommunen redovisar avsättning för deponi i enlighet med RKR R9. 

Anslutningsavgifter 

I enlighet med RKR:s rekommendation R2 redovisas intäkterna för anslutningsavgifter för vatten 
och avlopp som långfristiga skulder som löses upp i takt med avskrivningsunderlaget, det vill säga 
50 år. 
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Redovisning av finansiella tillgångar och skulder 

Finansiella tillgångar och skulder klassificeras enligt RKR:s rekommendation R7. Långfristiga 
skulder som förfaller till betalning inom tolv månader från balansdagen redovisas i bokslutet som 
långfristig skuld då den ursprungliga löptiden var längre än tolv månader samt att kommunen har 
för avsikt att refinansiera skulden långfristigt. 

Sammanställd redovisning 

Den sammanställda redovisningen upprättas enligt LKBR kapitel 12 och utformas enligt god    
redovisningssed. Redovisningen omfattar aktiebolag och kommunalförbund i vilka kommunen 
har ett bestämmande eller betydande inflytande. 

Den sammanställda redovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden med proportionell kon-
solidering. Med förvärvsmetoden menas att det av kommunen vid förvärvstillfället förvärvade 
egna kapitalet i dotterföretaget har eliminerats. Därefter räknas intjänat kapital in i koncernens 
eget kapital. Den proportionella konsolideringen betyder att om dotterföretagen inte är helägda 
tas endast ägda andelar av räkenskaperna in i den sammanställda redovisningen. Alla bolag i kon-
cernen har kalenderår som räkenskapsår. 

Obeskattade reserver har efter avdrag för uppskjuten skatt redovisats som eget kapital och upp-
skjuten skatt som avsättning. Inom koncernen förekommer omfattande transaktioner mellan bo-
lagen, förbunden och kommunen. Alla koncerninterna transaktioner har eliminerats för att ge en 
rättvisande bild av koncernens totala ekonomi. 

Redovisningen innehåller resultat- och balansräkning, kassaflödesanalys och noter, i enlighet med 
rekommendationen från RKR R16. I redovisningen kallas den sammanställda redovisningen för 
”koncernen”. 

Interna redovisningsprinciper 
Mörbylånga kommuns interna redovisningsprinciper styrs av styrdokumentet ”Riktlinjer för 
ekonomistyrning”. Av riktlinjerna framgår hur fördelningen av nettoresurser till nämnderna sker 
och vilka regler som gäller för budgetkompensation och omdisponeringar. Nämndernas 
rambudgetar beslutas av kommunfullmäktige i ”Verksamhetsplan med budget” och nämnderna 
gör sedan egna fördelningar i ”Verksamhetsplan med internbudget”. Uppföljning av hur 
resurserna förbrukats sker enligt ”Riktlinjer för mål och kvalitetsstyrning”. Redovisning av 
nämndernas driftsbudgetar och investeringsbudgetar sker i nämndens årsrapport och för 
kommunen totalt sett i årsredovisningens avsnitt ”Driftsredovisning” respektive 
”Investeringsredovisning”.  

Upplysning om driftsredovisningens uppbyggnad 

Driftredovisningens intäkter och kostnader ska spegla respektive nämnds och verksamhets 
ekonomiska relationer till sin omvärld, där de andra nämnderna och verksamheterna utgör en del 
av omvärlden. Det innebär att jämfört med resultaträkningens intäkter och kostnader, som endast 
innehåller kommunexterna poster, har driftredovisningen påförts även kommuninterna poster, 
såsom köp och försäljning mellan nämnder och verksamheter. Sist i driftsredovisningen redovisas 
de poster som inte är knutna till någon specifik nämnd utan kan ses som att de bidrar till 
kommunens finansförvaltning. Detta är poster såsom skatteintäkter, generella statsbidrag och 
utjämning, finansiella intäkter och kostnader samt extraordinära poster eller andra gemensamma 



MÖRBYLÅNGA KOMMUN  |  ÅRSREDOVISNING 2021  |  REDOVISNINGSPRINCIPER 

64 

poster såsom personalomkostnader och kapitaltjänstkostnader. Årets resultat är samma i 
driftsredovisningen och resultaträkningen eftersom de interna posterna tar ut varandra. 

Gemensamma kostnader som fördelas mellan kommunens olika verksamheter genom 
interndebitering är framför allt: 
• hyror, debiteras med pålägg för administrationskostnader och underhållskostnader,
• IT-kostnader debiteras till självkostnad
• transport/bil debiteras av internt stöd för fordonshantering till självkostnad, beräknad på

milkostnad för olika fordon
• kost debiteras av kommunens produktionskök till självkostnad, beräknad på portionspris.

Gemensamma kostnader som budgeterats på en verksamhet för att sedan fördelas med 
schabloner i statistiken är exempelvis: 
• kommungemensamma ledningskostnader
• IT-relaterade kostnader, licenskostnader system
• upphandlingsadministration
• försäkringar.

Upplysning om investeringsredovisningens uppbyggnad 

Investeringsprojekt ingår inte i kommunens resultat, utan identifieras med en särskild projektkod 
och aktiveras som anläggningstillgångar. Varje nämnd ska finansiera sina kapitalkostnader 
(avskrivning och ränta) inom sin budget. Vid ett investeringsbehov krävs att man undersöker om 
utrymmet i budgeten tillåter att investeringen kan göras.  

För investeringar som beror på volymtillväxt såsom utökning med ny förskola, grundskola eller 
särskilt boende eller infrastruktur (gator, cykelvägar, tunnlar, rondeller etc.) som inte ska belasta 
exploateringsverksamheten kompenseras nämnden enligt riktlinjer för ekonomistyrning.  

Investeringsredovisningens utgifter består av kommunexterna utgifter och även utgifter för egen 
anläggningspersonals timkostnader. Investeringsredovisningen påförs också interna 
maskinkostnader. 

Beskrivning av drifts- och investeringsredovisningens samband med årsredovis-
ningens övriga delar 
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Noter 

Kommunen Koncernen 
 i tkr 2021-12-31 2020-12-31 2021-12-31 2020-12-31 

Not 1 Verksamhetens intäkter 
Försäljningsintäkter 8 885 11 665 71 476 64 141 
Taxor och avgifter 124 629 113 553 151 530 134 746 
Hyror och arrenden 19 826 19 543 19 826 19 543 
Bidrag och kostnadsersättningar från staten 77 250 81 670 78 806 92 407 
Övriga bidrag 697 757 748 757 
Försäljning av verksamhet och konsulttjänster 11 706 10 699 22 924 20 848 
Exploateringsintäkter 14 169 9 160 14 169 9 160 
Övriga intäkter 74 66 18 659 13 063 
Summa verksamhetens intäkter 257 235 247 114 378 137 354 666 

Not 2 Verksamhetens kostnader 
Löner och sociala avgifter 657 763 619 222 804 543 766 484 

Pensionskostnader 58 060 40 582 65 487 47 099 

Inköp av material och varor 794 561 814 9 556 

Bränsle, energi och vatten 37 723 32 083 45 870 39 522 

Köp av huvudverksamhet 180 209 162 271 80 889 66 020 

Lokal- och markhyror 19 428 20 524 16 372 29 803 

Övriga tjänster 98 491 89 784 96 895 54 206 

Lämnade bidrag 28 193 31 830 28 419 32 058 

Realisationsförluster och utrangeringar 0 532 0 532 

Anskaffningskostnad sålda exploateringsfastigheter 2 745 2 079 2 745 2 079 

Övriga kostnader 109 434 91 457 123 860 105 862 

Bolagsskatt 0 0 2 781 3279 

Summa verksamhetens kostnader 1 192 839 1 090 924 1 268 675 1 156 497 

Not 3 Arvode till revisorer 
Fast arvode sakkunnigt biträde  200 200 418 431 
Övrig revision 350 312 563 508 
Arvode till förtroendevalda revisorer 225 232 231 237 

Summa revisionskostnader 775 744 1 212 1 176 

Fast arvode sakkunnigt biträde inkluderar finansiell revision samt administration åt de förtroendevalda revisorerna. 
Arvodet för finansiell revision går inte att urskilja från övrigt arvode. 
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Not 4 Upplysning om särredovisningar 
Särredovisning har upprättats enligt lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster. 
Särredovisning har upprättats enligt fjärrvärmelagen. 

Särredovisningarna finns tillgängliga hos Mörbylånga kommun, tel 0485-470 00  www.morbylanga.se 

Kommunen Koncernen 
 i tkr 2021-12-31 2020-12-31 2021-12-31 2020-12-31 

Not 5 Avskrivningar 
Avskrivning byggnader och anläggningar 48 269 42 164 63 661 58 471 
Avskrivning maskiner och inventarier 4 258 6 517 9 404 11 610 
Nedskrivningar 0 47 517 0 47 517 

Summa avskrivningar 52 527 96 198 73 065 117 598 

Not 6 Skatteintäkter 
Preliminär kommunalskatt 721 195 716 744 721 195 716 744 
Preliminär slutavräkning innevarande år 17 635 -10 886 17 635 -10 886
Slutavräkningsdifferens föregående år 2 512 -3 669 2 512 -3 669

Summa skatteintäkter 741 343 702 189 741 343 702 189 

Not 7 Generella statsbidrag och utjämning 
Inkomstutjämning 182 772 174 144 182 772 174 144 
Kostnadsutjämning -12 575 -12 774 -12 575 -12 774
Regleringsbidrag/-avgift 45 872 15 586 45 872 15 586
Strukturbidrag 9 683 31 969 12 158 34 548
LSS-utjämning 13 497 10 447 13 497 10 447
Kommunal fastighetsavgift 51 056 45 994 51 056 45 994

Summa generella statsbidrag och utjämning 290 304 265 366 292 779 267 945 

Not 8 Finansiella intäkter 
Utdelning på aktier och andelar 3 443 2 095 3 443 2 095 
Ränteintäkter 1 355 1 374 1 697 1 475 
Övriga finansiella intäkter 

Jämförelsestörande post 
Orealiserad vinst på värdepapper 

10 642 

10 463 

10 205 

0 

9 103 

10 463 

8 666 

0 

Summa finansiella kostnader 25 902 13 675 24 705 12 236 

Not 9 Finansiella kostnader 
Förlust vid avyttring av finansiella anläggningstillgångar 3 196 3 354 3 196 3 354 
Räntekostnader 3 113 3 629 10 792 11 669 
Övriga finansiella kostnader 

Jämförelsestörande post 
Orealiserad förlust på värdepapper 

830 

0 

197 

3 362 

830 

0 

197 

3 362 

Summa finansiella kostnader 7 139 10 543 14 818 18 583 

http://www.morbylanga.se/


MÖRBYLÅNGA KOMMUN  |  ÅRSREDOVISNING 2021  |  NOTER 

67 

Kommunen Koncernen 
 i tkr 2021-12-31 2020-12-31 2021-12-31 2020-12-31 

Not 10 Mark, byggnader och tekniska anläggningar 
Ingående anskaffningsvärden 1 430 184 1 345 495 2 241 200 2 141 767 
Omklassificeringar 74 539 82 106 66 163 106 000 
Årets avyttringar/utrangeringar 0 -532 -6 355 -20 778
Årets anskaffningar 150 494 3 115 153 078 14 211
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 1 655 217 1 430 184 2 454 086 2 241 200 

Ingående avskrivningar -211 410 -184 996 -445 108 -403 970
Omklassificeringar 0 15 750 2059 15 750
Årets avyttringar/utrangeringar 0 0 1 123 1 584 
Årets avskrivningar -48 269 -42 164 -63 660 -58 472
Utgående ackumulerade avskrivningar -259 679 -211 410 -505 586 -445 108

Ingående nedskrivningar -47 517 0 -79 140 -31 623
Omklassificeringar 0 0 1 732 0 
Årets nedskrivning 0 -47 517 0 -47 517
Återförda nedskrivningar 0 0 0 0 
Utgående ackumulerade nedskrivningar -47 517 -47 517 -77 408 -79 140

Pågående nyanläggningar 
Ingående balans 62 213 40 051 75 891 82 235 
Utgifter under året 138 774 120 497 147 693 125 620 
Under året genomförda omfördelningar -92 868 -98 335 -92 997 -98 632
Omklassificeringar 0 0 -13 854 -33 331
Utgående balans 108 119 62 213 116 691 75 891 

Utgående redovisat värde 1 456 139 1 233 470 1 987 783 1 792 843 
 Därav finansiell leasing 150 025 - 150 025 - 

Linjär avskrivning tillämpas för samtliga tillgångar, se avsnittet redovisningsprinciper. Den genomsnittliga nyttjandetiden uppgår till 
32,73 år. Under 2020 har marknadsvärdering av vissa tillgångar gjorts vilket medfört nedskrivningar av värdet med 47,5 
miljoner kronor. Dessa avser fjärrvärmeanläggningar, moduler inköpta under flyktingskrisen samt en skola som ska renoveras. 
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Kommunen Koncernen 
 i tkr 2021-12-31 2020-12-31 2021-12-31 2020-12-31 

Not 11 Maskiner och inventarier
Ingående anskaffningsvärden 58 258 46 156 158 463 140 557 
Justering ändrad ägarandel 0 0 -4 174 -208
Försäljningar/utrangeringar -10 840 0 -10 848 2 158
Omklassificeringar 17 752 479 17 752 -26
Årets anskaffningar 5 126 11 623 10 629 15 983 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 70 296 58 258 171 823 158 463 

Ingående avskrivningar -37 409 -30 686 -114 991 -101 713
Justering ändrad ägarandel 0 0 1 996 178 
Omklassificeringar 0 -206 0 -1 872
Försäljningar/utrangeringar 7 682 0 7 689 26 
Årets avskrivningar -4 258 -6 517 -9 404 -11 610

Utgående ackumulerade avskrivningar -33 985 -37 409 -114 710 -114 991

Utgående redovisat värde 36 312 20 849 57 113 43 472 

Därav finansiell leasing - 3 158 - 3 158

Linjär avskrivning tillämpas för samtliga tillgångar, se avsnittet redovisningsprinciper. Den genomsnittliga nyttjandetiden uppgår 
till 6,35 år. 

Not 12 Finansiella anläggningstillgångar 
Aktier och andra andelar i dotterbolag 4 725 4 725 0 0 
Övriga aktier och andelar 49 49 74 74 
Övriga långfristiga fordringar 5 987 6 078 6 384 6 451 

Redovisat värde vid årets slut 10 761 10 851 6 458 6 525 

 Not 13 Förråd m.m.
Förråd 2 182 2 422 2 916 3 194 

Andelar BRF till försäljning 0 0 10 830 0 

Exploateringsmark 14 227 16 877 14 227 16 877 

Redovisat värde vid årets slut 16 409 19 299 27 973 20 071 

 Not 14 Fordringar 
Kundfordringar 17 771 16 910 31 689 18 053 
Mervärdeskattefordringar 12 514 4 731 13 706 6 125 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 87 106 78 872 79 809 75 359 

Kommunalskattefordran 9 262 - 9 262 - 
Övriga kortfristiga fordringar 10 250 21 892 31 997 26 461 

Redovisat värde vid årets slut 136 902 122 405 166 463 125 998 
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Kommunen Koncernen 
 i tkr 2021-12-31 2020-12-31 2021-12-31 2020-12-31 

Not 15 Kortfristiga placeringar
Anskaffningsvärde 
Aktier 66 315 60 040 66 315 60 040 
Obligationer 52 729 49 358 52 729 49 358 

Summa anskaffningsvärde 119 044 109 398 119 044 109 398 
Marknadsvärde 
Aktier 82 363 66 527 82 363 66 527 
Obligationer 53 721 49 358 53 721 49 358 

Summa marknadsvärde 136 083 115 885 136 083 115 885 

 Not 16 Kassa och bank 
Kassa 81 102 99 120 

Bank 84 796 72 509 184 425 161 587 

Summa kassa 84 876 72 611 184 524 161 707 

Kommunen har tillsammans med bolagen en gemensam checkräkningskredit på 10 miljoner kronor. Krediten är för närvarande out-
nyttjad. 

Not 17 Eget kapital 
Eget kapital 
Ingående eget kapital 471 197 430 562 561 199 506 873 
Justering ändrad ägarandel 0 0 41 11 
Årets resultat 62 279 30 679 80 406 44 359 
Bokning direkt mot eget kapital 0 9 956 0 9 956 

Utgående eget kapital 533 476 471 197 641 647 561 199 

Varav resultatutjämningsreserv 
Ingående värde 84 830 61 830 84 830 61 830 
Avsättning 2020 - 23 000 - 23 000
Avsättning 2021 - - - -

Summa resultatutjämningsreserv 84 830 84 830 84 830 84 830 

Direktbokning mot eget kapital avser för år 2020 byte av redovisningsprincip enligt den nya redovisningslagen LKBR då även 
orealiserade vinster och förluster ska bokföras i resultatet. Detta gjordes inte 2019 men anpassning till lagen gjordes 2020. Rättelse 
med hänvisning till ny lagstiftning har därmed bokförts direkt mot eget kapital enligt RKR R12. 
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Kommunen Koncernen 
 i tkr 2021-12-31 2020-12-31 2021-12-31 2020-12-31 

Not 18 Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 
Avsatt till pensioner 
Särskild avtals-/ålderspension 0 0 18 228 
Förmånsbestämd/kompletterande pension 17 455 35 307 17 761 35 546 
Ålderspension 3 740 1 495 3 740 1 495 
Pension till efterlevande 1 276 1 699 1 276 1 699 
Visstidspension 268 349 268 349 

Summa pensioner 22 739 38 850 23 063 39 317 

Löneskatt 5 516 9 425 5 650 9 539 

Summa avsatt till pensioner 28 255 48 275 28 713 48 857 

Ingående avsättning 48 275 45 304 48 857 45 851 
Nya förpliktelser under året 
Nyintjänad pension -13 2 651 23 2 696 
Ränte- och basbeloppsuppräkningar 349 951 357 963 
Ändringar av försäkringstekniska skäl 962 0 996 0 
Övrigt 571 300 596 288 
Byte av tryggande* -16 388 0 -16 388 0 
Årets utbetalningar -1 593 -1 512 -1 611 -1 529
Förändring av löneskatt -3 909 581 -3 889 588

Utgående avsättning 28 255 48 275 28 942 48 857 

Aktualiseringsgrad 99 % 98 % 99 % 98 % 

* Kommunen tecknade under 2021 en försäkring avseende de förmånsbestämda delarna av pensionsavsättningen.

Not 19 Andra avsättningar 
Avsatt för återställande av deponi 
Redovisat värde vid årets början 21 823 23 010 24 376 25 640 

Nya avsättningar 0 0 446 37 

Ianspråktagna avsättningar -218 -1 187 -246 -1 300

Justering ändrad ägarandel 0 0 -652 0 

Förändring av nuvärdet 0 0 0 0 

Summa övriga avsättningar 21 605 21 823 23 924 24 376 

Avsättningen avseende kommunen avser täckningskostnader för deponi Kastlösa. Täckningen är beräknad att påbörjas 2022-2023.  För 
koncernen tillkommer Kretslopp Sydosts avsättning för täckning av deponi Moskogen som är beräknad att genomföras mellan 2021-
2037. 

Avsättning för deponi 21 605 21 823 23 924 24 376 

Avsättning för skatter - - 10 809 10 331 

Övriga avsättningar - - 139 747 

Summa övriga avsättningar 21 605 21 823 34 872 35 454 
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Kommunen Koncernen 

 i tkr 2021-12-31 2020-12-31 2021-12-31 2020-12-31 

Not 20 Långfristiga skulder 

Ingående låneskuld 872 016 876 408 1 390 605 1 395 277 

Nyupplåningar under året 237 525 11 186 237 525 11 187 

Justering ändrad ägarandel 0 0 -6 164 0 

Årets amortering -20 334 -15 579 -29 385 -15 858 

Utgående låneskuld 1 089 207 872 015 1 592 581 1 390 605 

      
Långfristiga skulder  
Skulder till kreditinstitut 862 766 804 473 1 366 141 1 323 063 

Skulder till koncernföretag -  -  - - 
Skulder för anslutningsavgifter 84 034 66 222 84 034 66 222 

Långfristig leasingskuld 142 406 1 320 142 602 1 320 

Summa långfristiga skulder 1 089 207 872 015 1 592 778 1 390 605 

     
Uppgifter om lån i banker och kreditinstitut     
Lån som förfaller inom:     
1 år 42,88 % 36,53 % 63,00 % 42,52 % 
1-2 år 19,07 % 22,09 % 12,35 % 31,47 % 
2-3 år 18,16 % 19,77 % 11,76 % 12,43 % 
3-5 år 19,89 % 21,61 % 12,89 % 13,58 % 

För uppgifter om räntebindningstid, genomsnittlig ränta och kapitalbindningstid, se avsnittet risk och kontroll under resultat och ekono-
misk ställning. 

Not 21 Kortfristiga skulder     
Leverantörsskulder 61 394 37 164 70 486 38 495 

Personalens skatter, avgifter och löneavdrag 34 063 23 536 53 723 46 066 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 97 255 89 064 122 684 108 985 

Övriga kortfristiga skulder 12 227 11 291 21 264 15 839 

Kommunalskatteskuld 0 21 003 0 21 003 

Summa kortfristiga skulder 204 939 182 059 268 157 230 387 
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Kommunen 

 
Koncernen 

i tkr 2021-12-31 2020-12-31 2021-12-31 2020-12-31 

Not 22 Ansvarsförbindelser 

Pensionsförpliktelser som inte upptagits bland skulderna eller avsättningarna och som inte heller har täckning i  
pensionsstiftelses förmögenhet 

Ingående pensionsförpliktelse 216 058 224 080 221 945 230 813 
Nya förpliktelser under året       
Nyintjänad pension -712 -3 -700 13 
Ränte- och basbeloppsuppräkningar 2 977 5 328 3 049 5 455 
Ändringar av försäkringstekniska skäl 4 264 0 4 444 0 
Övrigt -236 -1 436 -697 -1 940 
Årets utbetalningar -10 002 -10 345 -10 285 -10 669 
Förändring av löneskatt -900 -1 566 -883 -1 727 
Utgående förpliktelser 211 450 216 058 216 872 221 945 
      

Övriga upplysningar avseende pensioner     
Aktualiseringsgrad 99% 98% 99% 98% 
Antal förtroendevalda med rätt till visstidspension enligt 
PBF 

1 1 1 1 

Antal förtroendevalda med rätt till visstidspension enligt 
OPF-KL 

0 0 0 0 

Antal anställda med rätt till visstidspension 0 0 0 0 
Antal förtroendevalda med visstidsförordnanden 1 1 1 1 

     

Övriga ansvarsförbindelser     
Borgensåtaganden     
Egna hem 6 10 6 10 
Mörbylånga Bostads AB 416 245 416 245 0 0 
Mörbylånga Fastighets AB 53 000 53 000 0 0 
Kalmarsundsregionens Renhållare 20 200 20 200 20 200 20 200 
Summa 489 451 489 455 20 206 20 210 

 
Mörbylånga kommun har ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande 
och framtida förpliktelser. Samtliga 280 kommuner samt 14 regioner som per 2021-12-31 var medlemmar i Kommuninvest 
ekonomisk förening har ingått likalydande borgensförbindelser. 
Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av 
ansvaret mellan medlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt regressavtalet 
ska ansvaret fördelas i dels förhållande till storleken på de medel som respektive medlemskommun har lånat av Kommuninvest i 
Sverige AB, dels i förhållande till storleken på medlems-kommunernas respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk 
förening.  
 
Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Mörbylånga kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan 
noteras att per 2021-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 510 966 139 138 kronor och totala 
tillgångar till 518 679 716 010 kronor. Kommunens andel av de totala förpliktelserna uppgick till 1 402 024 713 kronor och 
andelen av de totala tillgångarna uppgick till 1 426 499 245 kronor vilket motsvarar 0,27 procent av de totala 
skulderna/tillgångarna. 
 
Mörbylånga kommun har tillsammans med övriga medlemskommuner (förutom Oskarshamn kommun) ingått borgen för 
Kretslopp Sydost för tillstånd att bedriva miljöfarlig verksamhet vid Moskogens återvinningscentral. Mörbylånga kommuns andel 
uppgår till 20,2 miljoner kronor. 
 
Mörbylånga Bostads AB och Mörbylånga Fastighets AB betalar en borgensavgift motsvarande 0,30 procent av beviljad 
borgensram. 
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Kommunen Koncernen 
 i tkr 2021-12-31 2020-12-31 2021-12-31 2020-12-31 

Finansiella leasingavtal vars  
avtalstid överstiger 3 år 

Lokaler 

Totala minimileaseavgifter 152 931 0 152 931 0 

Framtida finansiella kostnader -2 906 0 -2 906 0 

Nuvärde av minimileaseavgifterna 150 025 0 150 025 0 

Därav förfall 

Inom 1 år  7 618 0 7 618 0 

Senare än 1 år men inom 5 år 30 627 0 30 627 0 

Senare än 5 år 111 780 0 111 780 0 

Operationella leasingavtal vars  
avtalstid överstiger 3 år 

Maskiner och inventarier 

Minimileasingavgifter 8 153 0 8 153 0 
Därav förfall 
Inom 1 år  3 346 0 3 346 0 

Senare än 1 år men inom 5 år 4 807 0 4 807 0 

Senare än 5 år 0 0 0 0 

Lokaler 
Minimileasingavgifter 31 443 0 31 443 0 
Därav förfall 
Inom 1 år 9 131 0 9 131 0 

Senare än 1 år men inom 5 år 15 953 0 15 953 0 
Senare än 5 år 6 359 0 6 359 0 

Not 23 Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 
Av- och nedskrivningar 52 527 96 198 73 065 117 598 
Avsatt till pensioner -20 020 2 971 -19 917 3 007 
Övriga avsättningar -218 -1 187 -52 -844
Ändrad redovisningsprincip orealiserade förluster 0 9 955 0 9 955
Orealiserade förluster på värdepapper -10 463 3 362 -10 463 3 362
Ändrad ägarandel 0 0 2 105 0 
Realisationsvinster 0 739 0 316 
Summa 21 826 112 038 33 457 133 394 
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Not 24 Transaktioner med koncernföretag och förbund 

Enhet Ägd andel Ägartillskott Koncernbidrag Utdelning Försäljning 

% Givna Mottagna Givna Mottagna Given Mottagna Intäkt Kostnad 
Mörbylånga 
Bostads AB 100 - - - - - - 57 235 8 928 

Mörbylånga 
Fastighets AB 100 - - - - - - 2 947 905 
Ölands 
Kommunal-
förbund 58 - - - - - - 34 114 6 225 
Kalmarsunds 
gymnasieför-
bund 13,5 - - - - - - 66 344 61 
Kalmar-sunds-  
regionens 
renhållare 8,19 - - - - - - 787 687 
Mörbylånga 
kommun - - - - - - - 16 806 161 426 

Enhet Lån Räntor och borgensavgifter Borgen 

Givare Mottagna Intäkt Kostnad Givare Mottagna 
Mörbylånga 
Bostads AB - - 1 380 416 245 

Mörbylånga 
Fastighets AB - - 159 53 000 
Ölands 
Kommunal-
förbund - - 
Kalmarsunds 
gymnasie- 
förbund - - 
Kalmar-
sundsre-
gionens ren-
hållare - - 20 200 
Mörbylånga 
kommun - - 1 539 489 445 
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Koncernbolagens 
fullständiga resultat och 
ekonomiska ställning 

 

  
Mörbylånga Bostads 

AB (koncern) 
Mörbylånga  

Fastighets AB 
Ölands  

Kommunal-förbund 
Kalmarsunds  

gymnasieförbund Kretslopp Sydost 

tkr 
Utfall 
2021 

Utfall  
2020 

Utfall 
2021 

Utfall  
2020 

Utfall 
2021 

Utfall  
2020 

Utfall 
2021 

Utfall  
2020 

Utfall 
2021 

Utfall  
2020 

Intäkter 134 198 121 143 11 730 11 023 29 388 40 017 145 162 139 208 315 618 209 662 
Kostnader -99 302 -87 216 -6 970 -4 925 -68 164 -78 263 -628 399 -615 805 -251 067 -178 014 
Avskrivningar -12 100 -12 587 -3 210 -3 224 -2 914 -2 664 -6 778 -5 608 -32 025 -30 688 
Årets rörelseresultat 22 796 21 340 1 551 2 874 -41 690 -40 910 -490 015 -482 205 32 527 960 
Bidrag - - - - 42 884 41 365 505 418 496 392 - - 
Finansiella intäkter 112 64 4 17 0 3 1 508 14 242 142 
Finansiella kostnader -8 770 -8 933 -223 -294 -45 -66 -162 -209 -2 156 -2 622 
Årets resultat efter fi-
nansiella poster 14 138 12 471 1 331 2 597 1 150 393 16 750 13 993 30 613 -1 520 

I tabellen redovisas bolagens och förbundens resultat utan hänsyn tagen till ägd andel. 

Ölands kommunalförbund 
Ölands kommunalförbund gör ett resultat på 1,2 miljoner kronor 2021 vilket kan jämföras med 
0,4 miljoner kronor för 2020. Direktionen och förbundsledningen redovisar tillsammans ett 
mindre budgetunderskott. Finansverksamheten redovisar ett överskott vilket framför allt beror på 
minskade pensionskostnader. 

Turismorganisationen gör ett mindre överskott mot budget för året, vilket beror på att 
turistbyråerna inte nyttjat hela sin budget för timanställda. Bokningen har även genererat mer 
intäkter än väntat. Åtgärdspaket, projektmedel från Tillväxtverket, partnerskap och viss vakans 
bland personalen har gett ekonomiskt utrymme för satsningar inom 
destinationsmarknadsföring.   

Räddningstjänsten gör ett överskott mot budget på 0,6 miljoner kronor under 2021. En extern 
konsult har anlitats löpande under året för utredning av arbetsmiljön, men försäljning av 
förrådsmaterial och att kostnader för länets gemensamma befäl uppstått först i september är 
anledningar till den positiva avvikelsen på totalen. Dessutom togs det nya förrådet i Färjestaden i 
bruk först i maj och hela årsbudgeten för hyra nyttjades därmed inte.  

IT-verksamheten gör ett överskott på 0,2 miljoner kronor mot budget. Besparingar har gjorts på 
personalkostnader i form av att inte alla vakanser tillsatts och att anställningar med lönebidrag 
gjorts. Detta för att klara sig inom befintlig budgetram trots att övriga verksamheter inom 
förbundet inte betalat hela sin andel av IT-supporten, enlig budgetbeslut 2021.  

Cykelprojektet har slutredovisats till Trafikverket och den beviljade slututbetalningen på 1 
miljoner kronor täcker precis upparbetade kostnader från 2020 och 2021. Projektet har därför 
inte haft någon resultatpåverkan för året. Under 2021 har kostnaderna främst bestått av arbete 
med att färdigställa ansökan om en nationell cykelled. 
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Mörbylånga Bostads AB 
Koncernen (där Mörbylånga Parkerings AB ingår) redovisar ett resultat på 14,1 miljoner kronor 
före skatt jämfört med 12,5 miljoner kronor förra året. Den främsta anledningen bakom det 
ökade resultatet mellan åren är en större avyttring av fastigheter. Måluppfyllelsen till 
ägardirektivens ekonomiska mål gällande soliditet 10 procent och avkastning på eget kapital 7 
procent har också uppfyllts under året. Utfallet för 2021 blev en soliditet på 12,9 % och 
avkastning på eget kapital på 33,7 procent. De senaste årens fina resultat har lett till att bolagets 
soliditet ökat med fem procentenheter från 7,9 procent 2017 till dagens 12,9 procent. 

Intäkterna för bolaget har ökat med 13 miljoner kronor jämfört med föregående år, 
hyresintäkterna ligger på en oförändrad nivå på runt 71,5 miljoner kronor. 
Fastighetskostnaderna har ökat inom bolaget delvis på grund av ökade driftskostnader. 
Intäkterna för förvaltningsprojekt har också ökat vilket har medfört ökade driftskostnader. Under 
året har bolaget sålt projektet Brf Onkel Sam till en nybildad bostadsrättsförening vilket medfört 
ett positivt resultat på cirka 8 miljoner kronor. 

Mörbylånga Fastighets AB 
Bolaget redovisar ett resultat på 1,3 miljoner kronor före skatt jämfört med 2,6 miljoner kronor 
föregående år. Jämfört med föregående år har intäkterna ökat med 0,7 miljoner kronor samt 
kostnaderna ökat med 2,0 miljoner kronor. De främsta anledningarna till de ökade kostnaderna är 
ökade driftkostnader, underhållskostnader och kostnader för central administration. De 
ekonomiska målen till ägardirektivet uppfylls under året med en soliditet på 25,4 procent (16 
procent direktiv) och avkastning på eget kapital 6,6 procent (4 procent direktiv). 

Bolagets intäkter har ökat med cirka 6 procent med anledning av ökade hyresintäkter på 
Industrigatan 18. Under verksamhetsåret har denna fastighet renoverats och anpassats till nya 
hyresgäster. Vid årsskiftet var fastigheten helt uthyrd. Bolaget har under året förvärvat fastigheten 
Holmetorp 20:1, Edvard Orms väg i Algutsrum. Tillträde sker i januari 2022. 

Kalmarsunds gymnasieförbund 
Resultat för gymnasieförbundet uppgår till 16,7 miljoner kronor enligt resultaträkningen för 2021. 
Av resultatet på 16,8 miljoner kronor uppgår 40 procent (6,7 miljoner kronor) av bidrag i och 
med pandemin samt återföring av avsättning (för utbetalning till friskolorna) till resultatet. Årets 
resultat efter balanskravsjusteringar uppgick till 16,0 miljoner kronor efter avdrag av orealiserade 
vinster och förluster i värdepapper. Fördelningen av resultatet blev för 2021 5,1 miljoner kronor i 
balanserat resultat medan resterande 11,0 miljoner kronor reserverades till förbundets 
resultatutjämningsreserv. Under år 2020 återställde gymnasieförbundet det sista återstående 
negativa resultatet från år 2018 vilket innebar att underskott var hanterat och inte hade någon 
påverkan på det ekonomiska utfallet för året. 

Skolverksamheternas sammanlagda utfall vid bokslutet uppgick till 5,9 miljoner kronor. De 
positiva utfallet inom skolverksamheten beror på en positiv avvikelse på 10,7 miljoner kronor 
jämfört med budget för Lars Kaggskolan och Stagneliusskolan gemensamt vilket väger upp 
underskottet i den övriga verksamheten. 

Samtliga av förbundets ekonomiska mål kopplade självfinansieringsgrad, likviditet och soliditet är 
uppfyllda för året. Soliditeten och självfinansieringsgraden har under 2021 stärkts i jämförelse 
med föregående år medan målet gällande likviditeten försämrats något mot tidigare år. Den 
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huvudsakliga anledningen bakom den minskade likviditeten kan förklaras av att en placering på 
10 miljoner kronor i Kalmar Läns Pensionskapitalförvaltning utförts vilket minskat det 
genomsnittliga likviditetssaldot. Placeringen utfördes i syfte att underlätta framtida kontantflöden 
gällande pensioner. För att hantera en 14 procent befolkningsökning i åldersgruppen 16-19 
åring till år 2030 samt ett ökat tryck på platserna till vuxenutbildningarna ser förbundet behov av 
fler lokaler. Kalmarsunds gymnasieförbund har tagit fram ett strategiskt och långsiktigt 
lokalförsörjningsprogram för att möta framtida elevkullsökningar. Nya lokaler och tillhörande 
kostnader ser därför ut att bli en utmaning de kommande åren om de finansiella målen ska 
uppnås. 

Kretslopp Sydost 
Resultatet för 2021 visar för Kretslopp Sydost:s koncern ett överskott på 30,6 miljoner 
kronor. Omsättningen från behandlingsavgifter blev 33,7 miljoner kronor högre än budget 
vilket till stor del förklarar det ekonomiska överskottet för året. Även positiva avvikelser jämfört 
med budget för skrot, tidningar och wellpapp på 9,4 miljoner kronor samt marknad och 
kommunikation på 4,4 miljoner kronor har påverkat resultatet positivt. Kostnader för 
entreprenad på 9,4 miljoner kronor samt avsättningar för deponi på 4,2 miljoner kronor över 
budget har under året varit de största negativa avvikelserna inom verksamheten. Kundförlusterna 
inom koncernen är i nivå med föregående år och uppgår till 0,4 miljoner kronor. 

Kretslopp Sydost:s tre finansiella mål för likviditet, soliditet och självfinansieringsgrad av 
investeringar uppnåddes samtliga under 2021. Likviditeten har mer än dubblerats mot föregående 
år och soliditeten har ökat med nästan 50 procent Soliditeten för koncernen uppgick till 36 
procent under 2021 (24 procent). Självfinansieringsgraden av investeringar uppgick år 2021 till 
441 procent. Förklaringar till de förbättrade nyckeltalen är ett tillskott på eget kapital på 31,7 
miljoner kronor i samband med förbundets utvidgning, ett starkt ekonomiskt resultat för året och 
ett positivt kassaflöde för koncernen. Gällande årets investeringar på totalt 15,4 miljoner kronor 
har merparten bestått i nyanläggningar i samband med utvidgningen av förbundet. I samband 
med utvidgningen av förbundet gjordes övertaganden av anläggningar från Njudung Energi AB 
och därmed tillkom investeringar på motsvarande 12,1 miljoner kronor. Under året aktiverades 
kombi ÅVC:n i Mörbylånga med 1,6 miljoner kronor. Denna var nästan färdigställd vid årets 
ingång och återfanns som pågående arbete vid årsbokslutet föregående år. Investeringar i 
bottentömmande kärl för 1,4 miljoner kronor, containrar 0,4 miljoner kronor och en sopmaskin 
för 0,1 miljoner kronor har även skett under året
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Ord- och 
begreppsförklaringar 

Anläggningstillgångar Fast och lös egendom avsedda för stadigvarande innehav. Benämns 
också ofta investeringar. 

Avskrivningar Värdeminskning av anläggningstillgångar. När en tillgång har 
införskaffats med syftet att användas under en längre period, fördelas 
dess kostnad över hela perioden. 

Balanskravsresultat visar årets resultat rensat från poster som inte tillhör kommunens 
ordinarie verksamhet såsom realisationsresultat på anläggningstillgångar 
eller orealiserade resultat på finansiella tillgångar. 

Balansräkningen  visar den ekonomiska ställningen och hur den förändrats under året.  
Den visar hur kommunen har använt sitt kapital (i anläggnings- och 
omsättningstillgångar) respektive hur kapitalet har anskaffats (lång- och 
kortfristiga skulder samt eget kapital). 

Internränta Kalkylmässig kostnad för det kapital (bundet i anläggnings- och 
omsättningstillgångar) som utnyttjas inom viss verksamhet. 

Kapitalkostnader Benämning för internränta och avskrivning. 

Kassaflödesanalys  visar hur årets drift-, investerings- och låneverksamhet med mera har 
påverkat likvida medel. 

Kortfristiga skulder Kortfristiga lån och skulder hänförliga till den löpande verksamheten 

Likviditet Omsättningstillgångar minskat med varulager och pågående arbeten i 
förhållande till Kortfristiga skulder. Likviditeten visar företagets 
kortsiktiga betalningsförmåga. 

Långfristiga skulder Skulder som överstiger ett år. 

Nettoinvestering Bruttoinvesteringar efter avdrag för investeringsbidrag och andra 
ersättningar. 

Nettokostnader Driftkostnader efter avdrag för driftbidrag, avgifter och ersättningar. 

Omsättningstillgångar Lös egendom som inte är anläggningstillgång och som kan omsättas till 
likvida medel relativt snabbt. 

Självfinansieringsgrad är ett nyckeltal som visar i vilken utsträckning kommunen kunnat 
finansiera årets investeringar med pengar som uppstått i verksamheten. 
Nyckeltalet hämtar sina data från kassaflödesanalysen där kassaflödet 
från den löpande verksamheten ställs i relation till årets investeringar. 
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Skuldsättningsgrad Är ett mått på kapitalstyrka och beskriver relationen mellan skulder och 
eget kapital. Skuldsättningsgraden används för värdering och kontroll av 
kommunens ekonomiska ställning. Skuldsättningsgraden är starkt 
relaterad till soliditeten, alltså hur stor andel av kommunens tillgångar 
som finansierats med eget kapital. Det betyder att en hög 
skuldsättningsgrad innebär att kommunen har låg soliditet. 

Soliditet Är ett finansiellt nyckeltal som visar hur stor andel av kommunens totala 
tillgångar som finansierats med hjälp av eget kapital. Nyckeltalet används 
till att bedöma kommunens betalningsförmåga på lång sikt. Man brukar 
använda begreppet soliditet för att visa hur stor andel av kommunens 
tillgångar som finansierats med eget kapital. 

Skuldsättningsgrad De totala skulderna i förhållande till eget kapital, används för att beskriva 
ett företags finansiella risk d.v.s. hur stor andel av ett företags tillgångar 
som finansierats med eget kapital. 





Vart går dina skattepengar?
I Mörbylånga kommun är kommunalskatten 22,21 kronor per intjänad hundralapp. Bilden 
visar hur en hundralapp i kommunalskatt används utifrån Mörbylånga kommuns olika 
verksamheter.

Förskola, grundskola och gymnasieutbildning44 kr

Vård och omsorg om äldre och funktionsnedsatta35 kr

Infrastruktur, miljö, räddningstjänst och näringsliv8 kr

Kultur- och fritidsverksamhet4 kr
Affärsverksamhet inklusive VA (vatten och avlopp)3 kr
Individ- och familjeomsorgen2 kr
Politisk verksamhet2 kr
Arbetsmarknadsåtgärder och fl yktingsmottagande1 kr
Vuxenutbildning och SFI1 kr


	Innehållsförteckning
	Politiken har ordet
	Översikt över verksamhetens utveckling
	Den kommunala koncernen
	Förvaltningsorganisation

	Viktiga förhållanden för resultat och ställning
	Styrning och uppföljning   av den kommunala verksamheten
	God ekonomisk hushållning och måluppfyllelse
	Händelser av väsentlig betydelse
	Kommunen
	Från år 2021 är en ny färdriktning på gång för Mörbylånga kommun. Ny vision, värdegrund och styrmodell ska genomsyra och märkas i vår organisation och leda till en bättre kommun att besöka, leva och bo i. Det går inte heller att sammanfatta år 2021 ut...
	Intresset för byggbar mark är fortsatt mycket stort inom kommunen. Flera markförsäljningar har genomförts under året bland annat Brofästet och på Hållbar plats. Här ska byggas för både handel, villor och flerbostadshus. Mark för en ny brandstation i M...
	Under senare delen av året har kommunens företagsbesök inom näringsliv ökat och flera åtgärder för att öka dialogen mellan kommun och näringsliv har påbörjats. I oktober genomfördes en    företagsresa där tjänstepersoner och politiker besökte ett stor...
	Kommunen har skrivit på ett nytt hyresavtal för Eketorps borg med Statens fastighetsverk. Av-talet innebär ett mer långsiktigt åtagande för kommunen. En utvecklingsplan har beslutats i nämnden och ska verkställas.
	Arbetsmarknad- och integrationsenheten har under året arbetat med att hjälpa kommuninvånare med lång arbetslöshet genom att hitta bra samverkan mellan berörda parter. Målet är att individerna ska närma sig egenförsörjning eller studier. Biblioteken ha...
	Under 2021 har fiberutbyggnaden fortsatt genom en privat aktör. Färdigställt under året är Södra Sandby etapp 1 & 2 och sträckan Mörbylånga-Färjestaden, även där i två etapper. Dessa färdigställda projekt har genererat 291 nya anslutningar av de 523 m...
	Den fortsatta utbyggnaden av VA på östra sidan fortsätter enligt VA-planen. Under året pågår utbyggnad av etappen Gårdby - Norra Kvinneby. Anslutning av VA pågår i Västra Malmen. En ekonomisk handlingsplan för fjärrvärmen har under året arbetats fram ...
	Samhällsbyggnadsnämnden har under 2021 tagit beslut om att anta fyra detaljplaner. Under      december månad antogs planen för "förbifart Kyrkbyn" i Mörbylånga och även en plan i Alguts-rum som gör det möjligt att få en hållbar utveckling för förskola...
	Bygglov har beviljats för flera större bostadsprojekt under året, det gäller området "Hållbar plats" i Färjestaden och "Norra viken" i Mörbylånga. Bygglov har också lämnats för 20 nya camping-stugor vid Mörbylånga camping samt lov för ny butikslokal f...
	Pandemin har inneburit stora förändringar i handläggning av ärenden och kontakter med allmänheten. Bygglovhanteringen är nu helt digital förutom utskick till grannar. Nya arbetssätt och former för kontakt har präglat verksamheten till exempel vid samr...
	Pandemin har påverkat verksamheten under hela året. Det har varit hög frånvaro bland personalen och i perioder har det varit utökade restriktioner vilket har medfört svårigheter med bemanningen. En fortsatt utmaning inom nämnden är att rekrytera medar...
	Arbetet fortsätter inom nämnden för att få fler medarbetare att utbilda sig och skaffa sig specialistutbildningar inom sitt område. Äldreomsorgslyftet har gjort det möjligt för 21 personer att studera på deltid till undersköterska och fem till special...
	Demensteamet vann under året "Årets Team" på Framtidsgalan i Stockholm vilket kan ses som en kvalitetsstämpel på den verksamhet som kommunen bedriver inom området. Demensteamet i Mörbylånga har också under året valts ut som en av fem av Svenskt demens...
	En översyn av social omsorg gjordes i slutet av 2021 och det finns en plan för en organisationsförändring inför 2022 för att förbättra organisationen.
	Pandemin har gjort att verksamheten varit hårt ansträngd under året. Under våren gällde distansundervisning för eleverna på högstadiet under ett par perioder. Våren innebar även ansträngning i verksamheten på grund av oro för smittan och för att varje...

	Koncernen
	Den 1 januari 2021 utvidgades förbundet med ytterligare tre kommuner, Vetlanda, Sävsjö och Uppvidinge. I samband med detta ändrades förbundets namn till Kretslopp Sydost. Utökningen från fem till åtta kommuner har genomförts med gott resultat, men det...
	Det ekonomiska resultatet som till stora delar kommer från dotterbolaget Moskogen Miljö AB är ett resultat av ett långsiktigt arbete med att investera och bygga upp verksamheten för att kunna hantera mottagning för olika typer av förorenade massor. Ma...
	Förbränningsskatten har under året ökat med ytterligare 25 kr/ton och medför därmed högre kostnader på marknaden för avsättning med 1,2 miljoner kronor. Totalt har skatten under 2021 varit 100kr/ton och kommer under 2022 att öka med ytterligare 25 kr/...
	Kalmar kommun, har under året stämt förbundet på 61,4 miljoner kronor plus ränta. Detta på grund av oenighet om ett avtal som båda parter har agerat enligt sedan bildandet av förbundet. Kretslopp Sydost har medgett ett belopp om 1,3 miljoner kronor so...
	Året för Ölands turismorganisation har även detta år påverkats av pandemin. Det har varit ett   rekordår för Öland utifrån statistik för antalet kommersiella gästnätter och den stora årliga rapporten "Resa i Sverige" som visat fina betyg. Den fysiska ...
	För räddningstjänstens verksamhet har året som har gått präglats av arbete mot utökad samverkan för räddningstjänsten. En utredning om att bilda ett större räddningstjänstförbund har pågått, för att på ett bättre sätt kunna möta de krav som ställs på ...
	IT-verksamheten tillsammans med systemförvaltargruppen i Mörbylånga, har under året genomfört en inventering av alla IT-system. Ett antal nya system har avropats och kommer att implementeras under 2023. Sent på hösten drabbades IT-verksamheten av en ö...


	Förväntad utveckling
	Kommunen
	För kommunledningen kommer arbetet framåt fortsätta att präglas av arbetet med att skapa förutsättningar för en ny styrmodell och att säkerställa att de uppdrag som är utdelade till kommunledningen med organisationskultur, friskare arbetsplatser och s...
	Den demografiska situationen fortsätter prägla infrastruktursatsningarna inom kommunen. Nya detaljplaner är beställda för bostäder i Gårdby och Färjestaden. Kommunen har tecknat ett     optionsavtal med exploatörer med syfte att sälja Etapp 1C i Norra...
	Arbetet med att utveckla Mörbylånga kommun både ur ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt perspektiv fortsätter. Nätverk Sydöland har skapat olika projektgrupper som jobbar med utveck-lingsfrågor för Sydöland. Vidare fortsätter det strategiska arbet...
	Under 2022 förväntas fortsatt arbete med ny styrmodell, värdegrund, vision, mål och uppdrag, samt organisationsstruktur. För att få drivkraft i mål och uppdrag ska samtliga verksamheter vara delaktiga i att arbeta med mål och uppdrag. Att kraftsamla r...
	Kommande fiberprojekt är planerade där ytterligare 150 hushåll får möjlighet till fiberanslutning, detta avser områden kring Eriksöre, Tävelsrum och Törnbotten. Dessa projekt väntas genom-föras år 2022-2024. Den positiva utvecklingen fortsätter och ko...
	Projekt med nya flytbryggor i norra hamnen i Färjestaden pågår och kommer vara klart till båt-säsongen 2022. En process att se till att kommunen blir väghållarmyndighet har påbörjats ihop med Trafikverket vilket förenklar övertagande av gator från Tra...
	VA-utbyggnaden på östra sidan av ön kommer att fortsätta i enlighet med VA-planen. I utbyggnaden ingår även en översyn av olika avloppslösningar vad gäller östra sidan. En rapport om eventuell samverkan inom avloppsrening med Borgholms kommun har unde...
	Inom fjärrvärmeverksamheten fortsätter arbetet med att få in nya kunder.
	Precis som förra året är intresset för planering och byggnation stort och det finns inga tendenser att intresset kommer att minska inom den närmaste tiden. Ärendemängden är fortsatt hög på bygglov och efterfrågan på detaljplaner stor. Planuppdragen be...
	Planavdelningen kommer under kommande år starta upp arbete med ny digital översiktsplan och även en revidering av kommunens bostadsförsörjningsprogram.
	Arbetet fortsätter inom verksamheten miljö med "Vatten i landskapet". Statliga medel planeras sökas för att genomföra åtgärder som ska minska avgång av närsalter till Östersjön och för att hålla kvar vattnet i landskapet.
	Arbetet med heltidsresan kommer att fortgå i en ny version 2.0 inom socialnämnden. Ett utkast av en ny bemanningshandbok är framtagen tillsammans med medarbetare. Skillnaden från före-gående version är att den är mindre detaljstyrd och ett större ansv...
	Projekt med medicinrobotar har påbörjats under 2021. Medicinrobotar har delats ut till ett fåtal utvalda brukare och det kommer fortgå ett arbete framöver med att använda robotarna i större utsträckning. De brukare som använder dem idag är väldigt pos...
	Överlag handlägger verksamheten ärenden tidsenligt inom nämnden, men det finns fortsatt behov av arbete med likvärdiga bedömningar, beslutsunderlag av god kvalitet och utredningstider. Främst ser verksamheten behov av att fortsatt trygga och stärka ha...
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