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Femårsöversikt, kommunen 

 

2016 2015 2014 2013 2012

Antal invånare 14 916 14 669 14 498 14 368 14 256

Kommunal skattesats 32,78% 32,78% 32,78% 32,28% 32,28%

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

Skatteunderlag (kr/inv.) 181 583 177 918 171 372 165 804 162 665

Driftbudgetutfall, mnkr 9,1 9,8 -1,2 -6,5 9,7

Skatteintäkter, generella statsbidrag 

och utjämning, mnkr
793,7 750,0 710,7 694,7 680,3

Skatteintäkter, generella statsbidrag 

och utjämnin, kr per invånare
53 209 51 131 49 019 48 348 47 717

Nettokostnader, kr per invånare 53 232 50 369 48 792 47 966 46 081

Årets resultat, mnkr 9,2 17,4 6,1 0,6 12,1

Investeringar, mnkr 92,5 109,9 70,2 90,3 79,5

Totala tillgångar, mnkr 1 239,9 1 157,9 1 038,8 975,2 931,8

Tillgångar tkr per invånare 83,1 78,9 71,6 67,9 65,4

Eget kapital, mnkr 343,0 325,8 328,0 321,9 321,9

Eget kapital tkr per invånare 23,0 22,2 22,6 22,4 22,6

Låneskuld i mnkr 670,2 618,4 547,5 504,6 470,0

Pensionsåtaganden, mnkr 224,5 234,1 245,4 251,8 250,9

Soliditet (%) 28% 28% 32% 33% 35%

Skuldsättningsgrad (%) 195% 238% 206% 193% 181%

Likviditet 182% 161% 149% 135% 141%

Rörelsekapital, mnkr 155 122,9 88,2 63,6 71,0

Antal årsarbetare 1 205 1 102 933 907 1 008

Personalkostnader, mnkr 547,6 486,9 459,6 444,4 422,0
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Fördelning av skattepengarna 

Skatteintäkter och statsbidrag är kommunens viktigaste inkomster. Skattepengarna används för att erbjuda god ser-
vice till kommunens medborgare. Utöver skatteintäkter och statsbidrag får kommunen intäkter i form av avgifter 
som tas ut för bland annat renhållning, VA, äldreomsorg och barnomsorg. Kommunens övriga intäkter är t.ex. er-
sättning från andra kommuner samt finansiella intäkter.  

 

Härifrån får kommunen sina pengar… 
 

73%

19%

7%

1%

Skatteintäkter

Utjämning och
statsbidrag

Finansförvaltning

Finansiella intäkter &
kostnader

 

Och så här användes pengarna under 2016… 
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Ungefär 75 % av Mörbylånga kommuns totala budget går till skola och utbildning samt vård och omsorg. Bland 
annat består dessa verksamheter av förskola, grundskola, gymnasieskola, kommunal vuxenutbildning, äldreomsorg, 
omsorg om personer med funktionsnedsättning, individ- och familjeomsorg inkl. försörjningsstöd och flyktingverk-
samhet. Resterande 25 % används bland annat till politisk verksamhet, biblioteks- och kulturverksamhet, teknisk 
affärsverksamhet, plan- och byggverksamhet, miljö- och hälsoskyddsverksamhet, vägunderhåll, renhållning, snöröj-
ning och halkbekämpning, räddningstjänst samt turistinformation.  
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Kommunstyrelsens ordförande har ordet 

Då kan vi i Mörbylånga kommun lägga ytterligare ett år till 
handlingarna. År 2016 var ett prövningarnas år i många olika 
avseenden. Hösten 2015 dominerades av de stora flykting-
strömmar som rörde sig i Europa, där även Mörbylånga 
kommun drog sitt strå till stacken för att ge dessa flyktingar 
ett tak över huvudet, kläder och mat. Även om de stora 
strömmarna av flyktingar till Sverige minskade under 2016, 
på grund av diverse politiska beslut, så befann sig många 
asylsökande och anvisade med uppehållstillstånd här i kom-
munen. Detta har satt stora delar av våra verksamheter på 
prov, och jag vill här ge en stor eloge till alla medarbetare i 
våra verksamheter som klarade av att hantera situationen på 
ett föredömligt sätt. 

Att vi samtidigt drabbades med det i mannaminne lägsta 
grundvattenståndet på 50 år och rett ut det är otroligt. Alla 
de insatser som gjorts, alla de timmar i övertid som utfördes, 
alla kloka hjärnor som försett oss med råd, all den vattenbe-
sparing som våra medborgare gjorde och så vidare är helt 
fantastiskt. 

Årets resultat 

När vi nu summerar 2016 års resultat är jag mycket nöjd att 
majoritetspartierna i kommunen återigen kan presentera ett 
positivt resultat. Totalt landade vi på ett överskott på 9,2 
mnkr. Detta trots en revidering av budgeten i juni 2016, där 
vi tog höjd för de ökade vattenkostnaderna, och räknade 
med att ha kvar endast 80 tkr. De insatser som våra verk-
samheter gjorde för att hålla nere sina kostnader har gett 
resultat, och vi ser att de flesta av verksamheterna klarar sin 
budget, eller nära inpå. Kommunstyrelsen gick med 789 tkr i 
underskott, barn- och ungdomsverksamheten 1,6 mnkr i 
överskott, vård- och omsorgsverksamheten 25,7 mnkr i 
överskott, Teknisk affärsverksamhet (exkl. taxefinansierad 
verksamhet) 378 tkr i överskott, kultur- och näringslivssek-
torn 420 tkr i överskott, verksamhetsstöd 678 tkr i under-
skott, samt miljö- och byggnadsförvaltningen ca 1 mnkr i 
underskott. Totalt sett gick vår verksamhet med 25,5 mnkr i 
överskott, och då kan man tycka att det borde genererat ett 
bättre resultat än 9,2 mnkr. Det som tyvärr drar ner vårt 
resultat är finansverksamheten som överskrider budget med 
19,8 mnkr, samt att skatteintäkterna och statsbidragen totalt 
var 5,9 mnkr lägre än budgeterat. 

Befolkning och bostäder 

Kommunens befolkning ökade under 2016 med 247 perso-
ner och uppgick vid årsskiftet till 14 916 personer, varav 
7 553 kvinnor och 7 363 män. Vårt mål i kommunen är att 
vi ska öka med 120 personer årligen, vilket vi överträffar 
med råge detta år. Befolkningsökningen visar att vi är en 
attraktiv kommun att bosätta sig i, men också att vi tagit ett 
stort ansvar för bosättning för de flyktingar som anvisats 
boende i vår kommun.  

Vi ser fortfarande ett högt tryck på vårt bostadsbolag  
Mörbylånga Bostads AB, där antalet lediga lägenheter är i 

stort sett obefintligt, men också ett högt tryck på plan- och 
byggverksamheten avseende detaljplaner och bygglov. Det 
finns ett stort intresse av att bygga hus och lägenheter, 
främst bostadsrätter, i vår kommun, och en fortsatt 
byggnation och befolkningsökning är en framgångsfaktor 
för fortsatt utveckling av kommunen.  

Årets investeringar 

Nettoinvesteringarna för 2016 uppgår till ca 92,5 mnkr. De 
största investeringsprojekten under året var överföringsled-
ning till Gårdby/Norra Möckleby för 11 mnkr, ombyggnad 
Triberga vattenverk för 8,5 mnkr, sanering av VA 7 mnkr 
samt vattenförsörjningsanordning 4,8 mnkr. Till detta 
kommer diverse mindre investeringar i bland annat hamnar, 
fastigheter och fordon.  

Framtid 

De kommande åren kommer att bli avgörande för 
Mörbylånga kommuns framtid. Vi har mycket goda 
förutsättningar att fortsätta den positiva utveckling som 
funnits, men orosmolnen hotar i horisonten. Det jag främst 
tänker på är generellt ökade kostnader för välfärds-
tjänsterna, äldreomsorg, förskola och skola. Detta kopplat 
till förmodade lägre skatteintäkter per kommuninvånare, 
även med en positiv befolkningstillväxt, gör behovet av ett 
effektivt arbetssätt än viktigare. Vi är inte ensamma om 
dessa utmaningar, utan de delas av i stort sett hela 
kommunsektorn. Utmaningarna ska vi möta med ökad 
kontroll på våra kostnader och processer, stimulera till ett 
effektivt arbetssätt, samt med ökad samverkan med andra 
parter. Jag är övertygad att vi kommer att lyckas, men det 
kommer att krävas både mod och engagemang. 

Avslutningsvis vill jag rikta ett stort TACK till alla kommu-
nens medarbetare och politiker för deras goda insatser i  
Mörbylånga kommun under 2016. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

Henrik Yngvesson (M), kommunstyrelsens ordförande 

Foto: Sofia Eckerblad 

 



 

Årsredovisning 2016 – Mörbylånga kommun 
Sida 5 

Omvärldsanalys  

Konjunkturen och skatteunderlaget  

bromsar in 

Den svenska ekonomin avslutade fjolåret starkt. För helåret 
2016 beräknas BNP ha ökat med 3,5 %. Skottår och ett 
relativt stort antal arbetsdagar gör att nivån blir extra hög. 
Justerat för effekterna av en ändrad kalender begränsas 
tillväxten till 3,2 %. 2017 räknar vi med att tillväxten i svensk 
ekonomi blir fortsatt hög. I kalenderkorrigerade termer 
beräknas BNP växa med 2,8 %. Den fortsatt höga produkt-
ionstillväxten baseras på att det 2017 blir bättre fart på ex-
porten och hushållens konsumtionsutgifter. Däremot beräk-
nas investeringar och offentlig konsumtion växa i något 
långsammare takt. 

Den fortsatt positiva utvecklingen i svensk ekonomi innebär 
att sysselsättningen och skatteunderlaget fortsätter växa i 
snabb takt. Arbetslösheten pressas tillbaka och når mot 
slutet av 2017 ner i en nivå som är jämförbar med de nivåer 
som rådde föregående högkonjunktur, det vill säga strax 
innan finanskrisens utbrott. Trots ett alltmer ansträngt ar-
betsmarknadsläge antas löneutvecklingen bli fortsatt däm-
pad. Inte heller inflationen når några högre tal utan tolvmå-
naderstalen för KPI fortsätter i år hålla sig under 2 %. Riks-
banken antas därmed dröja med att höja styrräntan till i 
början av 2018. 

Resursutnyttjandet i svensk ekonomi förutsätts stabiliseras 
på en hög nivå under 2018. Därefter beräknas konjunkturlä-
get normaliseras. Det innebär att BNP, sysselsättning och 
skatteunderlag utvecklas svagare än under åren innan. Sär-
skilt svag blir utvecklingen 2019 och 2020 i samband med 
att konjunkturläget gradvis försvagas. BNP beräknas då 
årligen växa med cirka 1,5 % att jämföra med 2,2 % 2018 
och 3-4 % åren 2015-2017. Sysselsättningen i form av arbe-
tade timmar beräknas samtidigt inte längre öka. För kom-
munsektorns del innebär det en väsentligt svagare utveckling 
av skatteunderlaget än åren innan. Det är också, i reala ter-
mer, liktydigt med en svagare utveckling än normalt. Situat-
ionen för kommunsektorns del blir särskilt problematisk av 
att befolkningen och behoven av skola, vård och omsorg 
samtidigt växer extra snabbt. 

 

Nyckeltal för den svenska ekonomin 
 

 

Skatteunderlagstillväxten växlar ner nästa år 
Skatteunderlagsprognosen är baserad på den samhällseko-
nomiska bild som presenteras i MakroNytt, 1/2017 och 
sammanfattas här ovan. 

Den starka tillväxten av skatteunderlaget vi såg år 2015 
väntas fortsätta i nästan lika snabb takt 2016 och 2017 (dia-
gram 1). År 2016 ökade antalet arbetade timmar dubbelt så 
mycket som 2015 men lönesumman tilltog bara marginellt 
mer. Samtidigt ökade inkomsterna av sociala ersättningar 
endast svagt och grundavdragen steg mer än året innan. Den 
sammantagna effekten är en liten nedgång i skatteunderlags-
tillväxten. 

År 2017 avtar skatteunderlagets ökning ytterligare något. 
Det hänger ihop med att sysselsättningsutvecklingen dämpas 
samt minskade utbetalningar av sjukpenning och arbetslös-
hetsersättningar, se tabell nedan.  

Skatteunderlagstillväxt och bidrag från vissa komponenter 
Procent respektive procentenheter 

 

 

Från och med 2018 växlar skatteunderlagets ökning ner till 
en nivå under den genomsnittliga sedan millennieskiftet. Det 
beror framförallt på att den långa perioden med sysselsätt-
ningsökning upphör när konjunkturtoppen passeras. 

(Källa: Sveriges kommuner och Landsting)  

Procentuell förändring om inte annat anges

2016 2017 2018 2019 2020

BNP* 3,2 2,8 2,2 1,6 1,5

Sysselsättning, timmar* 1,9 1,5 0,3 0 0

Relativ arbetslöshet, nivå 6,9 6,5 6,4 6,5 6,7

Timlön, nationalräkenskaperna 2,3 3 3,1 3,4 3,4

Timlön, 

konjunkturlönestatistiken
2,6 2,9 3,1 3,4 3,4

Konsumentpris, KPIF-KS 1,3 1,7 1,9 2 2

Konsumentpris, KPI 1 1,6 2,3 2,7 2,8

Realt skatteunderlag 2,3 2 0,8 0,4 0,5

Befolkning 1,2 1,3 1,2 1,1 1,1

*Kalenderkorrigerad utveckling.
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Förutsättningar Mörbylånga kommun

Befolkning 

Kommunens befolkning ökade under 2016 med 247 perso-
ner och uppgick vid årsskiftet till 14 916 personer, varav 
7 553 kvinnor och 7 363 män. Ökningen under 2016 är över 
den målsättning som Mörbylånga kommun har med en 
befolkningsökning på 120 personer årligen. Det är med 
andra ord en fortsatt positiv befolkningsutveckling i kom-
munen. 

2016 2015 2014 2013 2012

Folkmängd 14 916 14 669 14 498 14 368 14 256

Folkökning/                           

-minskning 247 171 130 112 118

Födda 131 140 141 151 153

Döda -142 -141 -141 -137 -169

Födelseöverskott/-

underskott -11 -1 0 14 -16

Inflyttning 1 098 983 856 785 824

Utflyttning -842 -811 -726 -687 -690

Flyttöverskott/               

-underskott 256 172 130 98 134  
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Åldersfördelning 

I jämförelse med medeltalet för landet i sin helhet har 
Mörbylånga något högre andel i åldrarna 0-18 samt från  
45-64 år. Däremot är andelen i grupperna 19-44 lägre än 
riksgenomsnittet. En fortsatt positiv trend är att andelen 0-5 
år hamnar över snittet för länet. 
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Bostadsförsörjning 

Den största andelen av bostadsmarknaden består av småhus. 
Det största enskilda bostadsbolaget är det allmännyttiga 
bostadsbolaget, Mörbylånga Bostads AB, med drygt 800 
lägenheter. Vakansgraden är fortsatt mycket låg. Generellt 
sett i kommunen är det en brist på framförallt hyresrätter 
och andra alternativa boende såsom bostadsrätter, radhus 
och seniorboende. Planläggning för ett fortsatt byggande av 
lägenheter pågår i kommunen. Det finns en god planbered-
skap och relativt god tillgång på byggklara tomter. 

Näringsliv 

Mörbylånga kommun är jordbrukskommun och industriort, 
småföretagarkommun och förort.  

I Mörbylånga kommun finns ca 1 200 registrerade företag 
och ca 500 lantbrukare. De största arbetsgivarna förutom 
kommunen och landstinget är Guldfågeln och Cementa. 

De stora etableringarna i Kalmar påverkar i allra högsta grad 
Mörbylångas förvärvsfrekvens, och därmed skatteintäkter. 
Mörbylånga är att betrakta som en förortskommun vilket 
innebär att mer än 50 % av nattbefolkningen pendlar till 
arbete inom annan kommun. 

Kommunalskatt 

Inför 2017 har inga av länets kommuner justerat skattesat-
sen. 

Borgholm 21,58 Mörbylånga 21,41

Emmaboda 21,71 Nybro 22,33

Hultsfred 21,91 Oskarshamn 22,26

Högsby 21,71 Torsås 21,43

Kalmar 21,81 Vimmerby 22,36

Mönsterås 21,41 Västervik 21,16

Kommunalskatt 2016, Kalmar län

 

Den genomsnittliga kommunala utdebiteringen i Kalmar län 
uppgår till 21:78 (21,61) för 2016. Den genomsnittliga 
kommunala utdebiteringen i riket är 20,75 kr (20,70), vilket 
är något högre jämfört med 2015. 



 

Årsredovisning 2016 – Mörbylånga kommun 
Sida 7 

Den kommunala organisationen

Bakgrund 

Kommunfullmäktige beslutade under hösten 2010 att en ny 
organisation skulle införas fr.o.m. 2011-01-01. Den nya 
organisationens arbete skulle kännetecknas av helhetssyn, 
samverkan och samordning samt ha fokus på medborgarnas 
behov. Andra ledord för arbetet var ärlighet, lojalitet, integri-
tet och tydlighet. 

Arbetet skulle kännetecknas av en ständigt pågående dialog 
med medborgarna, god lyhördhet för omvärldsförändringar, 
korta handläggningstider och snabba beslut. 

Målet med den förändrade organisationen var att ge effekti-
vitetsvinster på kort och lång sikt. 

Kommunfullmäktige  

Kommunfullmäktiges roll innebär bland annat att arbeta 
med s.k. fullmäktigeberedningar. Beredningarna ska arbeta 
med långsiktiga politiska viljeinriktningar i programområden.  

Med anledning av resultatet av den utvärdering av den nya 
organisationen som har gjorts finns det från och med 2015-
01-01 inte längre några fasta beredningar. Emellertid finns 
det i likhet med tidigare år fortfarande möjlighet att inrätta 
tillfälliga beredningar för specifika frågor. Under 2016 har 
arbete bedrivits i en tillfällig beredning, strategiberedning för 
utveckling av södra Öland.  

Kommunstyrelsen  

Styrelsen har till sitt förfogande fyra beredningsutskott: 

 Kommunledningsutskottet 

 Barn- och ungdomsutskottet 

 Vård- och omsorgsutskottet 

 Sociala utskottet 

Styrelsen är tillika krisledningsnämnd, arbetslöshetsnämnd 
och trafiknämnd. Kommunledningsutskottet utgör på dele-
gation krisledningsnämnd. 

Miljö- och byggnadsnämnden 

Miljö- och byggnadsnämnden ansvarar för miljöområdet 
och plan- och byggområdet oavsett om ärendena rör kom-
munal eller enskild verksamhet. Nämndens ärenden bereds i 
ett arbetsutskott och till sin hjälp har nämnden en särskild 
miljö- och byggnadsförvaltning. 

 

 

 

 

Den politiska organisationen  
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Förvaltningsorganisationen  
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God ekonomisk hushållning och måluppfyllelse 

Styrning och kontroll 

Grunden för den ekonomiska styrningen är lagstiftningen 
inom området, främst i form av kommunallag och kommu-
nal redovisningslag. Därutöver lämnar Rådet för kommunal 
redovisning rekommendationer för sektorns redovisning.  

Styrning av den kommunala verksamheten med dess om-
fattning och bredd är en stor utmaning. Det grundläggande 
syftet med styrningen är samordning och inriktning av verk-
samhetens delar mot gemensamma mål. De övergripande 
strategierna och målen för kommunens arbete är framtagna i 
syfte att förverkliga Mörbylånga kommuns vision.  

Mörbylånga kommun tillämpar principerna för målstyrning 
efter uppföljningsmodellen ”balanserat styrkort”. Modellens 
syfte är att åstadkomma helhetssyn av kommunens respek-
tive åtaganden och baseras på fyra olika perspektiv. Perspek-
tiven innefattar medborgare, medarbetare, utveckling och 
ekonomi.  

Uppföljningsmodellen består av övergripande mål samt 
verksamhetsmål. De övergripande målen är till sin karaktär 
helt politiska och mer allmänt hållna. De bestämmer priori-
teringar, ambitioner, kvaliteter och kvantiteter. Verksam-
hetsmålen är den konkretisering som verksamheterna gör 
över vad som ska uppnås. I bokslutet bedöms måluppfyl-
lelse för varje enskilt övergripande mål.  

Nedanstående trafikljus används i uppföljningen av målen 
för att åskådliggöra om respektive övergripande mål har 
uppnåtts eller inte under året. Trafikljusen kan stå på tre 
olika lägen: 

 

Mål uppnått 

 

Mål delvis uppnått 

 

Mål ej uppnått 

 
  

 

God ekonomisk hushållning 

Årsbokslutet och den finansiella analysen syftar till att iden-
tifiera hur kommunen lever upp till god ekonomisk hushåll-
ning. En viktig förutsättning för god ekonomisk hushållning 
är att det finns balans mellan löpande intäkter och löpande 
kostnader. Verksamhetens nettokostnader bör därför inte 
öka i snabbare takt än skatteintäkter och statsbidrag. Om 
förbrukningen under ett år uppgår till mer än intäkterna 
innebär det att kommande år, eller kommande generationer, 
måste betala för denna överkonsumtion. 

God ekonomisk hushållning kan ses i två dimensioner; att 
hushålla i tiden samt att hushålla 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 verksamhetsperspek-
tiv.  

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 be-
höva betala för det som en tidigare generation har förbrukat. 
Verksamhetsperspektiv tar sikte på att kommunen måste 
bedriva sin verksamhet på ett kostnadseffektivt och ända-
målsenligt 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. Mörby-
långa kommun uppfyller kraven genom en ekonomi i balans. 
Med en stark ekonomi över tid kan vi fortsätta bygga en 
trygg och hållbar framtid. En samlad bedömning är att det 
kvarstår en del arbete för att klara den totala målupp-
fyllelsen. 

Kommunens ”Visioner och strategier 

2025” 

Samhällets bästa: Samhället präglas av demokratiska värde-
ringar där allas möjligheter och lika värde tas tillvara. Det 
lokala och globala förenas för helhetens bästa. 

Befolkning och demografi: Vår befolkning ökar och upp-
går 2025 till 16 000 invånare. 

Individens bästa: Samhället präglas av en omsorg om 
individen och individens möjligheter och ansvar att ta vara 
på och utveckla sina egna förutsättningar. 

Bostäder: Hela vår kommun är attraktiv att bo och verka i 
och har väl utbyggd samhällsservice. Vi erbjuder attraktiva 
boendemiljöer för alla i hela kommunen.  

Arbete, näringsliv och utbildning: Näringslivet är fram-
gångsrikt och antal sysselsättningstillfällen ökar årligen med 
minst 90. Företagsklimatet är positivt och väl känt i vår 
omvärld. Utbildningsnivån hos våra kommunmedlemmar är 
hög. Befintliga utbildningsanordnare är väl etablerade och 
utbildningar kan erbjudas med mångfald, kvalitet och spets-
kompetens. 

Natur, kultur och turism: Kulturlandskapet på södra 
Öland har unika värden som ska bevaras för att inte förlora 
sin särart. Landskapets värden ska ligga till grund för kom-
munens utveckling. Kultur i alla former berikar människor 
och bidrar till samhällsutvecklingen. Mörbylånga kommun 
ska bli en ledande kultur- och naturkommun.  

Kommunikationer/infrastruktur: Kommunikationerna är 
välutvecklade i hela kommunen. 
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Kommunens övergripande mål  

Perspektiv - Medborgare 

Mål Kommentarer 

Bostäder 
 
 
 
Bedömning: Uppnås  

Vi verkar för att många olika typer av bostäder byggs för att möjlig-
göra inflyttning, underlätta integration, skapa trygghetsboende och 
skapa boende för ungdomar.  
 
Nya boendemiljöer i Mörbylånga och Färjestaden har färdigställts. 
Områden utanför tätorterna är beroende av att vatten och avlopp 
byggs ut, vilket nu har påbörjats i och med VA-planens igångsättande. 
Denna för bland annat med sig utbyggnad av en överföringsledning 
till östra sidan.  

Goda kontakter har tagits med privata bovärdara för att skapa bostä-
der åt nyanlända.  

Planer har tagits fram för externa intressenter ska kunna exploatera 
och byggklara tomter finns för privata aktörer att bygga trygghetsbo-
ende. 

Individens bästa 
 
 

 

 

Bedömning: Uppnås  

Vi bidrar till en god livskvalitet med individanpassning. Vi har en god 
beredskap för förändrade behov. Äldreomsorgen förbättras med god 
kontinuitet i hemtjänsten. Ökat antal förskoleplatser för att möta 
befolkningsökningen. Digital teknik (e-hälsa) bidrar till utvecklingen 
av nya sätt att möjliggöra kvarboende.  
 
Andelen nöjda och trygga medborgare ökar, samverkan och förebyg-
gande arbete prioriteras. Gott bemötande, hög tillgänglighet och 
kontinuitet är något som våra brukare och elever upplever.  

Kommunens mål för besked om förskoleplats efterlevs.  

Satsningar på digital teknik inom Vård och omsorg på bl.a. mobil 
dokumentation, digital nattillsyn samt nyckelfria lås har gjorts under 
året. 

 

Perspektiv - Medarbetare 

Mål Kommentarer 

Attraktiv arbetsgivare 
 
 
Bedömning: Uppnås ej  

Våra ledare skapar rätt förutsättningar för alla medarbetare. 

 

Sjukfrånvaron uppgår för perioden till 7,02 % att jämföra med 6,01 % 
under 2015. En känd löneprocess och att merparten av personalen 
anger att deras arbete känns meningsfullt gör ändå att målet bör 
kunna uppnås om man fortsätter att genomföra åtgärder.  

Ingen medarbetarundersökning har genomförts under 2016 utan 
genomförs under år 2017. 
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Perspektiv - Utveckling 

Mål Kommentarer 

Samhällets bästa 
 
 
 
Bedömning: Uppnås  

Vi utvecklar 24/7-myndigheten till en hög servicenivå och med möj-
lighet till dialog. 

 

Kommunen utvecklas på ett kreativt och jämlikt sätt. E-tjänster och 
e-arkiv som möjliggör att kommuninvånarna kan göra ärenden och ta 
del av material hemifrån och oberoende av tidpunkt gör att kommu-
nens samhällsnytta ökar. Modern teknik används på våra boenden 
och skolor. Återkoppling till medborgare samt ökad upplevelse av 
inflytande och delaktighet är något som prioriteras.  

Kultur finns tillgängligt för alla och under 2016 införde t.ex. biblio-
teket i Färjestaden ”meröppet” för att öka tillgängligheten.  

Kommunfullmäktiges möten började webbsändas och politikerna har 
numera även dialogmöten i byarna. 

Klimatmål 
 
 
 
 
Bedömning: Uppnås  

Skapa förutsättningar för en fossilbränslefri kommun 2025 genom att 
skapa intresse för och efterfrågan av förnybara energikällor. Energiåt-
gången och elförbrukningen i kommunens byggnader har minskat 
med 20-30 %.  

 

Beslut har tagits om investering i biogasmack. Kommunens nya bilar 
som köps in kommer i fortsättningen till en tredjedel att vara elbilar, 
till en tredjedel miljödieselbilar och till en tredjedel biogasbilar.  

Ny klimatstrategi har tagits fram. Klimataspekterna finns alltid med i 
beslut kring t.ex. kollektivtrafik. Fokus på att klättra i Miljöaktuellts 
kommunrankning.  

Kommunen har även deltagit tävlingen Miljökloka kontor och ligger 
placerade på tredje plats i elbesparing.  

Mörbylånga Bostads AB arbetar aktivt med att byta ut fossilbränsle-

uppvärmning mot miljösmarta alternativ. 

Befolkning och demografi 
 
 
Bedömning: Uppnås 

Kommuninvånarantalet ökar med 120 personer per år. Invandring 
och integration är en naturlig del av kommunens utveckling.  

 

En nettoökning med 247 personer redovias per 2016-12-31. Detta 

innebär att målet med en ökning med 120 personer på helåret uppnås.  

Arbete, näringsliv och utbildning 
 
 
 
 
 
Bedömning: Uppnås del-
vis  

Vi förbättrar företagsklimatet och stimulerar företagande och entre-
prenörskap. Vi underlättar skapandet av arbetstillfällen för att undvika 
utanförskap. Utbildningen håller god kvalitet där vi förbättrar resulta-
ten och där samverkan med näringslivet är en naturlig del av utbild-
ningen. Skolan ska vara en kreativ och hälsofrämjande miljö. 

Kommunen placerade sig på plats 150 (minskning med 29 platser) 
bland Sveriges kommuner i den senaste mätningen av företagsklima-
tet som Sveriges Näringsliv gör årligen.  

Skolans placering inom ”öppna jämförelser” förbättrades inom flera 
områden.  

Framtidståget besöker samtliga niondeklassare i kommunen och in-
formera om gymnasieval. I ett försök att förbättra eleverna resultat 
har Torslunda skola infört idrott på schemat varje skoldag vilket har 
gett ett positivt utfall.  

Inkubator verksamhet har startats upp för att främja företagandet i 
kommunen 
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Mål Kommentarer 

Natur och kultur 
 
 
 
 
 
Bedömning: Uppnås 

Naturen och upplevelser förknippade med dess värden ska vara kända 
och tillgängliga. Södra Ölands odlingslandskap är en internationell 
resurs och en del av kommunens utveckling och marknadsföring. 
Kulturen i kommunen är till för alla och bidrar till en god livskvalitet 
och ett utvecklat näringsliv.  
 
En kulturstrategi har tagits fram. Biblioteket i Färjestaden har flyttats 
och fördubblats i storlek under året. Biblioteket i Färjestaden har ökat 
tillgängligheten genom införandet av ”meröppet”. Under 2016  
genomfördes 56 kommunala kulturevenemang.  

Barn/elever/ungdomar upplever att kultur finns tillgängligt för alla 
och är en naturlig del av vardagen.  

Världsarvet och information kring det utvecklas kontinuerligt.  

Fler vandringsleder har byggts.  

Fritidsgårdarna arbetar aktivt med tillgängligheten genom sin mobila 
verksamhet.  

Kommunen erbjuder även kulturskola. 

Turism 
 
Bedömning: Uppnås  

Vi utvecklar turismen i kommunen utifrån våra unika förutsättningar.  

En genomlysning av turismfrågan har gjorts i Ölands kommunalför-
bunds regi och en ny turistorganisation har införts och de arbetar 
aktivt med sin nya strategi mat, kultur och cykel.  

Utbyggnaderna av cykellederna fortsätter inom bland annat projektet 
”Fyr-till-fyr”, som genomförs i Ölands kommunalförbunds regi, och i 
takt med att cykellederna blir klara flyttas förvaltningen över till 
kommunen.  

Kommunikation/infrastruktur 
 
 
 
Bedömning: Uppnås  

Närtrafik/kollektivtrafik utvecklas efter behov. Digital infrastruktur 
med bl.a. bredband och mobiltäckning finns. VA byggs ut i enlighet 
med VA-planen. 

Fortsatta analyser av kollektivtrafiken har gjorts och under 2016 gjor-
des en satsning för att behålla kollektivtrafiken från Vickleby.  

Avtal har tecknats med flera leverantörer om fiberutbyggnad.  

I samband med bl.a. VA utbyggnaden förbereder kommunen för 
fiber genom att lägga ner så kallade tomrör.  

100 % av kommunens hushåll kommer att kunna ansluta sig till hög-
hastigsinternet senast 2020.  

VA-planen jobbas för fullt med och kommer att innebära stora möj-
ligheter till nybyggnation av egna hem utanför tätorterna.  

 

Perspektiv - Ekonomi 

Mål Kommentarer 

Resultat minst 1,5 % av skatter och 
statsbidrag 
 
Bedömning: Uppnås ej 

Resultatet ska uppgå till minst 1,5 % i förhållande till totala skattintäk-
ter och statsbidrag. 
 
Resultatet för helåret landar på ett resultat på +9,1 mnkr vilket är 1,1 
% i förhållande till totala skatteintäkter och statsbidrag. Att målet inte 
uppnås beror till övervägande del på de extra kostnader kommunen 
haft för vattenförsörjningen, ca 12 mnkr men även på att vi har bud-
getavvikelser under finansverksamheten för bl.a. avskrivning och 
semesterlöneskuldsförändring. Vi har en flexibilitet i organisationen 
för att få ut bästa verksamhet till lägsta kostnad. Vi samverkar och tar 
vara på varandras kompetenser och prioriterar det förebyggande 
arbetet.  
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Verksamhetsperspektivet 8 av 11 73%

Verksamhetsmål 44 av 87 51%

Finansiella perspektivet 3 av 4 75%

Total måluppfyllelse 53 av 102 52%

Sammanfattning av måluppfyllelse

Måluppfyllelse

Måluppfyllelse av kommunens övergripande 

mål, verksamhetsmål och finansiella mål 

Verksamhetsperspektivet i god ekonomisk hushållning tar 
sikte på kommunens förmåga att bedriva sin verksamhet på 
ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt. För att säker-
ställa detta krävs att det finns ett klart samband mellan re-
sursåtgång, resultat och effekter.  

 Verksamheten ska bedrivas på ett ändamålsenligt 
och kostnadseffektivt sätt 

 De finansiella målen är överordnade de verksam-
hetsmässiga målen 

Målen enligt verksamhetsperspektivet redovisas som kom-
munens övergripande mål och anges i tabellerna på föregå-
ende sidor. Åtta av elva, eller 73 % av de övergripande må-
len bedöms vara helt uppfyllda.  

Utöver de verksamhetsmässiga och finansiella målen enligt 
perspektiven för god ekonomisk hushållning har kommu-
nens övergripande mål brutits ner till verksamhetsmål för 
respektive verksamhet. I nedanstående tabell redovisas en 
sammanställning av måluppfyllelsen för verksamheternas 
antagna verksamhetsmål. Av 87 verksamhetsmål har 44 av 
målen, eller 51 %, uppfyllts under perioden. I de fristående 
verksamhetsberättelserna presenteras målen och dess 
måluppfyllelse mer ingående.  

 

Målet är 

uppnått

Målet är 

delvis 

uppnått

Målet är 

ej 

uppnått

Kommunstyrelsen inkl. 

verksamhetsstöd
6 1 5

Miljö- och 

byggnadsförvaltning
6 1 3

M-verksamheten barn och 

ungdom
7 3 8

M-verksamheten vård och 

omsorg
14 5 5

Teknisk affärsverksamhet 7 1 3

Kultur och näringsliv 4 1 7

Summa 44 12 31

Måluppfyllelse av verksamheternas mål

 

Finansiella mål 

Skattekraften i Mörbylånga har fortsatt att öka under senaste 
året vilket påverkar skatteintäktsnivån. Mörbylånga kommun 
har numera 93 % av medelskattekraften. Det har skett en 
stark ökning under de senaste 10 åren då kommunen tidi-
gare låg bland de allra lägst placerade kommunerna. Totalt 
sett har dock inte intäkterna ökat med anledning av skatteut-
jämningssystemets regelverk. När den egna skattekraften 
ökar minskar utjämningsbidraget. 

Enligt de långsiktiga finansiella målen ska årets resultat mot-
svara minst 1,5 % av skatter och statsbidrag. Utfallet för hela 
2016 motsvarar 1,1 %. Justerat för balanskravpåverkade 
poster är resultatet 0,7 %. Det innebär att kommunen inte 
når upp till det finansiella målet för år 2016.  

Kommunalskatten ska enligt de finansiella målen vara oför-

ändrad under plane-

ringsperioden, det vill säga 21,41. Målet är uppnått.  

De skattefinansierade verksamheternas investeringar ska 
enligt de finansiella målen självfinansieras. Under året har 
den kommunala lånestocken ökat med 55 mnkr för att bland 
annat finansiera byggnation av överföringsledning till östra 
sidan. Totalt har 58 mnkr investerats i olika VA-projekt, 
varav 0,9 mnkr i fjärrvärme. Målet med enbart lånefinansie-
ring till avgifts- eller exploateringsverksamheten är därmed 
uppfyllt. 

Avsättning till pensionsförvaltning/amortering av långfris-
tiga skulder ska övervägas. Amortering har skett med 3,7 
mnkr. Målet är delvis uppnått.   
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Kommunstyrelsen inklusive verksamhetsstöd 

Årets väsentliga händelser 

Inom hela verksamhetsstödsidan, undantaget IT-
verksamheten, har den psykosociala arbetsmiljön för medar-
betarna varit ansträngd. Detta har fått påverkan på arbetet 
och åtgärder har påbörjats under november 2016.  

Kommunkansliet har prioriterat berednings- och utredningsre-
surser till politiken samt resurser för kvalitetssäkring av 
beslutsunderlag. Inventering och genomgång av kommu-
nens samtliga styrdokument har färdigställts. Framtagande 
av gällande dokumenthanteringsplaner samt en allmän över-
syn av kommunens arkivhantering inom slutarkiv fortlöper. 
Planeringen av samt regler för hur verksamheternas risk- 
och sårbarhetsarbete ska hanteras har genomlysts och änd-
rats. Under året har även informationssäkerhetspolicyn med 
tillhörande riktlinjer reviderats i sin helhet.  

Ekonomiavdelningen har bidragit till en förbättrad budgetpro-
cess och infört en tydligare uppföljningsprocess.  

IT-verksamheten har en ny IT-strategi som under året blivit 
antagen av kommunfullmäktige. På många skolor har nytt 
trådlöst nätverk installerats. Många av de tunna klienter som 
använts har byts ut mot vanliga datorer.  

Personalavdelningen har genomfört en enkät om jämställdhet 
och därefter infört en jämställdhetsplan. Arbetet med en 
kompetensförsörjningsplan har påbörjats. 

Mark- och exploatering driver flera projekt. Fiberutbyggnad till 
alla villor i flera mindre tätorter och för södra Öland har 
påbörjats. Byggnation av andra etappen för handelsområdet 
vid Brofästet i Färjestaden har färdigställts. Exploateringsav-
tal har antagits för utbyggnad av östra skolan (CIS) i  
Färjestaden och lägenheter/radhus i kvarteret Bromsen, 
Mörbylånga.  

Verksamheten i ett framtidsperspektiv 

Kraven på en alltmer utbyggd välfärd i kombination med 
lägre finansiella möjligheter inom det ordinarie skatteut-
rymmet innebär att andra lösningar måste hittas och effekti-
vare arbetssätt behöver identifieras och genomföras.  

Under 2017 påbörjar kansliets risk- och 
informationssäkerhetssamordnare en säkerhetsklassning av 
de viktigaste av verksamheternas IT-system. Arbetet med att 
effektivisera samt säkra en hög kvalitet och kompetens på 
kansliet fortsätter kontinuerligt.  

Kommunen är fortsatt attraktiv för inflyttning och nyetable-
ringar, vilket innebär fortsatt högt tryck på den fysiska pla-
neringen/exploateringsverksamheten och kräver bättre 
samordning inom kommunen.  

Under 2017 startar ett samverkansprojekt tillsammans med 
sex andra kommuner i länet för att ta fram en plattform för 
e-tjänster.  
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Ekonomisk redovisning för Kommunstyrelsen inklusive verksamhetsstöd 

Resultat Budget 2016 Utfall 2016 Avvikelse 2016 Utfall 2015 
Avvikelse 

2015 

Intäkter 87 811 71 651 -16 160 95 201 21 404 

Kostnader -224 727 -210 035 14 956 -228 175 -22 078 

Nettokostnader -136 916 -138 384 -1 204 -132 974 -674 

            

Nettokostnad per verk-
samhetsområde 

          

Politisk verksamhet  
-14 224 -15 013 -789 -13 141 -33 

(inkl. oförutsett KS) 

     Varav kommunledning -1 435 -2 209 -774 -1 975 -577 

            

Verksamhetsstöd           

Centrala kostnader -2 712 -941 1 771 -1 646 1 065 

Ekonomi -85 711 -86 466 -491 -88 060 -3 532 

     Varav ÖKF -21 221 -19 277 1 944 -19 836 -376 

     Varav KSGF -58 446 -59 561 -1 115 -60 860 -1 785 

Fastigheter -12 087 -11 586 501 0 0 

Personal och löner -5 453 -6 487 -1 034 -5 661 509 

Kommunkansli -5 801 -4 636 1 165 -4 956 516 

Lokalhyror 0     -4 499 6 218 

IT -1 668 -2 211 -543 -6 279 -4 611 

Mark och exploatering -9 260 -11 043 -1 784 -8 732 -806 

     Varav kollektivtrafik -5 800 -7 960 -2 160 -6 576 -1 576 

Nettokostnad -136 916 -138 384 -1 204 -132 974 -674 
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Miljö- och byggnadsförvaltningen

Årets väsentliga händelser 

Miljöchefen/förvaltningschefen lämnade sin tjänst vid halv-
årsskiftet. Tjänsten återbesattes med ny chef i september. 

Nytt verksamhetssystem är i drift. Detta tillsammans med 
nytt kartsystem innebär delvis ändrade rutiner och hand-
läggningsförfarande.  

Två omfattande planprogram är antagna av kommunfull-
mäktige under året; planprogram för Möllstorp 2:4 m.fl;, 
område kring Ölands djurpark samt planprogram för  
Björnhovda 2:135 m.fl., område vid Åkervägen. På Möll-
storp 2:4 pågår ett planarbete för bostäder och hotell och 
inom planprogram för område vid Åkervägen har detaljplan 
antagits för skola och bostäder.  

Ett omfattande arbete har påbörjats med revidering av plan-
program för centrala Färjestaden. Detta utgör en grund för 
de detaljplaner som därefter kommer att upprättas. 

Under året har fyra detaljplaner antagits. Detaljplanen 
”Hållbar plats Färjestaden” möjliggör byggande av som mest 
474 bostäder. Detaljplan för ”Vasatomten” möjliggör byg-
gande av ytterligare ett 60-tal bostäder och i planen för skola 
(CIS) på Björnhovda 4:12 ges möjlighet för ca 25 bostäder. I 
kvarteret Bromsen i Mörbylånga medger planen byggande 
av 14 radhus. Arbete med plan för högstadieskola i Färjesta-
den har avslutats och beräknas kunna antas av kommun-
fullmäktige i början av 2017.  

Verksamheten deltar i ett samarbete mellan fem kommuner 
och länsstyrelsen i framtagande av en havsplan. Planen ska 
ingå i en nationell havsplan och färdigställas under 2017. 
Den kan då utgöra underlag för en kommunal fördjupad 
översiktsplan för vattenområdena. 

Antalet inkomna bygglov under året är 368 varav 63 avser 
nybyggnad av enbostadshus och 19 avser fritidshus.  

I mars kunde inflyttning ske i de 24 lägenheter som BoKlok 
byggt vid Äppelvägen. 

Den stora tillströmningen av nyanlända till kommunen har 
inneburit särskilda utmaningar under första halvåret. 

Målet för tillsyn av enskilda avloppsanläggningar har inte 
uppnåtts. En viss korrigering och nedprioritering fick göras 
under 2016 då sparkrav låg på förvaltningen. 

En stor del av omställningen av fordonsparken har genom-
förts och 24 elfordon har upphandlats. Samtliga elbilar har 
försetts med egen laddstolpe för att underlätta smidig ladd-
ning. Satsningen fick stort genomslag i lokal och regional 
media och beskrivs som Sverigeunik. Förberedelserna för 
etablering av biogasmack och depå för kollektivtrafikens 
bussar i kommunen har fortsatt.  

Arbetet med att ta fram en ny klimatstrategi fortsatte under 
hösten. Strategin står fast vid det övergripande målet om en 
fossilbränslefri kommun 2025. 

Verksamheten i ett framtidsperspektiv 

Anpassningen till framtida klimatförändringar är en av de 
viktigare framtidsfrågorna. Behovet av ett varierat utbud av 
bostäder är fortfarande stort liksom tillgången på planlagd 
mark för verksamheter. 

Ett samarbete har inletts med Borgholms kommun om 
gemensam klimat- och energirådgivning med inledning 
2017. Funktionen ligger på bygglovsverksamheten i vår 
kommun. 

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

Prioriterade verksamhetsområden inom miljö är bland annat 
att minska mängden närsalter till Östersjön genom effektiv 
tillsyn, inventera och riskbedöma gamla deponier samt kart-
lägga föroreningssituationen i områden som planläggs för 
bebyggelse. 

Miljöverksamheten kommer att vara delaktig i framtagandet 
av en handlingsplan för giftfri förskola.  Under hösten 2017 
kommer tillsyn att genomföras på de förskolor som finns i 
kommunen. 

Kommunens och regionens höga ambitioner när det gäller 
att bli fossilbränslefri region förutsätter ett stort engagemang 
för fortsatt arbete med bland annat övergång till biogas och 
elfordon samt energieffektiviseringsåtgärder. 

Vid större krishändelser inom kommunen är det av stor vikt 
att kunna bemanna kommunens krisorganisation med per-
sonal. Förvaltningen ska utreda möjligheter att förstärka 
krisorganisationen. Utbildningsinsatser för att arbeta i kris-
stab förutsätts. 
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Ekonomisk redovisning för Miljö- och byggnadsförvaltning   

Resultat Budget 2016 
Utfall  

2016 

Avvikelse 

2016 

Utfall  

2015 

Avvikelse 

2015 

Intäkter 7 376 8 105 729 7 731 812 

Kostnader -15 612 -17 439 -1 827 -15 179 -443 

Nettokostnader -8 237 -9 335 -1 098 -7 448 369 

       

Nettokostnad per verksamhets-
område 

     

Plan och Bygg -1 403 -1 033 370 -398 698 

Miljö -4 834 -4 426 408 -4 418 303 

Bostadsanpassning -2 000 -3 876 -1 876 -2 632 -632 

Nettokostnad -8 237 -9 335 -1 098 -7 448 369 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Arbetet med att revidera planprogrammet för centrala Färjestaden har påbörjats.  

Bilden visar den modell över Färjestaden som användes vid samrådsmötena.
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M-verksamheten, barn och ungdom

Årets väsentliga händelser 

Resultatet för 2016 innebär att verksamheten bara delvis når 
målen som är uppsatta. Den stora ökningen av både ensam-
kommande och asylsökande till vår kommun i början av året 
har fått stor påverkan på verksamheten.  

Arbetet med vårt förebyggande arbete mellan förskola, 
skola, socialtjänsten och fritidsgårdsverksamheten har tagit 
rejäla kliv under året. Nya rutiner har tagits fram för att 
upptäcka och åtgärda oroväckande frånvaro. 

Ett nytt skolskjutsreglemente är framtaget och gäller från 1 
juli 2016.  

Lokalmässigt har en modul installerats på Gårdbyskolan. 
Förstudie för en förskola samt en 7-9 skola i Färjestaden har 
kommit igång. 

Fritidsgårdsverksamheten i kommunen har en ny organisat-
ion sedan 1 januari 2016. Det innebär bland annat att det 
finns ett mobilt team som ska medföra att vi når ut till fler 
ungdomar. Vi ser att fritidsgårdsverksamheten i kommunen 
utvecklas på ett positivt sätt och vi kommer värna om att 
hålla i utvecklingen. 

Kostverksamheten har i uppdrag att få fler nöjda brukare 
inom äldreomsorgen. Nytt kök öppnades upp 1 september 
2016 på Rönningegården och det har gett oss förutsättningar 
att förverkliga detta och samtidigt höja kvaliteten på maten 
för alla verksamheter. 

SFI, svenska för invandrare, finns i vår kommun sedan den 
1 januari 2016. Verksamheten har växt kraftigt under året. Vi 
har fått kompensation via extra statliga medel för att ut-
veckla kvaliteten inom nyanländas lärande. 

Verksamheten i ett framtidsperspektiv 

Vi har en ökning av antalet grundskoleelever i vår kommun. 
Ett uppdrag som finns i budget 2017 är att göra en analys 
och kartläggning av respektive ort för att säkerställa våra 
lokalbehov för att hantera kommande elevökningar.  

Via specialdestinerade statsbidrag ska vi satsa på att höja 
utbildningens kvalitet för de lägre årskurserna och ge lärarna 
i förskoleklass och årskurs 1-3 mer tid för varje elev. På 
samma sätt ansöker vi om bidrag för att minska barngrup-
pernas storlek i förskolan. 

Inför 2017 har vi i avtal med migrationsverket sagt att vi ska 
ta emot 70 flyktingar till vår kommun. Ett bra mottagande 
hos oss betyder att vi erbjuder dem bra och utvecklande 
boenden samt möjligheter att snabbt ta sig in i det svenska 
samhället. Ny organisation för mottagandet av nyanlända 
elever planeras.   

Den allra viktigaste resursen är vår personal. Vi har en stor 
utmaning i vårt rekryteringsarbete och också i arbetet med 
en friskare personal.  

Nytt resursfördelningssystem har tagits fram som kommer 
ta större hänsyn till det kompensatoriska uppdraget.  

Central elevhälsa kommer återfå en viktig roll i utvecklandet 
av särskilt stöd och en allmänt bredare undervisning som ska 
passa alla elever. Analysarbetet i det systematiska kvalitetsar-
betet behöver förändras och förstärkas, både på skolnivå 
och på central nivå. 

Ny IKT-plan har börjat användas för att utveckla undervis-
ningen. Införandet stöttas av nyinrättade IT-pedagog-
tjänster, både på skolorna och centralt. 

System för analys och beslutsstöd, förbättrade rutiner och 
processer, genomgång av dokumenthantering och ärende-
handläggning är områden som kommer att ses över. 
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Ekonomisk redovisning för M-verksamheten barn och ungdom 

Resultat Budget 2016 Utfall 2016 Avvik. 2016 Utfall 2015 Avvik. 2015 

Intäkter 49 457 74 445 24 988 52 220 5 545 

Kostnader -356 853 -380 222 -23 369 -342 245 -4 088 

Nettokostnader -307 397 -305 777 1 620 -290 025 1 457 

Nettokostnad per verksamhet      

Kulturskola -3 878 -3 988 -110 -4 059 -179 

Fritidsgårdar -3 779 -4 057 -277 -3 105 -205 

Förskola -94 759 -94 167 592 -89 112 3 106 

Pedagogisk omsorg -3 902 -3 648 253 -3 942 458 

Fritidshem -14 269 -14 076 193 -13 837 784 

Förskoleklass -5 547 -4 320 1 228 -4 316 703 

Grundskola -175 890 -177 988 -2 098 -167 858 -3 330 

Central administration -4 604 -4 382 221 -3 594 -47 

Integration, SFI -400 1 697 2 097 -84 -84 

Aulan -368 -439 -70 -356 13 

Kostenheten 0 -409 -409 238 238 

Nettokostnad -307 397 -305 777 1 620 -290 025 1 457 

Det nya köket på Rönningegården har gett oss förutsättningar att höja kvaliteten på maten för alla verksamheter. 

På bilderna ses t.v. Anette Ljungner och t.h. Jennie Andersson.  
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M-verksamheten, vård och omsorg

Årets väsentliga händelser 

Vi kan konstatera att vi når upp till många av våra mål.  

Vi ser att det går framåt, men ofta tar det längre tid än pla-
nerat. Det finns praktiska omständigheter som ibland stop-
par upp utvecklingen.  

Personalkontinuiteten inom hemtjänst har under året varit 
ett prioriterat uppdrag men under den svårrekryterade 
sommaren fick detta inte samma fokus. Vi kan dock konsta-
tera att 95 % av brukarna är nöjda med omsorgen i helhet 
inom hemtjänsten. Social samvaro inom psykiatrin har bör-
jat bra och trivslen inom särskilt boende bland annat med 
fokus på sociala aktiviteter har utvecklats på ett väldigt bra 
sätt och där är 92 % av brukarna på särskilda boenden nöjda 
med omsorgen i helhet.  

Med start hösten 2015 och fullt utbyggt 2016 har  
Mörbylånga kommun tagit del av de specialdestinerade 
statsbidragen för att utöka bemanningen inom äldreomsor-
gen. Vi har utökat bemanningen inom våra särskilda boen-
den, framförallt under kvällar och helger. 

Projekten med e-hälsa, det vill säga Nattro och mobil 
dokumentation har påbörjats. Nattro har dragit ut på tiden 
på grund av överklaganden i upphandlingsdelen. Insatsen 
Trygg hemgång är nu antagen av kommunstyrelsen och vi 
beräknar att starta rekryteringen av teamet under januari 
2017. 

Läget på integrationssidan har lugnat ner sig vad det gäller 
ensamkommande ungdomar och vi har i dagsläget ingen 
överbeläggning på våra HVB-hem. Vi har påbörjat 
avveckling av Bidaya Torget för att få rätt kapacitet och 
klara de nya ersättningsnivåerna som gäller från och med 
sommaren 2017.  

När det gäller Integration vuxna så har vi under 2016 haft 
ett rekordstort mottagande med 158 nyanlända fördelat på 
anvisade 76 personer och egenbosatta 82 personer.  

Verksamheten i ett framtidsperspektiv 

Enligt befolkningsprognosen så förväntas verksamheterna 
inom vård- och omsorgs olika delar att öka. Vi ser att hem-
tjänsten ökar stadigt med större och mer komplexa vårdbe-
hov. Vår kö till särskilt boende är lång och utbyggnaden av 
Äppelvägen är efterlängtad. I takt med att verksamheterna 
ökar behöver även biståndshandläggarsidan utökas vilket 
gjorts i budget 2017. Även behovet av hjälpmedel och reha-
biliteringsinsatser ökar.  

Vi kan se att fler väljer att bo kvar hemma och få vård, vilket 
innebär att hemsjukvården behöver utökas. Vår samverkan 
med primärvården har förbättrats väsentligt under hösten 
och vi ser fram emot att tillsammans utveckla insatsen Trygg 
hemgång för att möta den nya lagstiftningen Trygg och 
effektiv hemgång som ersätter nuvarande betalningsansvars-
lagen (BAL). 

De senaste årens teknikutveckling har lett till ökat IT-stöd 
även inom socialtjänsten. Våra analoga trygghetslarm är 
utbytta mot digitala, nyckelfri hemtjänst är infört fullt ut och 
inom hemtjänsten kommer projektet nattillsyn via IT-stöd 
att fortsätta liksom mobil dokumentation och vårdplane-
ringar som sker via IT-stöd.  

Antalet ansökningar enligt LSS ökar och då främst insatsen 
Bostad med särskild service. Vi ser tendenser på att Försäk-
ringskassans mer strikta syn på personlig assistans kommer 
att innebära stora kostnadsförskjutningar till kommunen.  

Ett viktigt uppdrag för oss är att motverka utanförskap och 
ensamhet. Här spelar vår arbetsmarknadsenhet en stor roll 
och vi kommer under 2017 börja arbeta med en nollvision 
när det gäller ungdomsarbetslösheten. Idag ligger arbetslös-
heten på 6,8 % för ungdomar mellan 18-24 år.  

Inom alla delar av våra verksamheter står vi inför behovet av 
rekrytering av personal. Vi ska ses som en attraktiv arbetsgi-
vare som erbjuder en trygg arbetsmiljö där medarbetare trivs 
och känner sig delaktiga. En viktig faktor för våra anställda 
är att ha en önskad sysselsättningsgrad. Detta arbete kom-
mer att fortsätta enligt särskild plan. 
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Ekonomisk redovisning för M-verksamheten, vård och omsorg  

Resultat Budget 2016 
Utfall  

2016 

Avvikelse 

2016 

Utfall  

2015 

Avvikelse 

2015 

Intäkter 62 989 102 368,2 39 379,2 64 778 22 606 

Kostnader -350 512 -364 192,7 -13 680,7 -336 480 -21 886 

Nettokostnader -287 523 -261 824,5 25 698,5 -271 702 718 

       

Nettokostnad per verksamhets-
område 

     

Äldreomsorg inkl. HSV -160 970 -162 995,7 -2 025,7 -159 165 -5 408 

LSS, IFO, AME, Integration -110 936 -88 946 21 990,0 -100 147 3 793 

Central administration -15 617 -9 882,8 5 734,2 -12 390 2 333 

Nettokostnad -287 523 -261 824,5 25 882,4 -271 702 718 
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Teknisk affärsverksamhet 

Årets väsentliga händelser 

Hela den tekniska affärsverksamheten har speglats av den 
akuta vattenbristen som uppstod i januari månad 2016 och 
de konsekvenser det medföljde. Parallellt har den dagliga 
driften också hanterats, med följden av en mycket ansträngd 
verksamhet. Extra resurser har varit nödvändiga. 

Service - Bra växtkraft i år, den tidiga våren har skapat mycket 
röjning och gräsklippning. Mycket arbete är genomfört av 
strategin som togs fram under 2015 års genomlysning. En 
del i den är en anställning av en arbetsledare. Arbetsmiljön 
är en annan del i strategin som det läggs mycket tid på. Nytt 
personalutrymme för förrådet i Färjestaden är invigt och nu 
i bruk. 

Vatten och Avlopp - Förutom en hel del aktiviteter kring den 
akuta vattenfrågan har en del annat också utförts. Centrifug 
till Färjestadens ARV är i gång. Triberga vattenverk är nu i 
bruk och det gamla vattenverket har stängts ner. Etapp II av 
överföringsledningen till Norra Möckleby är nu slutbesikti-
gad. Anslutningen i Årsvik är slutbesiktigad. Sanering av 
ledningssystem i bland annat Färjestaden, Deger-
hamn/Södra Möckleby, Algutsrum och Mörbylånga har 
genomförts och fler områden pågår/står på tur. Strukturen 
för VA-taxan har gjorts om, med syfte att få den mer rättvis 
gentemot de tjänster som respektive fastighet nyttjar. 

Fjärrvärme - Det stora mätarbytet av alla fjärrvärmemätare till 
fjärravlästa mätare har nu avslutats, och det är nu möjligt att 
fakturera verklig kostnad för respektive kund. 

Gator och vägar - Många utredningar har genomförts av bl.a. 
Fågelvägen i Mörbylånga, Industrigatan och Järnvägsgatan i 
Färjestaden, Enbärsvägen i Algutsrum, busshållsplats för 
barn i Saxnäs m.fl. Några av dem har också utförts och 
några står på tur. Det har inte genomförts några större över-
tagande av belysningsanläggningar från Eon. En belysnings-
policy har tagits fram för nyetablering samt större omtag av 
befintlig belysning, för att på så sätt få en bra linje att arbeta 
efter. 

Verksamheten i ett framtidsperspektiv 

Tidiga vårar med bra växtkraft tenderar att bli mer av ett 
normalår, vilket innebär att framtagen produktionsplan för 
park och grönytor måste ses över.  

Konsekvenserna av förväntade klimatförändringar är något 
som måste ses över med tiden. Högre havsnivåer kommer 
innebära åtgärder inom områden som VA, hamnar och 
kustnära allmänna ytor, gator och vägar. Mindre och mer 
intensiva regn kommer ge mer torra/hårdgjorda ytor, vilket i 
sin tur ger mindre grundvatten. Allt detta måste mötas upp 
med andra strategier och nya tekniker. 

Förtätningen av fjärrvärmekunder i Färjestaden går framåt, 
och inom snar framtid måste fjärrvärmeverkets kapacitet ses 
över. Möjligen skulle en ackumulatortank kompensera för 
tillfälliga uppgångar i förbrukningen som sker emellanåt. 
Larmmätning av fjärrvärmenätet är något som måste ses 
över i takt med att ledningsnätet blir äldre. Även här skulle 
en ackumulatortank trygga värmeleveranserna till slutkund. 
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Ekonomisk redovisning för Teknisk affärsverksamhet  

Resultat Budget 2016 
Utfall  

2016 

Avvikelse 

2016 

Utfall  

2015 
Avvikelse 2015 

Intäkter 68 064 74 297 6 233 72 223 4 114 

Kostnader -110 776 -117 431 -6 655 -100 632 -3 371 

Nettokostnader -42 712 -43 134 -422 -28 410 743 

       

Nettokostnad per verksamhets-
område 

     

Gator och vägar -15 003 -13 100 1 903 -12 519 2 299 

Park och grönyta -4 756 -5 470 -714 -4 908 -848 

Hamnar -2 445 -2 187 258 -2 625 -135 

Avfall -200 380 580 -1 853 -1 653 

Teknisk administration -1 534 -1 660 -126 -1 600 5 

GS -800 -821 -21 -147 77 

Vindkraft 0 -1 502 -1 502 1 541 1 541 

Summa skattefinansierad vht -24 738 -24 360 378 -22 110 1 287 

Vatten och avlopp -17 951 -16 470 1 481 -2 166 3 566 

Fjärrvärme -23 -2 303 -2 280 -4 133 -4 110 

Summa taxefinansierad vht -17 974 -18 773 -799 -6 299 -544 

      

Nettokostnad -42 712 -43 134 -422 -28 410 743 
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Kampanjen Vattensmart, med kamelen Törsten som  

budbärare, blev lyckad. Kampanjen var ett samarbete  

mellan Mörbylånga kommun, Borgholm Energi, Kalmar 

vatten, Torsås kommun, Regionförbundet och Länsstyrelsen.  

 

”Veckans vatten” publicerades i olika kanaler under sommaren.  
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Kultur- och näringslivssektor

Årets väsentliga händelser 

En kulturstrategi, en näringslivsstrategi och en strategi för 
natur, fritid och idrott har antagits av kommunfullmäktige. 
Handlingsplaner har tagits fram för hur strategierna ska 
uppnås.   

Bibliotek - Kommunens bibliotek i Färjestaden flyttade och 
öppnade, efter att ha varit stängt ca 2 månader, i nya lokaler 
i Ölands Köpstad i mitten av april. En omorganisation och 
genomgång av samtliga tjänster, rutiner och styrdokument 
inom biblioteksverksamheten pågår och den kommer att 
vara klar under första halvåret 2017. 

Kultur - Kommunen har ordnat totalt 56 kulturevenemang 
under året. Arbetet med en kombinerad utställningslokal och 
skapande verkstad i bottenvåningen på Kamerala villan har 
påbörjats.  

Världsarvet - Kommunen har deltagit i länsstyrelsens arbete 
att ta fram en förvaltnings- och utvecklingsplan för världsar-
vet. Världsarvsveckan har genomförts med ett stort antal 
lokala föreningar.  

Näringsliv - Kommunen har anslutit sig till samarbetet Kal-
marsundsregion kring kompetensförsörjning och marknads-
föring. Samarbetet med skolan kring näringslivsfrågor har 
intensifierats och finns nu i hela grundskolan. Arbetet med 
en inkubator för kreativa näringar har påbörjats.  

Information - En krisinformationsplan har tagits fram. Infor-
matörerna på sektorn har främst arbetat med att ta fram en 
responsiv webbplats, invigning av det nya biblioteket i  
Färjestaden och kommunikation kring vattenbristen.  

Servicecenter - Kommunens servicecenter öppnade i februari 
och kan svara på frågor och ge annan service till kommu-
ninvånare och besökare.   

Natur och fritid - Beslut har fattats om tilldelningen av inve-
steringsbidrag. En beach sport arena har öppnats i  
Färjestaden. Ett utegym har anlagts i anslutning till elljusspå-
ret i Mörbylånga. Vandringsleder vid Eketorp och Ekelunda 
har öppnats. En natur- och fritidsutvecklare har rekryterats.   

Verksamheten i ett framtidsperspektiv 

En gemensam planeringsgrupp har bildats för biblioteken, 
kultur, fritids och kulturskolan. Det samarbetet kommer att 
vara av största betydelse för utvecklingen av kommunens 
kulturcentra. Arbetet att genomföra meröppet på kommu-
nens tre bibliotek fortskrider under 2017.   

Badplatser ska successivt rustas upp och tillgängliggöras för 
personer med funktionsnedsättning i så stor utsträckning 
som möjligt. Naturvård beställs numera av teknisk affärs-
verksamhet och vaktmästartjänster för idrottsanläggningar 
beställs av Mörbylånga Bostads AB, vilket ställer krav på 
sektorn att utveckla sin beställarroll. 

Fler serviceuppdrag kommer att läggas på servicecentret. 
Kraven på tydliga serviceåtaganden måste samordnas, lik-
som uppföljningen av olika servicemätningar. Ett nytt 
kommunalt ärendehanteringssystem innebär nya möjligheter 
för servicecentret.  

Mörbylånga kommun kommer, i bred samverkan, arbeta 
med att lyfta och sätta fokus på världsarvet. Under våren 
står södra Öland värd för den nationella nätverksträffen för 
världsarv i Sverige, där kommunen är huvudansvarig. Arbete 
med evenemang, skolor, omsorg, och integration pågår 
kontinuerligt. Kommunen arbetar för att etablera ett in-
formationscentrum som också fungerar som en mötesplats.   

En översyn av internkommunikation ska göras, liksom en 
revidering av kommunens grafiska profil.  

 

 

 

 

 

 

 

Kommunens servicecenter invigdes den 1 februari  
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Ekonomisk redovisning för Kultur- och näringslivssektorn 

Resultat Budget 2016 
Utfall  

2016 

Avvikelse 

2016 

Utfall  

2015 

Avvikelse 

2015 

Intäkter 5 250 5 932 682 6 115 2 575 

Kostnader -38 319 -38 581 -262 -35 205 -1 088 

Nettokostnader -33 069 -32 649 420 -29 090 1 487 

       

Nettokostnad per verksamhets-
område 

     

Näringsliv -2 484 -2 347 137 -1 956 498 

Världsarv -1 020 -792 228 -568 438 

Vandrings-, cykelleder o badplatser -1 264 -1 141 123 -1 179 177 

Föreningsservice - 9 732 -10 170 -438 -9 358 683 

Allmän kulturverksamhet -3 715 -3 803 -88 -4 228  -737 

Bibliotek -10 333 -10 438 -105 -9 079 -98 

Informationsverksamhet -1 550 -1 423 127 -1 802 -453 

Servicecenter, kontorsförråd -2 971 -2 535 436 -920 980 

Nettokostnad -33 069 -32 649 420 -29 090 1 487 
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Författaren Barbro Lindgren klippte bandet under invigningsceremonin. 

 

Nästan 1 500 besökare var på plats då kommunens nya bibliotek i Färjestaden invigdes den 16 april.  

 

Sagostundsteater  
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Driftsredovisning  

(Redovisas inklusive interna poster) 

Skattefinansierad verksamhet 2016 

Kommunen Budget 2016 Utfall 2016 Avvik. 2016 Utfall 2015

Kommunstyrelsen -14 224 -15 013 -789 -13 141

Miljö- och byggnadsförvaltning -8 237 -9 336 -1 099 -8 238

Verksamhetsstöd -122 692 -123 370 -678 -119 833

M-verksamheten barn och ungdom -307 396 -305 776 1 620 -289 940

M-verksamheten vård och omsorg -287 521 -261 825 25 697 -271 702

Teknisk affärsverksamhet -24 738 -24 361 378 -24 396

Kultur och näringsliv -33 069 -32 649 420 -29 090

Summa verksamhet -797 878 -772 330 25 548 -756 340

Finansförvaltning 29 421 9 633 -19 788 19 668

Jämförelsestörande poster - - - 5 169

Verksamhetens nettokostnader -768 457 -762 697 5 760 -731 503

Skatteintäkter 625 237 620 780 -4 457 591 376

Generella statsbidrag 161 774 160 320 -1 454 157 640

Finansiella intäkter 8 000 10 314 2 314 9 219

Finansiella kostnader -8 500 -777 7 723 -3 061

Resultat för skattefinansierad verksamhet 18 054 27 940 9 886 23 671  

 

Avgiftsfinansierad verksamhet 2016 

Kommunen Budget 2016 Utfall 2016 Avvik. 2016 Utfall 2015

Vatten och avlopp -17 951 -16 470 1 481 -2 166

Fjärrvärmeverksamhet -23 -2 303 -2 280 -4 133

Resultat för  avgiftsfinansierad verksamhet -17 974 -18 774 -799 -6 299

Totalt resultat för skatte- och avgiftsfinansierad 

verksamhet 80 9 167 9 087 17 372  
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Investeringsredovisning 2016 

Kommunen Budget 2016 Utfall 2016 Avvikelse 2016

Verksamhet

Verksamhetsstöd 4 786 13 249 -8 463

Miljö- och byggnadsförvaltning 750 - 750

M-verksamheten barn och ungdom 2 650 3 159 -509

M-verksamheten vård och omsorg 18 917 3 068 15 850

Teknisk affärsverksamhet 136 873 64 578 72 295

Kultur- och näringsliv 450 4 486 -4 036

Summa 164 426 88 539 75 887  

 

Exploateringsverksamheten 

2016 2015

Kommunen Utgifter Inkomster Summa Utgifter Inkomster Summa

Verksamhet

Mark och exploatering -6 138 3 551 -2 587 -9 654 1 319 -8 335  
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Finansiell analys 

Analys av årets resultat  

Kommunen uppvisar ett positivt resultat på 9,2 mnkr att 
jämföra med föregående års resultat på 17,4 mnkr. Jämfört 
med budget är det ett överskott med ca 9,1 mnkr (9,8). Den 
ursprungliga budgeten för 2016 uppgick dock till 12,1 mnkr 
men under 2016 drabbades kommunen hårt av vattenbrist 
och kommunfullmäktige beslutade då att föra om 12 mnkr 
från budgeterat resultat till teknisk affärsverksamhet för att 
säkerställa att kommunen skulle klara vattenbristen. Övriga 
verksamheter gavs ett generellt besparingsbeting.  

Hänsyn tagit till detta så har kommunens verksamheter 
klarat av att arbeta in 9,1 mnkr jämfört med budget.  

Årets nettoinvesteringar uppgår till 92,5 mnkr (109,9). 
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Under den senaste tioårsperioden har resultaten för  
Mörbylånga kommun varierat kraftigt. Både stora under-
skott och stora överskott har redovisats. De senaste åtta 
åren har resultaten varit positiva. Under åren 2009 och 2010 
gjordes stora tillskott till den kommunala sektorn med an-
ledning av den finansiella krisen. Tillskotten gjorde att Mör-
bylånga kommun kunde redovisa stora överskott under 
dessa år. Under 2012, 2013 och 2015 har återbetalning av 
AFA-medel skett, vilket har en del i att förklara överskotten.  

Under 2016 fick hela Sveriges kommuner ett tillskott från 
staten genom de så kallade välfärdsmiljarderna. Kommunen 
ökade sina intäkter avseende statsbidrag med 12,4 mnkr. 
Detta tillskott tillsammans med intäkter till framförallt vård 
och omsorg från Migrationsverket avseende migrationen har 
bidragit till att verksamheterna totalt sett påvisar ett starkt 
resultat samtidigt som finansförvaltningen gått med ett 
underskott. Trots att kommunen drabbats hårt av vatten-
bristen under 2016 påvisar kommunen ett positivt resultat. 

Verksamheterna uppvisar ett överskott mot budget på 25,7 
mnkr enligt driftsredovisning ovan. Överskottet innebär en 
positiv budgetavvikelse på 3,2 %.  

De negativa budgetavvikelserna finns hos kommunstyrelsen, 
verksamhetsstöd, miljö- och byggnadsförvaltningen samt 
inom de taxefinansierade verksamheterna. Resterande verk-
samheter har positiva budgetavvikelser.  

 

 

Finansnetto 
Mörbylånga kommuns finansnetto, det vill säga skillnaden 
mellan totala finansiella intäkter och totala finansiella kost-
nader uppgår till +9,5 mnkr. Finansnettot är betydligt högre 
än budgeterat, vilket framförallt beror på lägre räntekostna-
der på de långfristiga skulderna än budgeterat, men även på 
högre avkastning på pensionsplaceringarna än budgeterat.  
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Eget kapital 

Mörbylånga kommuns egna kapital har de senaste 10 åren, 
förutom 2008, ökat stadigt tack vare positiva resultat. Det 
egna kapital har också påverkats negativt med 26,2 mnkr av 
den avsättning för återställande av deponeringsanläggning 
som gjordes under 2015, vilken påverkade det ingående 
värdet för jämförelseåret 2014. Under 2015 påverkades det 
egna kapital utöver årets resultat med en effekt om 6,7 mnkr 
gällande en redovisningsprincipsförändring i och med att 
komponentavskrivningar infördes. Under 2016 har en upp-
skrivning avseende kommunens innehav i Kommuninvest 
genomförts med 7,9 mnkr. Denna uppskrivning görs mot 
eget kapital i enlighet med de rekommendationer som 
kommit under året från Sveriges kommuner och landsting. 
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Likviditet 
Likviditet visar kommunens kortsiktiga betalningsförmåga 
genom att jämföra likvida medel och kortfristiga fordringar 
med kortfristiga skulder. Mörbylånga kommuns likviditet 
uppgår till 182 %, vilket innebär en förbättring mot föregå-
ende år då likviditeten uppgick till 161 %. Den stora skillna-
den beror på att kommunen förbättrat sin likviditet genom 
nyupplåning och genom att kortfristiga fordringar och place-
ringar ökat avsevärt.  

De likvida medlen uppgår vid årsskiftet till 53 mnkr (54) 
vilket innebär en marginell minskning med -1 mnkr jämfört 
med föregående årsskifte. Under 2016 togs två nya lån på 
totalt 55 mnkr och befintliga lån amorterades med 3,7 mnkr.  

Soliditet 
Soliditeten är ett mått på kommunens långsiktiga ekono-
miska styrka. Den visar hur stor andel av de totala tillgång-
arna kommunen själv finansierat, det vill säga det egna kapi-
talet i förhållande till de totala tillgångarna. Soliditetsmåttet 
visar hur kommunens ekonomi utvecklas på lång sikt.  

Soliditeten för 2016 uppgår till 28 % (28) vilket ligger på 
samma nivå som jämfört med föregående år. Om man även 
tar hänsyn till pensionsförpliktelsen inom linjen sjunker 
soliditeten till 8 % (6) vilket är ökning med 2 % jämfört med 
2015. Utvecklingen av soliditeten bestäms dels av tillgångs-
ökningen och dels av resultatutvecklingen. Soliditeten har 
över tid försämrats och det beror på att kommunens skulder 
har ökat i snabbare takt än det egna kapitalet. Mörbylånga 
kommuns soliditet ligger också långt under riksgenomsnittet 
för kommuner, vilket för 2015 uppgick till 47,8 %.  

Skuldsättningsgrad 
Kommunens skuldsättningsgrad, det vill säga skuldernas 
andel av de totala tillgångarna uppgår till 245 %. Jämfört 
med 2015, då skuldsättningsgraden uppgick till 238 %, har 
kommunens skuldsättningsgrad ökat genom att skulderna 
ökat i högre takt än tillgångarna. Detta kan framförallt för-
klaras med nyupplåningen på 55 mnkr som gjordes.  

Låneskuld/ränta 
Vid årsskiftet uppgick Mörbylånga kommuns låneskuld till 
693 mnkr, vilket innebär en högre låneskuld jämfört med 
föregående år då den uppgick till 629 mnkr. Kommunen 
kommer att amortera minst 3,1 mnkr under 2017 och dessa 
är i bokslutet omförda till kortfristig del av kommunens 
långfristiga skuld.  

Den genomsnittliga räntenivån under 2016 har varit 0,01 %, 
vilket är betydligt lägre än under 2016 då den uppgick till 
0,48 %.  

Genomsnittlig kapitalbindning är 3,22 år och den genom-
snittliga räntebindningen är 1,33 år. Av lånen har 56 % en 
kapitalbindning på 1 år eller kortare och 38 % har en ränte-
bindning på 1 år eller kortare.  

(mnkr) 2016 2015 2014 2013 2012

Låneskuldens 

utveckling 693,3 625,8 547,5 504,6 470,0  

 

 

Borgensåtaganden 
Kommunens totala borgensåtaganden uppgår till 749,7 
mnkr (753,0), vilket är en minskning med 3,4 mnkr jämfört 
med 2015. Borgensåtaganden innefattar lån till koncernbolag 
samt pensionsskuld inkl. löneskatt.  

Minskningen av borgensåtagandet beror främst på det sist-
nämnda i och med att pensionsförpliktelsen har minskat.  

Utöver detta har Mörbylånga kommun genom sitt medlem-
skap i Kommuninvest ingått en solidarisk borgen såsom för 
egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuva-
rande och framtida förpliktelser. Samtliga kommuner och 
landsting som är medlemmar i Kommuninvest har ingått 
likalydande borgensförbindelser. Mörbylånga kommuns 
ägarandel i Kommuninvest uppgår till 0,37 %.  

 

Risk och kontroll 2016 2015 2014 2013

Budgetavvikelse, drift (mnkr) 9,1 9,8 -1,2 -6,5

Borgensåtagande (mnkr)

     inom koncernen 504,2 494,2 503,9 500,2

     pensionsskuld inkl. löneskatt 245,4 258,6 271,2 282,5

     Övrigt 0,2 0,2 0,6 0,7

Låneskuld (mnkr) 693,3 625,8 547,5 504,6

Soliditet 28% 28% 32% 33%  

 

Riskanalys 
Enligt Mörbylånga kommuns föreskrifter om medelsförvalt-
ning ska likviditetsplaneringen bestå dels av en finansie-
ringsbudget dels en likviditetsplan. Finansieringsbudgeten 
ska utgöra en integrerad del i den centrala budgetberedning-
en. Likviditetsplanen ska vara rullande och omfatta tillsvi-
dare tolv månader. Dessa dokument ska ligga till grund för 
bedömning av betalningsförmåga på kort och lång sikt samt 
vara underlag för beslut om placering av likvida medel och 
upplåning.  

Likvida medel ska placeras så att högsta möjliga avkastning 
uppnås samtidigt som säkerheten inte åsidosätts och likvidi-
teten (tillgängligheten) bibehålls.  

Finansieringspolicyn säger att vid val av finansieringslösning 
för kommunens investeringar ska beaktas såväl den egna 
ekonomiska situationen som läget på kreditmarknaden. 
Kommunen bör självklart ta tillvara de möjligheter som 
finns att finansiera vissa investeringar med lån till vilka stat-
liga räntebidrag är kopplat. Upplåning får göras vid behov 
för långfristiga finansieringar samt för att trygga den kort-
fristiga betalningsförmågan. Upplåning ska ske med beak-
tande av kommunens likvida situation, den egna investe-
ringstakten samt aktuellt penningmarknadsläge.  

Mörbylånga kommun har tidigare haft en stor andel lån med 
fast ränta, vilket gjort att kommunens resultat i mindre ut-
sträckning påverkats av ränteförändringar. Under de senaste 
åren har dock i stort sett alla lån skrivits om till rörlig ränta, 
vilket gör att kommunen kan utnyttja det fördelaktiga ränte-
läget. 
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Budgetavvikelse för verksamheterna 

Här redovisas hur helårsutfallet förhåller sig till den budget 
som fastställts för den löpande verksamheten. Driftsredo-
visningen ovan redovisar budget för helåret, utfall för helå-
ret samt budgetavvikelsen däremellan.  

Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen gör ett underskott mot budget. Den 
största avvikelsen mot budget gör överförmyndarverksam-
heten. Överförmyndarverksamheten flyttades under 2016 
över till Kalmar kommun och i samband med detta togs inte 
höjd för de nya faktiska kostnaderna som det innebar.  
Under året har antalet ensamkommande barn ökat. Totalt 
utanför budget 1,2 mnkr.  

Kommunstyrelsen har ej nyttjat medel för oförutsedda kost-
nader 1,4 mnkr, liksom EU-projektmedel 1 mnkr.  

Miljö- och byggnadsförvaltningen 
Kostnaderna för bostadsanpassningsbidraget överskrider 
budget kraftigt. Tendensen till ökade kostnader fortsätter. 
Förvaltningen bedömer att kostnaderna långsiktigt kommer 
att öka. Några orsaker är att äldre bor hemma allt längre, 
samt ett ökande behov på grund av välfärdssjukdomar vilka 
drabbar olika åldrar. Budgeten för 2017 är ökad med 
750 tkr. 

Avgiftsintäkterna inom miljöverksamheten följde i huvudsak 
budget. 

Byggverksamhetens intäkter var högre än budget men i nivå 
med utfall 2015.  

Planverksamhetens intäkter var lägre än budget men något 
högre än utfall 2015. Det huvudsakliga skälet är tillfälliga 
vakanser och föräldraledigheter. Planarbete har även utförts 
men inte slutfaktureras då planerna inte gått till antagande. 

Förvaltningen har fortsatt en del vakanser och vikariat bero-
ende på bl.a. föräldraledigheter. Det sparkrav som nämnden 
fick under året har påverkat det ekonomiska utfallet. 

Införandet av nytt verksamhetssystem beräknas hamna i 
nivå med investeringsbudget.  

Verksamhetsstöd 
Utfall verksamhetsstöd landar i stort i linje med budget men 
inom verksamheterna finns vissa avvikelser mot budget.   

Personalkostnad för verksamhetsstöd har påverkats då ordi-
narie personal har varit sjukskrivna och konsulter har fått 
hyras in. Detta gäller inom ekonomi- och personalavdel-
ningen. Avvecklingskostnader på två centrala poster har 
inneburit merkostnader utanför budget. Kostnad för facklig 
verksamhet har ökat. 

Kostnader IT-system personalavdelning utanför budget, 
900 tkr.  

Kostnaderna för drift av kommunhuset landade under bud-
get 880 tkr.  

Kostnaderna för Ölands kommunalförbund landade under 
budget då cykelprojekt flyttades till investering 1,9 mnkr.  

Kostnaderna avseende Kalmarsunds Gymnasieförbund 
vuxenutbildning har ökat mot budget med 2,2 mnkr, då 
antalet faktiska elever blev fler än uppskattat i budget. Här 
handlar det om effekterna av integration och att vi i  

Mörbylånga erbjuder SFI till viss nivå och övriga erbjuds 
utbildning i Kalmar. Kostnaderna för Kalmarsunds Gymna-
sieförbund ungdom har istället landat under budget med 1,1 
mnkr.  

Kostnad för KLT kollektivtrafik landar utanför budget med 
2,1 mnkr. Det är kopplat till dels felaktig budget, tillskjutna 
medel för ändring av busslinje men också ökade kostnader 
för skolskjuts.  

M-verksamheten, barn och ungdom 
Barn och ungdom har under 2016 haft stora kostnader utö-
ver budget i samband med mottagandet av den stora mäng-
den nyanlända barn och elever. Dessa utgifter har vägts upp 
av intäkter från migrationsverket och del av välfärdspengar-
na.  

Fritidsgårdsverksamheten har överskridit budget. Orsakerna 
är ny organisation och utökning av verksamheten i samband 
med integrationsarbetet. 

Förskoleverksamheten har ett överskott i budget på 600 tkr. 
Ersättningen till enskilda verksamheter och interkommunal 
ersättning överskred budget med 2,2 mnkr. Dessa utgifter 
täcktes med ett överskott från våra kommunala förskoleen-
heter. 

Förskoleklassverksamheten lämnade ett överskott. Budgeten 
för denna verksamhet var väl tilltagen. 

Grundskoleverksamheten har överskridit budget med 2 
mnkr. 1,7 mnkr av dessa är utökade kostnader för ersättning 
till enskilda verksamheter. 300 tkr är ökade kostnader för 
läromedel.  

Integrationskontot visar ett stort överskott. Detta konto har 
finansierat SFI-verksamheten. 

Kostverksamheten har överskridit budget. Fler barn och 
elever har medfört ökade kostnader. 

M-verksamheten, vård och omsorg 
Inom vård och omsorg i Mörbylånga kommun finns en 
indelning i tre olika verksamheter. Dessa är; äldreomsorg 
inkl. hemsjukvård; LSS (Lagen om stöd och service till 
funktionshindrade), IFO (individ och familjeomsorgen), 
AME (arbetsmarknadsenheten) och integration; samt central 
administration. Alla enhetschefer inom de olika verksamhet-
erna har sin egen budgetram att förhålla sig till.  

Totalt sett uppvisar vård- och omsorgsverksamheten ett 
stort överskott mot budget, uppgående till 25,8 mnkr. Detta 
att jämföra med total budgetram om 287,5 mnkr, vilket 
motsvarar 8,9 % Av detta överskott står LSS-IFO-AME-
integration för ett överskott mot budget på 22,3 mnkr,  
central administration gör ett överskott på 5,7 mnkr medan 
äldreomsorg inkl. hemsjukvård gör ett underskott mot bud-
get på 2,1 mnkr.  

Det stora överskottet för vård och omsorg, Integration och 
AME beror på vårt stora mottagande av nyanlända inom 
Integration. Främst är det intäkter för ensamkommande 
barn som blev större än vad som var beräknat i budget 2016. 
Migrationsverket har inför 2017 sagt upp alla avtal och kraf-
tigt minskat ersättningarna från och med den 1 juli 2017. 

Kostnadsökning inom hemtjänsten och hemsjukvården 
fortsätter. Allt fler svårt sjuka äldre med avancerade om-
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vårdnadsbehov sköts om i hemmet. Under framför allt 
senare halvåret har även bristen på platser i särskilda boen-
den påverkat verksamheterna i form av kostnadsökningar 
och väntetiden till särskilt boende demens har ökat från 
cirka 60 dagar till 120 dagar. Det har medfört ökade kostna-
der även för vårt kostandsansvar till sjukhuset (BAL). 

Under året har ett stort arbete påbörjats på myndighetsav-
delningen gällande hemtagning av barn och vuxna som 
placerats utanför kommunen. Detta har medfört ökade 
kostnader för verksamheterna på hemmaplan men minskat 
kostnaderna på totalen för kommunen. Detta arbete beräk-
nas fortsätta under 2017. 

Teknisk Affärsverksamhet 
Teknisk Affärsverksamhet gör ett totalt underskott mot 
budget med 0,4 mnkr. I detta underskott ingår både skatte-
finansierad verksamhet och avgiftsfinansierad verksamhet. 
Park och grönyta uppvisar ett underskott på 0,7 mnkr, 
mycket beroende på ytterligare ett mycket bra växtår med 
tidig grön vår. Detta kompenseras av lägre snökostnader, 
varför verksamheten för ”Gator och vägar” visar på ett 
positivt utfall mot budget med 1,9 mnkr.  

En förhållandevis bra sommar har bidragit till ett positivt 
utfall mot budget med 0,2 mnkr för kommunens hamnar. 

Avfall gör ett överskott mot budget med 0,6 mnkr. Kastlösa 
deponi är på väg in i en slutfas med förberedelse för slut-
täckning. Överskottet beror på resultatet av massor för 
sluttäckning som vi tagit emot och tagit betalt för.  

Det negativa resultatet för Teknisk administration är en 
konsekvens av ej budgeterade utbetalningar för ersättningar 
av enskilda avlopp i beslutade verksamhetsområden. 

Det kommunala vindkraftverket gör ett underskott mot 
budget på 1,5 mnkr. Detta är en effekt av att nettodebite-
ringen inte längre medges samt att elpriserna har varit låga 
under 2016.  

Vatten och avlopp gör ett överskott mot budget med 1,5 
mnkr. Detta kan till stor del förklaras med lägre kapital-
tjänstkostnader är budgeterat. Fjärrvärme visar i år ett 
mindre minus än föregående år. Detta som en konsekvens 
av lägre flispriser samt förtätning av kunder på befintligt nät.  

Kultur- och näringslivssektor 
Kultur- och näringslivssektorn bedriver verksamheten inom 
angivna ekonomiska ramar och använder resurserna på ett 
flexibelt sätt, prioritering sker utifrån styrdokument som 
anger utvecklingen på flera års sikt. Viss verksamhet läggs på 
andra leverantörer.  

Finansförvaltning 
Avvikelsen mot budget inom finansförvaltningen uppgår till 
-19,8 mnkr (8,9). Avvikelsen beror bland annat på en högre 
avskrivning, en högre löneökning och en högre  
semesterlöneskuld än budgeterat.  

Utfallet för skatteintäkter och generella statsbidrag blev 5,9 
mnkr lägre än budgeterat, varav skatteintäkterna understeg 
budget med 4,5 mnkr och statsbidrag med 1,4 mnkr. Avvi-
kelsen för skatteintäkterna beror på att utfallet för kommu-
nens skatteunderlag blev lägre än i prognoserna. Avvikelsen 
för statsbidragen härrör sig till att inkomstutjämningsbidra-
get blev 1,6 mnkr sämre än budgeterat, fastighetsavgifter 

blev 0,5 mnkr bättre än budgeterat, LSS utjämningsbidraget 
blev 0,2 mnkr sämre än budgeterat regleringsbidrag samt 
kostnadsutjämningsbidrag blev 0,1 mnkr sämre än budgete-
rat. Till detta kommer att slutavräkningen för skatten för 
2015 och 2016 påverkar utfallet negativt med 2,4 mnkr (0,5). 

Kalmar Läns Pensionsförvaltning AB (KLP) har haft en 
fortsatt uppgång vilket har påverkat resultatet positivt med 
ca 6,7 mnkr (7,9). 

En högre semesterlöneskuld per 2016-12-31 är vid motsva-
rande tidpunkt föregående år påverkar resultatet negativt 
med 2,7 mnkr.  

Kostnaden för avskrivningar överstiger budget med 5,6 
mnkr (1,3). 

Till ovanstående kommer effekten av den låga räntenivån. 
Tack vare att kommunens lån ligger med rörlig ränta har 
räntekostnaden understigit budget med hela 7,7 mnkr (10,3). 

Analys av årets resultat utifrån  

balanskravet 

Enligt kommunallagen har varje kommun i Sverige ett ba-
lanskrav att förhålla sig till. Motivet till att riksdagen beslutat 
om ett balanskrav är för att förhindra en fortlöpande ur-
gröpning av kommunernas ekonomi. Balanskravet innebär 
att intäkterna varje år ska överstiga kostnaderna. Enligt 
bestämmelserna ska negativa resultatet återställas senast tre 
år efter bokslutsåret.  

De senaste årens positiva resultat för Mörbylånga kommun 
innebär att det inte finns något negativt balanskravsresultat 
att hantera. Resultatet för 2016 innebär att det inte heller för 
kommande år kommer att finnas något balanskravsresultat 
att hantera.  

Analys av årets resultat utifrån balanskravet 

(tkr) 2016 2015

Årets resultat enligt 

resultaträkningen 9 167 17 372

Reducering av samtliga realisationsvinster -3 894 -5 019

Justering för realisationsvinster enligt 

undantagsmöjlighet - -

Justering för realisationsförluster enligt 

undantagsmöjlighet - 209

Orealiserade förluster i värdepapper 368 -

Justering för återföring av orealiserade 

förluster i värdepapper - -

Årets resultat efter 

balanskravsjusteringar 5 641 12 562

Reservering av medel till 

resultatutjämningsreserv - -

Användning av medel från 

resultatutjämningsreserv - -

Balanskravsresultat 5 641 12 562  

Enligt kommunallagen ska varje kommun redovisa en åt-
gärdsplan för eventuell återföring av uppkomna negativa 
resultat.  
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Nettokostnadsutveckling 

År

Netto-

kostnad 

(tkr)

Ökning/   

minskning 

i %

Skatteint. 

inkl. 

generella 

statsbidrag

Ökning/  

minskning 

i %

2016 746 278 7,6% 793 660 5,8%

2015 693 460 4,6% 750 046 5,5%

2014 662 833 2,4% 710 680 2,3%

2013 647 070 5,7% 694 664 2,7%

2012 612 257 0,7% 676 209 2,5%

2011 608 247 3,7% 659 404 3,9%

2010 586 334 3,8% 634 399 4,6%

2009 564 640 2,3% 606 564 2,4%

2008 551 976 5,8% 592 462 4,9%

2007 521 933 4,2% 564 967 5,9%

2006 501 103 8,1% 533 698 6,8%

2005 463 727 -0,2% 499 902 4,5%

2004 464 739 1,7% 478 408 2,0%

2003 456 982 6,6% 468 979 6,8%

2002 428 675 5,5% 439 192 4,3%  
 

Resultatet av verksamhetens nettokostnader exklusive av-
skrivningar i resultaträkningen visar hur stor del av kommu-
nens löpande verksamhet som måste täckas med framförallt 
kommunalskatt. Om nettokostnaderna ökar snabbare än 
skatteintäkterna försämras kommunens ekonomi och så 
småningom måste mellanskillnaden täckas med höjd utdebi-
tering. 

Förvaltning av pensionsmedel 
Kommunen är delägare i Kalmar Läns Pensionsförvaltning 
AB (KLP). Övriga delägare utgörs av Landstinget i Kalmar 
län, samt kommunerna i Kalmar, Torsås, Nybro, Emma-
boda, Mönsterås, Hultsfred, Vimmerby, Oskarshamn och 
Högsby. Från och med år 2003 har förvaltningen av medlen 
övertagits i egen regi. Placeringar har gjorts i svenska ränte-
papper och i aktier på Stockholms fondbörs samt ett par 
utländska börser. Sedan 2001 har Mörbylånga inte gjort 
några ytterligare avsättningar. Den ackumulerade avsättning-
en från och med 1996 uppgår därmed fortfarande till 24,5 
mnkr. Det bokförda värdet vid årsskiftet uppgick till 80,3 
mnkr (75,9) och marknadsvärdet var 95,0 mnkr (85,3). 

Pensionsskulden 
Enligt den kommunala redovisningslagen ska pensionsskul-
den regleras enligt den så kallade blandmodellen. Detta 
innebär att pensionsförpliktelser intjänade från och med 
1998 redovisas som en skuld i balansräkningen medan de 
pensionsförpliktelser som avser före 1998 redovisas som 
ansvarsförbindelse.  

33,5 mnkr (32,3) är avsatta som pensionsavsättning (inklu-
sive löneskatt) per 2016-12-31. 18,3 mnkr (16,5) är bokfört 
som en kortfristig skuld för den individuella delen som 
betalas ut till respektive pensionsförvaltare. 

Pensionsförpliktelsen som redovisas inom linjen i balans-
räkningen och därmed inte påverkar kommunens skulder 
uppgår vid årsskiftet till 245,4 mnkr (258,6) inkl. löneskatt.  

Löpande under året har 14,4 mnkr (17,2) inkl. löneskatt 
betalats ut som pension. Dessa utbetalningar, som belastar 
resultaträkningen, kommer successivt att öka framöver i takt 
med att dagens anställda går i pension. 

Pensionsförpliktelser (mnkr) 2016 2015

Avsättning inkl. löneskatt 33,5 32,3

Ansvarsförbindelser inkl. löneskatt 245,4 258,6

Placerade pensionsmedel 80,3 77,2

Marknadsvärde placerade medel 95,0 85,3

Återlånade medel (1+2-4) 184,0 205,6  

 

Tillgångsslag placerade pensionsmedel: 

(tkr)

 Bokfört 

ingående 

värde

Bokfört 

utgående 

värde

Ingående 

marknads-

värde

Utgående 

marknads-

värde

Likvida 

medel
1 291 4 329 1 291 4 329

Aktier 42 934 44 523 50 831 54 861

Obligationer 32 978 35 732 33 181 40 111
  

 

Känslighetsanalys 
En kommun påverkas givetvis många gånger av händelser 
som står utanför dess kontroll. Det kan t.ex. vara en kon-
junktursvängning eller ändrade lagar och förordningar. Ett 
sätt att göra detta tydligt är att upprätta en känslighetsanalys 
som visar hur olika förändringar påverkar kommunens fi-
nansiella situation. I tabellen nedan redovisas hur ett antal 
faktorer påverkar kommunens ekonomi. Där går bland 
annat att utläsa att varje procents löneökning innebär en 
kostnad för kommunen på ca 5,7 mnkr. Vidare framgår det 
att en procents ökning av räntekostnaderna medför en kost-
nad på 7,3 mnkr. Oplanerade händelser eller beslut kan få 
avgörande betydelse för kommunens ekonomi. Därför är 
det viktigt att upprätthålla en finansiell beredskap på såväl 
kort som lång sikt.  

Händelseförändring
Kostnad/intäkt 

(mnkr)

Ränteförändring med 1 % + / - 7,3

Löneförändring med 1 % + / - 5,7

Bruttokostnadsförändring med 1 % + / - 8,7

Generell avgiftsförändring med 1 % + / - 0,9

Försörjningsstödsförändring med 10 % + / - 0,6

Förändrad utdebitering med 1 kr + / - 29,1

Generella statsbidrag med 1 % + / - 1,7  
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Övriga händelser under året 

Under räkenskapsåret inkom ett skadeståndsanspåk till 
kommunen på 1,6 mnkr. Anspråket gällde att kommunen 
gjort ett handhavandefel i sin myndighetsutövning och be-
viljat ett bygglov där samtliga berörda parter ej hörts. Kom-
munen har bestridit dessa anklagelser och lämnat över ären-
det till försäkringsbolaget för utredning. 

Investeringsverksamhet 
Investeringsbudgetens omslutning bestäms utifrån Mörby-
långa kommuns finansiella mål avseende volymerna på av-
giftsfinansierade investeringar respektive skattefinansierade 
investeringar, som i sin tur baseras på omfattningen av skat-
teintäkter och statsbidrag. Detta innebär att investerings-
budgeten för 2016 uppgick till 111,1 mnkr.  

Nettoinvesteringarna för 2016 uppgår till ca 92,5 mnkr 
(110). De största investeringsprojekten under året var över-
föringsledning till Gårdby/Norra Möckleby för 11,0 mnkr, 
ombyggnad Triberga vattenverk för 8,5 mnkr, sanering av 
VA 7,0 mnkr, vattenförsörjningsanordning 4,8 mnkr. Till 
detta kommer diverse mindre investeringar i bland annat 
hamnar, fastigheter och fordon.  

Av nettoinvesteringarna på 89,9 mnkr exklusive exploatering 
uppgående till 2,6 mnkr, avser 41,7 mnkr avgiftsfinansierade 
investeringar. Skattefinansierade investeringar uppgår med 
andra ord till 48,2 mnkr. Förbrukad investeringsvolym inne-
bär att Mörbylånga kommun klarar målet med självfinansie-
ring av skattefinansierade investeringar. 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

År

Investeringar 77 76 62 60 79 91 70 110 111
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Sammanfattning och framtidsbedömning 

Den finansiella oron i omvärlden försvagas inte men den 
svenska ekonomin går som en raket i mångt och mycket. 
Mörbylånga kommun har även under 2016 haft en god 
ekonomisk utveckling. Årets resultat är positivt med 9,2 
mnkr. Den totala måluppfyllelsen är något sämre än tidigare 
år. Tre av fyra av de finansiella målen uppnås. Målet om 
avsättning till pensionsförvaltning/amortering uppnås bara 
delvis. 

Arbetet med uppföljning utifrån balanserat styrkort fortsät-
ter och utvecklas. Uppföljningen innebär en bättre överblick 
av de respektive verksamheterna genom att förutom de rent 
ekonomiska målen även följa upp respektive verksamhet 
utifrån övriga tre perspektiv; kund, medarbetare och utveck-
ling.  

En viktig förutsättning för att skapa god ekonomisk hus-
hållning är att det finns balans mellan löpande intäkter och 
löpande kostnader. Verksamhetens nettokostnader bör 
därför inte öka i snabbare takt än skatteintäkter och statsbi-
drag. Under 2016 har verksamheternas nettokostnader ökat 
med 7,3 % jämfört med kostnaderna 2015, samtidigt som 
skatteintäkter och statsbidrag har ökat med 5,1 %. Att verk-
samheternas nettokostnader har ökat i högre utsträckning än 
intäkterna är kan visa att det finns en obalans mellan lö-
pande intäkter och kostnader i kommunen.  

Mörbylånga kommun har en relativt svag balansräkning, 
vilket visas då soliditeten beräknas. Största delen av kom-
munens tillgångar är finansierade med lånade medel istället 
för eget kapital. Detta behöver kommunen rätta upp för att 
kunna hålla en god ekonomisk hushållning även i framtiden. 
Stora positiva resultat kommer därför att krävas i framtiden. 
Detta så att kommunen kan bygga upp sitt eget kapital. På 
grund av detta har kommunens finansiella mål om att resul-
tatet ska uppgå till minst 1 % i förhållande till skatteintäkter 
och statsbidrag istället justerats till 1,5 %. Klarar kommunen 
detta innebär det att man kan självfinansiera investeringar i 
större utsträckning.   

Kommunens resursfördelningssystem som omfördelar 
kommunens resurser med utgångspunkt från demografiska 
förändringar kräver en revidering för att bättre möta fram-
tida förändringar. Fortsatt arbete inom förvaltningen med 
att få fram specifika resursfördelningsmodeller för respek-
tive verksamhet fortgår och beräknas vara klart under våren 
2017.  

Kommunens tillväxtplaner bygger på en årlig befolknings-
ökning med 120 personer. Detta mål uppnåddes under 2016. 
Enligt den senast befolkningsprognosen som tagits fram så 
kommer denna ökning att fortsätta även framöver, möjligen 
i den takt som krävs för att vi ska nå 16 000 invånare 2025. 
Det kommer att ställas stora krav på framförallt boendemöj-
ligheter för att denna tillväxt ska fortsätta. 

Mörbylånga kommun har under 2000-talet gjort mycket 
stora investeringar i om- och nybyggnationer av äldreboen-
den, skolor samt uppbyggnaden av fjärrvärmeverksamheten 
i Mörbylånga och Färjestadens tätorter. Det kvarstår dock 
ett mycket stort behov av att bygga ut vatten och avlopp på 
den östra och södra delen av kommunen. En VA-plan är 
framtagen och arbetet med utbyggnaden satte igång våren 
2015 och pågår nu för fullt. 

Den reviderade översiktsplanen möjliggör, tillsammans med 
VA-planen, en fortsatt utveckling av kommunen.  

Antalet barn och unga ökar stadigt i framförallt norra kom-
mundelen vilket ställer stora krav på tillgång till skolor och 
förskolor. Under 2017 och 2018 planeras nybyggnation av 
nytt högstadium och ny förskola i Färjestaden.  

Planarbetet fortsätter vidare i Mörbylånga hamn och på 
sockerbruksområdet. Inom den närmaste planperioden 
beräknas förnyelsearbetet ha tagit fart i Mörbylånga tätort.  

Med anledning av de demografiska förändringarna i sam-
hället uppstår ständigt nya behov av verksamhet. Till detta 
kommer de statliga reformerna som innebär större tryck på 
den kommunala servicen, t.ex. inom barnomsorg. Den stora 
kommunala utmaningen kommer att bli att internt göra 
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omfördelning av de resurser som finns i form av skatter och 
statsbidrag för att täcka de förändrade demografiska förut-
sättningarna.  

Den fortsatt höga investeringsnivån medför att en allt större 
del av skatter och statsbidrag framöver kommer att använ-
das för att betala räntor på lån. Därmed minskar utrymmet 
för den ordinarie verksamheten. Kommunen måste justera 
investeringsvolymen till en nivå som medger amortering av 
befintliga lån. Räntenivån har under året varit fortsatt låg, 
vilket är en bidragande orsak till budgetöverskottet.  

Befolkningsutvecklingen under 2016 visade på ett överskott. 
Totalt ökade kommunen med 247 personer. Under året 
föddes elva person mindre än vad som dog vilket innebar att 
födelsenettot blev -11 personer. Flyttningsnettot blev posi-
tivt, +256 personer. För att kunna utveckla kommunen 
framöver krävs det att befolkningskurvan har en fortsatt 
stigning uppåt, samtidigt som detta naturligtvis ställer ökade 
krav på den kommunala servicen. Ett problem är att befolk-
ningsökningen framförallt sker i den norra delen av kom-
munen medan det sker en minskning i de södra delarna.  

Ljusningen i svensk ekonomi med minskad arbetslöshet och 
löneökningar som inom den närmaste framtiden genererar 
ett starkare skatteunderlag, skapar förutsättningar för ökad 
tillväxt. Då tillväxten tar fart kan också arbetsmarknaden 
återhämta sig, vilket leder till ökad sysselsättning och där-
med också ett starkare skatteunderlag som i sin tur genererar 
ökade skatteintäkter till kommunen. Det är ändå befolk-
ningsutvecklingen som har den starkaste effekten på skat-
teintäkter och statsbidrag, vilket gör att det kommer att 
krävas arbete för att skapa effektiva och flexibla verksam-
heter som kan förändras utifrån ständigt nya förutsättningar. 
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Personalekonomisk redovisning 

Inledning 

Våra medarbetare är kommunens viktigaste tillgång. I  
Mörbylånga kommun har vi närvarande chefer som aktivt 
arbetar för att i dialog med medarbetarna utveckla verksam-
heterna. En av våra stora utmaningar är att jobba för att 
uppfattas som en attraktiv arbetsgivare. Har vi personal som 
mår bra, når vi framgång. Vi ansvarar för att tillsammans 
utveckla Mörbylånga kommun på ett kreativt och jämlikt 
sätt. 

Mörbylånga kommuns gemensamma värdegrund och vär-
deord gör att vi tillsammans kan möta förändringar och 
möjligheter på ett bättre sätt, och öka stoltheten över att 
vara medarbetare i Mörbylånga kommun. 

Ett utvecklat medarbetarskap med engagerade, ansvarsta-
gande och kompetenta medarbetare på alla nivåer i organi-
sationen är en förutsättning för att öka kvalitén och nå 
målen för verksamheterna. Detta förutsätter också ett ledar-
skap som uppmuntrar medskapande inom ramarna och den 
inriktning som organisationen anger. 

Personal 

Tillsvidareanställda och årsarbetare per  
verksamhet 
Den 31 december 2016 hade kommunen 1 148 tillsvidare-
anställda vilket motsvarar 1 058,5 årsarbetare, det vill säga 
hel- och deltidsanställda med sysselsättningsgrad omräknad 
till heltid.  

Kommunen hade 172 visstidsanställda vilket motsvarar 
146,79 årsarbetare. Totalt hade kommunen 1 320 anställda. 
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Antalet tillsvidareanställda medarbetare fördelat 

per förvaltning per 31 december årligen 
 

                                                          2016 2015 2014 2013

M barn och ungdom 505 472 461 430

M vård och omsorg 526 491 455 459

Teknisk affärsverksamhet * 37 37 50 51

Kultur och Näringsliv 26 21 21 20

Miljö- och 

byggnadsförvaltning
19 20 - -

Verksamhetsstöd 35 34 39 41

Totalt 1 148 1 075 1 026 1 001

* 2014 och tidigare inkl. 

miljö- och bygg
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Antal visstidsanställda medarbetare fördelat per 
förvaltning per 31 december årligen 
 

2016 2015 2014 2013

M barn och ungdom 76 64 76 78

M vård och omsorg 84 66 84 58

Teknisk affärsverksamhet - 1 7 6

Kultur och Näringsliv 2 5 2 1

Miljö- och 

byggnadsförvaltning
7 - - -

Verksamhetsstöd 4 6 4 2

Totalt 173 142 173 145  
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Köns- och åldersfördelning  

80,57 % av kommunens tillsvidareanställda är kvinnor och 
19,43 % män. 79,53 % av de visstidsanställda är kvinnor 
och 20,47 % är män. 

Den genomsnittliga åldern bland tillsvidareanställda är 46,64 
år, för visstidsanställda är genomsnittlig ålder 40,72 år. 

Sysselsättningsgrad 

2016 var ca 33,59 % av kommunens medarbetare 
deltidsanställda, 2015 var samma siffra 38,62 %.  

Av det totala antalet kvinnor är 35,78 % deltidsanställda. 
Motsvarande siffra för männen är 24,42 %. 

Rekrytering 

2016 annonserade Mörbylånga kommun totalt 266 jobb via 
Offentliga jobb. 

Hälsotal 

Arbetsskador och tillbud 
Under 2016 började Mörbylånga kommun att använda 
KIA-systemet för inrapportering av tillbud och olycksfall. 
KIA-systemet är ett webbaserat informationssystem som 
ger stöd i det systematiska arbetsmiljö- och förbättringsar-
betet. Det är framtaget av AFA Försäkring tillsammans med 

Svenskt näringsliv, LO och PTK, och används idag av 24 
branscher, 85 kommuner och 700 företag. Under det 
gångna året inrapporterades 162 tillbud, 74 olycksfall, 5 
färdolycksfall och 25 riskobservationer, totalt 266 händelser. 
Då övergången till digital rapportering skett under året finns 
även en del inrapporteringar på pappersblanketter, som vid 
tiden för bokslutet inte ännu sammanställts.  

Antalet anmälda arbetsskador till AFA var under året 18 st. 

Sjuktal 
Enligt lagen om kommunal redovisning ska upplysning 
lämnas om de anställdas sjukfrånvaro. Den totala sjukfrån-
varon ska anges i procent av de anställdas sammanlagda 
ordinarie arbetstid. Frånvaron ska redovisas för män respek-
tive kvinnor samt åldersgrupper. Timavlönade är inte med-
räknade i analysen. 

Sjukfrånvaron 
Den totala sjukfrånvaron visar på en ökning från 6,01 % 
2015 till 7,02 % för 2016. De långa sjukfallen har minskat 
marginellt från 55,23 % 2015 till 55,21 % 2016.  

Målet är att sjukfrånvaron ska minska. Detta är helt i linje 
med det samarbetsavtal som slöts under 2015 med Försäk-
ringskassan. En tydlighet i chefens ansvar för rehabilitering 
har också givet en snabbare hantering, som hjälp använder 
man dataverktyget Adato. Under 2016 har det tagits fram 
nya rutiner vid sjukfrånvaro. 

Frånvaron mäts i förhållande till tillgänglig ordinarie arbets-
tid. Kvinnors sjukfrånvaro är betydligt högre än männens. 
Sjuklönekostnaden exklusive personalomkostnader, det vill 
säga den kostnad arbetsgivaren har för sjukfrånvaro i form 
av sjuklön var 6,2 mnkr år 2016. 

 

Total sjukfrånvaro i procent av arbetstid 2016 

Ålder Kvinnor Män Total

-29 5,8% 3,4% 5,2%

30-49 8,4% 3,0% 7,2%

50- 8,3% 2,8% 7,3%

Totalt 8,1% 2,9% 7,0%  
 

Total sjukfrånvaro i procent av arbetstid 2015 

Ålder Kvinnor Män Total

-29 4,5% 2,3% 4,0%

30-49 6,6% 3,5% 6,0%

50- 7,6% 3,5% 6,8%

Totalt 6,7% 3,3% 6,0%  

 

Total sjukfrånvaro i procent av arbetstid 2014 

Ålder Kvinnor Män Total

-29 3,8% 4,3% 3,9%

30-49 6,6% 3,0% 5,8%

50- 6,3% 5,0% 6,1%

Totalt 6,3% 3,9% 5,8%  
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Total sjukfrånvaro överstigande 60 dagar, 2016 

Ålder Kvinnor Män Total

-29 29,9% 0,0% 26,7%

30-49 57,4% 56,6% 57,3%

50- 59,0% 48,2% 58,2%

Totalt 55,9% 46,6% 55,2%  

 

Total sjukfrånvaro överstigande 60 dagar, 2015 
Sjukfrånvaron redovisas i procent till den totala sjuk-
frånvaron 

Ålder Kvinnor Män Total

-29 21,0% 19,9% 20,9%

30-49 50,2% 45,7% 49,7%

50- 46,3% 44,7% 46,2%

Totalt 45,7% 42,3% 45,3%  

 

Total sjukfrånvaro överstigande 60 dagar, 2014 

Sjukfrånvaron redovisas i procent till den totala sjuk-
frånvaron 

Ålder Kvinnor Män Total

-29 0,7% 0,0% 0,5%

30-49 43,3% 41,9% 43,2%

50- 40,8% 68,5% 44,6%

Totalt 40,2% 51,1% 41,7%  
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Frisktal 
Målet är att andel långtidsfriska ska öka. (Med långtidsfriska 
avses medarbetare som inte haft någon sjukfrånvaro under 
kalenderåret).  

Andelen långtidsfriska ökade år 2016 till 36,63 % jämfört 
med 35,89 % år 2015, vilket är en ökning för andra året i rad 

efter tidigare års minskning. År 2012 var 39,16 % långtids-
friska. 

Under 2016 har 385 personer utnyttjat friskvårdsbidraget. 

Arbetsmiljöarbete 

Arbetsmiljöutbildning för chefer och skyddsombud genom-
fördes vid tre tillfällen under 2016, varav 2 BAM-
utbildningar och en genomgång av Arbetsmiljöverkets nya 
AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö. 

Personalkostnader 

Personalkostnaderna utgör den största delen av kommunens 
totala kostnader. 2016 var kostnaden 547,6  mnkr, en ök-
ning med 60,7 mnkr jämfört med 2015.   

70%

28%

2%

Personalomkostnader 2016

Bruttolön exkl.
övertid

Personal-
omkostnader

Total övertid/
fyllnadstid inkl. PO

 

Tabellen nedan visar kommunens lönekostnader för må-
nadsanställda och timavlönad personal. Kostnaderna avser 
inte anställda på anställningsstöd, uppdragstagare och för-
troendevalda. 

Personalkostnader, mnkr 2016 2015 2014

Bruttolön exkl. övertid 384,6 343,7 327,3

Personalomkostnader 154,9 135,4 125,9

Summa 539,5 479,1 453,2

Total övertid/ fyllnadstid inkl. PO 8,1 7,8 6,4

Summa kostnader 

månads/Timavlönad personal 

inkl. övertid/ fyllnad samt PO 547,6 486,9 459,6  

 

Övertid 
Kostnaden för enkel- och kvalificerad övertid/mertid för 
tillsvidare- och visstidsanställda med månadslön var 8,1 
mnkr, beloppet inkluderar personalomkostnader.  

Arvoden förtroendevalda 
Arvoden och ersättningar till förtroendevalda uppgick 2016 
till 6,7 mnkr, exklusive personalomskostnader jämfört med 
5,4 mnkr för 2015. 

Den 31 december 2016 var 150 personer registrerade som 
förtroendevalda i kommunen. 
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Medellön  
2016 var medellönen totalt för våra tillsvidareanställda 
27 734. 2015 var medellönen 26 723 kr och 2014 var medel-
lönen 26 169 kr. Medellönen totalt för tillsvidareanställda 
kvinnor var 27 406 och män 29 088 år 2016. 

Löneöversyn 2016 
Mörbylånga kommun, som arbetsgivare, genomförde lokala 
löneöversynsförhandlingar med 14 kollektivavtalsbärande 
personalorganisationer. Förhandlingar genomfördes genom 
att löneökningen fördelades individuellt och differentierat. 
Löneöversynen för år 2016 gällde enligt de centrala avtalen 
från och med den 1 april, och för Kommunals avtal från 1 
maj.  

Pension 

Pensionsavgångar per verksamhet antal samt procent av 
alla tillsvidareanställda 

Verksamheter 2017 2018 2019 2020 2021

M barn och ungdom 7 10 9 24 16

M vård och omsorg 3 9 12 15 9

Teknisk affärsverksamhet 2 1 2 3 -

Kultur och Näringsliv 1 1 2 - 1

Miljö- och 

byggnadsförvaltning
- - - - 3

Verksamhetsstöd 1 - - - -

Samtliga tillsvidare 14 21 25 42 29
 

Pensionskostnad 
Under 2016 betalade kommunen ut ca 11,6 mnkr i pension-
er, en minskning gentemot 2015 då 12,2 mnkr utbetalades. 
Utbetalningen avser ålders och efterlevandepension. 

Åldersfördelning och personalförsörjning 
Fram till och med år 2021 kommer 131 tillsvidareanställda, 
det vill säga 11 %, att gå i pension, under förutsättning att 
de arbetar fram till 65 år. 

Åldersfördelningen bland personalen tydliggör i fortsatt hög 
utsträckning behovet av planeringsinsatser vad gäller rekry-
tering för framtiden. Tillgång och efterfrågan av befattning-
ar kommer att styra och påverka oss som arbetsgivare. 

Mörbylånga kommun är inte i en unik situation utan majori-
teten av kommunerna i riket är i liknande situation. Därmed 
kommer vi att få en hård konkurrens med övriga arbetsgi-
vare på arbetsmarknaden att rekrytera medarbetare med rätt 
kompetens. Då åttiotalisterna är betydligt färre än tidigare 
generationer kommer det att bli en omvänd rekryteringssi-
tuation än idag. De unga kommer att ställa krav på arbetsgi-
varen på ett helt annat sätt än tidigare. 

För att kunna konkurrera om den kompetens som ska ge 
kommunens invånare en service av hög kvalitet bör nya 
synsätt och idéer lyftas fram. Likaså är det angeläget att de 
idag icke traditionella lösningar ges möjlighet till prövning. 
Allt detta ska inrymmas i den ekonomiska situation som 
kommunen står inför de kommande åren. 

Personalpolitik i övrigt 

Att bedriva en medveten och strategisk personalpolitik är av 
avgörande betydelse för att nå goda verksamhetsresultat. 
Kommunstyrelsen antog 2015 en personalstrategi som ska 
visa vägen framåt och användas för att attrahera och ut-
veckla verksamheten, arbetsgrupper och enskilda medarbe-
tare. Målet är att vara en attraktiv arbetsgivare och kunna 
attrahera nya medarbetare. Medarbetarna är den viktigaste 
resursen i organisationen, och ett gott medarbetarskap och 
ledarskap är beroende av varandra och en förutsättning för 
en väl fungerande verksamhet.  

Vi erbjuder medarbetarna en arbetsgivare som har en tydlig 
värdegrund, samt en kreativ arbetsmiljö där vi tillsammans 
tar ansvar för vårt arbete och vår utveckling.  

Vi förväntar oss att medarbetarna är goda representanter för 
Mörbylånga kommun genom att arbeta utifrån vår värde-
grund. Samt att medarbetarna bidrar till en god arbetsmiljö 
och tar ansvar för utvecklingen av verksamheten för att nå 
uppsatta mål tillsammans med andra. 

Ledarskap 

Uppdraget som chef i Mörbylånga kommun innebär att 
utgöra en viktig länk mellan det politiskt givna uppdraget 
och det operativa genomförandet. En chef är en god repre-
sentant för Mörbylånga kommun genom att leva efter vår 
värdegrund. Vi erbjuder utveckling av ledarskap, samt stöd 
från närmaste chef och från stödfunktioner i verksamheten. 

Vi förväntar oss att chefer ser sina medarbetare och har ett 
ledarskap som är aktivt och tydligt genom att kommunicera, 
vara lyhörd, engagerande, närvarande och framåtsträvande. 

Vi förväntar oss att chefer är uppdaterade med regler och 
riktlinjer som styr verksamheten, samt att chefer uppnår 
fastställda mål och skapar förståelse för fattade beslut.  

I samarbete med Regionförbundet i Kalmar län fortskrider 
ledarskapsutvecklingsprogrammet som samtliga chefer och 
arbetsledare bör genomgå. År 2016 deltog 9 chefer från  
Mörbylånga kommun.  
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Resultaträkning 

Budget

Not 2016 2016 2015 2016 2015

Verksamhetens intäkter 1 148 071 234 109 176 397 372 686 305 097

Jämförelsestörande intäkt 2 - - 5 169 120 5 659

Verksamhetens kostnader 3 -904 902 -980 548 -875 026 -1 084 609 -968 087

Avskrivningar 8, 9 -42 000 -47 563 -45 402 -73 576 -66 440

Verksamhetens nettokostnader -798 831 -794 002 -738 862 -785 379 -723 771

Skatter och bidrag

Skatteintäkter 4 625 237 620 780 590 895 620 780 590 895

Generella statsbidrag 5 174 174 172 880 159 151 177 509 159 389

799 411 793 660 750 046 798 289 750 284

Finansiella poster

Finansiella intäkter 6 8 000 10 314 9 219 10 363 8 180

Finansiella kostnader 7 -8 500 -805 -3 031 -9 697 -12 142

-500 9 509 6 188 665 -3 962

Resultat efter finansiella poster 80 9 167 17 372 13 576 22 551

Skatt - - - -3 408 298

ÅRETS RESULTAT 80 9 167 17 372 10 168 22 849

Kommunen Koncernen
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Balansräkning 

Not 2016-12-31 2015-12-31 2016-12-31 2015-12-31

TILLGÅNGAR

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Materiella anläggningstillgångar

Mark, byggnader och anläggningar 8 898 994 860 853 1 433 379 1 402 357

Maskiner och inventarier 9 18 940 12 119 41 410 37 283

Pågående nyanläggningar 8 - - 15 508 17 314

917 934 872 972 1 490 297 1 456 954

Finansiella anläggningstillgångar

Värdepapper och andelar 10 5 384 5 384 814 814

Långfristiga fordringar 11 15 948 8 001 15 962 8 015

21 332 13 385 16 776 8 829

Summa anläggningstillgångar 939 266 886 357 1 507 073 1 465 783

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
Förråd 12 1 915 1 810 2 679 2 214

Exploateringsfastigheter 13 33 450 30 481 33 450 30 481

Fordringar 14 131 449 109 306 120 996 118 133

Kortfristiga placeringar 15 80 254 75 911 80 254 75 911

Kassa och bank 16 53 601 53 986 94 511 98 830

Summa omsättningstillgångar 300 669 271 494 331 891 325 569

SUMMA TILLGÅNGAR 1 239 935 1 157 851 1 838 964 1 791 352

Kommunen Koncernen
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Balansräkning 

Not 2016-12-31 2015-12-31 2016-12-31 2015-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Eget kapital 342 959 325 845 402 610 384 497

 - Varav årets resultat 9 167 17 372 10 168 22 849

Summa eget kapital 17 342 959 325 845 402 610 384 497

Avsättningar

Avsättningar för pension och liknande 

förpliktelser
18 33 547 32 280 33 936 32 597

Övrig avsättning 19 27 500 27 500 38 804 35 855

Summa avsättningar 61 047 59 780 72 740 68 452

Skulder

Långfristiga skulder 20 690 223 622 741 1 195 648 1 128 296

Kortfristiga skulder 21 145 706 149 485 167 967 210 107

Summa skulder 835 929 772 226 1 363 614 1 338 403

1 239 935 1 157 851 1 838 964 1 791 352

Ställda säkerheter 22 Inga Inga 41 201 41 157

Ställda panter och ansvarsförbindelser 22 749 678 753 002 756 380 759 848

SUMMA SKULDER, 

AVSÄTTNINGAR & EGET KAPITAL

Kommunen Koncernen
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Finansieringsanalys 

 

  

Not 2016-12-31 2015-12-31 2016-12-31 2015-12-31

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Resultat efter finansiella poster 9 167 17 372 10 168 22 551

Justering för poster som inte ingår i 

kassaflöde m.m. 23 56 777 50 801 90 133 72 405

65 944 68 173 100 301 94 956

Kassaflöde från förändringar i 

rörelsekapital
Ökning (-) Minskning (+) av 

exploateringsfastighet -2 969 -8 335 -2 968 -8 335

Ökning (-) Minskning (+) av förråd -105 -433 -463 -407

Ökning (-) Minskning (+) av kortfristiga 

fordringar -22 143 -20 434 -2 863 7 764

Ökning (-) Minskning (+) av kortfristiga 

placeringar -4 343 -10 066 -4 343 -10 066

Ökning (+) Minskning (-) av kortfristiga 

skulder -3 779 18 150 -42 143 10 322

Kassaflöde från den löpande 

verksamheten
32 605 47 055 47 521 94 234

INVESTERINGSVERKSAMHETEN

Ökning (-) Minskning (+) av långfristiga 

fordringar
-7 947 -2 801

-7 946 -2 714

Nettoinvesteringar anläggningstillgångar -92 525 -109 890 -111 204 -149 118

Försäljning av materiella 

anläggningstillgångar
- - 1 090 1 664

Ökning (+) Minskning (-) pågående arbete - - -1 132 3 816

Kassaflöde från -100 472 -112 691 -119 192 -146 352

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

Nyupplåning 20 71 182 74 000 71 182 84 857

Amortering av långfristiga skulder 20 -3 700 4 284 -3 830 -3 304

Kassaflöde från 

finansieringsverksamheten
67 482 78 284 67 352 81 553

Årets kassaflöde -385 12 648 -4 319 29 435

Likvida medel vid årets början 53 986 41 338 98 830 69 395

Likvida medel vid årets slut 53 601 53 986 94 511 98 830

Kommunen Koncernen
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Redovisningsprinciper 

Den kommunala redovisningen regleras av Kommunallagens 
åttonde kapitel samt av Lag om Kommunal redovisning. 
Dessutom lämnar Rådet för kommunal redovisning (RKR) 
rekommendationer i redovisningsfrågor som är av principiell 
betydelse eller av större vikt för kommunsektorns redovis-
ning.   

Mörbylånga kommuns årsredovisning innehåller resultat- 
och balansräkning, kassaflödesanalys samt noter. För kom-
munens interna redovisning tillkommer drift- och investe-
ringsredovisning.  

Allmänt 

Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de 
ekonomiska tillgångarna kommer att tillgodogöras kommu-
nen och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Ford-
ringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas in-
flyta. Tillgångar och skulder har upptagits till anskaffnings-
värde där inget annat anges. Periodisering av inkomster och 
utgifter har skett enligt god redovisningssed. Förråden har 
värderats till inköpspris exklusive mervärdeskatt på värde-
ringsdagen. 

Avskrivningar och kapitalkostnader 

Anläggningstillgångar har i balansräkningen värderats till 
anskaffningsvärdet med avdrag för planmässiga avskrivning-
ar och eventuella nedskrivningar. Avskrivning av materiella 
anläggningstillgångar görs med linjär avskrivning, det vill 
säga lika stora nominella belopp varje år. 

Kapitalkostnaderna består dels av rak avskrivning på an-
skaffningsvärdet, dels av internränta med 4 % på bokfört 
värde. Avskrivning på byggnader och anläggningar påbörjas 
efter slutförd investering och beräknas på anskaffningsvär-
det. För inventarier och fordon påbörjas avskrivningar det år 
som inköpet är gjort. Avskrivningar av anläggningstillgångar 
görs i enlighet med RKR:s rekommendation nr 11.4 ”Mate-
riella anläggningstillgångar”. Avskrivning görs per kompo-
nent över tillgångens nyttjandeperiod ner till beräknat rest-
värde. Nyttjandeperioden för nedan angivna komponenter är 
grundregeln, avvikelse kan förekomma efter bedömning av 
fastighetens konstruktion och material. När en komponent i 
en anläggningstillgång byts ut, utrangeras eventuell kvarva-
rande del av den gamla komponenten och den nya kompo-
nentens anskaffningsvärde aktiveras med en ny avskriv-
ningsplan efter nyttjandeperioden.   

Avskrivningstider som använts är:  

Mark och konst  0 år 
Maskiner och inventarier 5-10 år 
Verksamhetsfastigheter 
- Stomme 100 år 
- Tak 40 år 
- Fasad 50 år 
- Fönster 50 år 
- Inre ytskikt 20 år 
- El/VA 50 år 
- Ventilation 40 år 
- Teknisk installation 20 år 

Vatten och avloppsverk 
- Stomme 50 år 
- Tak 30 år 
- Processkonstruktion 50 år 
- El/styr/regler/ventilation 25 år 
- Maskiner 10 år 
- Markanläggning 25 år 

Tryckstegringsstation 
- Stomme 40 år 
- Tak 40 år 
- El 20 år 
- Automatik 10 år 
- Rörgalleri 30 år 
- Pumpar 15 år 
- Markarbeten 20 år 

Fjärrvärmeverk 
- Stomme 40 år 
- Värmeanläggningen 20 år 
- Distribution och rör 30 år 

Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk eller innehav med 
en nyttjandeperiod om minst 3 år klassificeras som anlägg-
ningstillgång om beloppet överstiger gränsen för mindre 
värde. Värdet har satts till 0,5 basbelopp. 

Komponentavskrivning 
Under 2016 har arbetet med att förbereda och uppdatera 
övergången till komponentavskrivningar enligt RKR:s regel-
verk slutförts. Inventering och differentiering av befintliga 
äldre anläggningar har skett och regler och rutiner har fast-
ställts. Samtliga nya investeringar under kommande år kom-
mer att delas upp i komponenter direkt.  

Redovisning av exploateringsverksamhet 

Exploateringsfastigheter som ska avyttras klassificeras som 
en omsättningstillgång. Utgångspunkten för om klassifice-
ringen av en exploateringsfastighet från anläggnings- till 
omsättningstillgång är att detaljplanen för området vunnit 
laga kraft och att avtal upprättats med exploatör för igång-
sättning av markarbeten. 

Då det kan vara svårt att beräkna resultatet på ett tillförlitligt 
sätt innan hela projektet avslutats är det först vid slutredo-
visningen av exploateringsprojektet som kostnader och in-
täkter redovisas i resultaträkningen. Kommunen avviker i 
detta fall mot den idéskrift kring redovisning av kommunal 
markexploatering som RKR har gett ut.  

Leasing 

Kommunen tillämpar inte RKR:s rekommendation nr 13.2 
fullt ut.  

Lånekostnad 

Lånekostnader redovisas i enlighet med huvudmetoden 
enligt RKR:s rekommendation nr. 15.1. Lånekostnaderna 
belastar följaktligen resultatet för den period de hänför sig 
till. 
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Redovisning av kommunalskatt 

I enlighet med RKR:s rekommendation nr 4.2 ”Redovisning 
av skatteintäkter” har kommunalskatten periodiserats. Detta 
innebär att Mörbylånga kommun i bokslutet för 2016 har 
bokfört den definitiva slutavräkningen för 2015 samt en 
preliminär slutavräkning för 2016. Slutavräkningen för 2014 
uppgår till 85 kr per invånare 2014-11-01. Vid bokslutet 2015 
bokfördes en preliminär slutavräkning på +43 kr per invå-
nare, vilket innebär att en korrigering med +42 kr per invå-
nare har påverkat resultatet för 2016. 

Den preliminära slutavräkningen för 2016 uppgår till -206 kr 
per invånare 2015-11-01. Beräkningen utgår från Sveriges 
Kommuner och Landstings (SKL) decemberprognos. I 
februari 2017 kom besked från SKL om deras nya prognos 
inte innebär någon förändring av skatteunderlaget för 2016 
och därmed uppstår ingen korrigeringspost för 2016. Enligt 
RKR:s rekommendation nr 4.2 ska också uppbokning ske 
utifrån den prognos som presenterades i december 2016. 

Redovisning av semesterlöneskuld och ej 

kompenserad övertid 

Semesterlöneskulden, d.v.s. skulden till personalen för se-
mesterdagar och ej kompenserad övertid, redovisas som 
kortfristig skuld. Årets förändring har belastat resultaträk-
ningen. De intjänade förmånerna har belastats med lagenliga 
arbetsgivaravgifter på 38,46 %. Semesterlöneskulden inkl. 
arbetsgivaravgifter uppgår till 31,2 mnkr.   

Redovisning av pensionsmedel 

RKR:s rekommendationer nr 7.1 samt nr 17 angående upp-
lysningar om pensionsmedel och pensionsförpliktelser till-
lämpas. Förpliktelser för pensionsåtaganden för anställda i 
kommunen är beräknade enligt RIPS07. Pensionsskulden 
redovisas enligt blandmodellen vilket innebär att pensions-
förpliktelser redovisas dels som avsättning och dels som 
kortfristig skuld. 

Den del av pensioner till personalen som kan hänföras till 
det individuella valet har särredovisats och klassificerats som 
kortfristig skuld i balansräkningen. Beräkning av kommu-
nens pensionsskuld bygger på Skandias beräkningar per 
2016-12-31 samt de förutsättningar som anges i RIPS regel-
verk. Pensionsåtagandena inkluderar löneskatt med 24,26 %.   

Övriga pensionsåtaganden som visstids- eller garantipension 
och intjänad pension, pension på löneandelar över 7,5 bas-
belopp, redovisas under avsättningar i balansräkningen. 
Pensionsåtaganden före 1998 redovisas som ansvarsförbin-

delse. 

Placerade pensionsmedel (KLP) 

Mörbylånga kommuns finansiella placering i Kalmar Läns 
Pensionsförvaltning AB (KLP) redovisas som omsättnings-
tillgång och värderingen är gjord enligt lägsta värdets princip 
samt enligt portföljmetoden.  

Avsättning deponi 

Nya krav på deponeringsanläggningar innebar att all deponi i 
princip har upphört efter år 2008. Under åren har diskuss-
ioner förts om vilken metod som ska användas för sluttäck-
ning av Kastlösatippen. Kostnaderna för sluttäckningen som 
är planerad till 2018-2019 är beroende av vilken metod som 

godkänns. Under 2015 ändrades beräkningsgrunden för 
avsättningens storlek och därför justerade kommunen redo-
visningen i enlighet med RKR 14.1. Avsättningen justerades 
upp med 26 mnkr mot eget kapital. Ingen sådan justering har 
gjorts 2016. 

Anslutningsavgifter 

I enlighet med RKR:s rekommendation 18.1 redovisas intäk-
terna för anslutningsavgifter för vatten och avlopp som 
långfristiga skulder som löses upp i takt med avskrivnings-
underlaget, d.v.s. 50 år.  

Intäkter, avgifter och försäljningar 

Intäkter från barn- och äldreomsorg redovisas månatligen, 
förbrukningsavgifter för VA och fjärrvärme debiteras och 
redovisas kvartalsvis. Övriga avgifter och försäljningar debi-
teras så snart tjänsten är utförd. 

Sammanställd redovisning 

Den sammanställda redovisningen har upprättats enligt 
förvärvsmetoden med proportionell konsolidering. Med 
förvärvsmetoden menas att det av kommunen vid förvärvs-
tillfället förvärvade egna kapitalet i dotterföretaget har elimi-
nerats. Därefter intjänat kapital räknas in i koncernens eget 
kapital. Den proportionella konsolideringen betyder att om 
dotterföretagen ej är helägda tas endast ägda andelar av rä-
kenskaperna in i den sammanställda redovisningen. Alla 
bolag i koncernen har kalenderår som räkenskapsår.  

Obeskattade reserver har till 80 % (80 %) redovisats som 
eget kapital och 20 % (20 %) latent skatt under avsättningar. 

Redovisningen innehåller resultat- och balansräkning, kassa-
flödesanalys och noter, i enlighet med rekommendationen 
från Rådet för kommunal Redovisning (RKR 8:2). I redovis-
ningen kallas den sammanställda redovisningen för ”koncer-
nen”.  

Återbäring från Kommuninvest 

Återbäring från Kommuninvest har behandlats enligt RKR:s 
yttrande (december 2012) och har inte påverkat kommunens 
resultaträkning.  

Redovisning av finansiella tillgångar och 

skulder 

Finansiella tillgångar och skulder klassificeras enligt RKR:s 
rekommendation nr 20. 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 av-
sikt att refinansiera skulden långfristigt.  
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Noter  

Not 1 Verksamhetens intäkter 

2016 2015 2016 2015

Försäljningsintäkter 3 366 2 488 97 300 32 581

Taxor och avgifter 87 766 83 688 87 766 83 688

Hyror och arrenden 15 039 14 677 15 039 14 677

Bidrag 118 137 65 926 114 088 126 399

Försäljning av verksamhet och konsulttjänster 9 753 8 247 9 753 8 247

Exploateringsintäkter 47 1 371 47 1 371

Övriga intäkter - - 48 692 38 134

Summa 234 109 176 397 372 686 305 097

KoncernenKommunen

 

Not 2 Jämförelsestörande intäkter 

2016 2015 2016 2015

AFA premie - 5 169 120 5 659

Summa - 5 169 120 5 659

KoncernenKommunen

 

Not 3 Verksamhetens kostnader 

2016 2015 2016 2015

Personalkostnader 575 240 513 249 670 350 603 645

Inköp av anläggning och underhållsmaterial 14 703 14 481 14 703 14 481

Bränsle, energi och vatten 27 978 22 351 41 406 34 474

Köp av huvudverksamhet/stödverksamhet 186 591 179 489 81 821 78 751

Lokal- och markhyror samt övr. fastighetskostnader 37 338 32 091 97 110 90 035

Övriga tjänster 27 537 20 856 33 700 27 369

Lämnade bidrag 29 057 28 522 29 057 28 522

Förbrukningsmaterial 27 834 24 100 28 851 25 284

Övriga kostnader 54 270 39 887 87 610 65 526

Summa 980 548 875 026 1 084 609 968 087

KoncernenKommunen
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Not 4 Skatteintäkter 

2016 2015 2016 2015

Preliminära skatteintäkter 623 184 591 376 623 184 591 376

Preliminär skatteavräkning -3 008 522 -3 008 522

Slutlig skatteavräkning 604 -1 003 604 -1 003

Summa 620 780 590 895 620 780 590 895

KoncernenKommunen

 

 

Not 5 Generella bidrag och utjämning 

2016 2015 2016 2015

Inkomstutjämning 134 959 129 414 134 959 129 414

Regleringsavgift -499 -562 -499 -562

Kostnadsutjämning -19 966 -20 836 -19 966 -20 836

LSS utjämning 9 351 13 473 9 351 13 473

Fastighetsavgift 36 475 35 123 36 475 35 123

Övriga bidrag - 1 509 - 1 509

Generella bidrag från staten 12 560 1 030 17 189 1 268

Summa 172 880 159 151 177 509 159 389

KoncernenKommunen

 

Not 6 Finansiella intäkter 

2016 2015 2016 2015

Räntor på likvida medel 380 4 429 151

Ränta på kundfordringar 51 84 51 84

Borgensavgift Mörbylånga Bostads AB - 1 053 - -

Borgensavgift Mörbylånga Fastighets AB - 133 - -

Kommuninvest 2 034 37 2 034 37

KLP återvunna avskrivningar - - - -

KLP ränteintäkter placerade medel 1 033 1 272 1 033 1 272

KLP aktieutdelning 1 870 1 618 1 870 1 618

KLP reavinster aktier, obligationer 4 946 5 018 4 946 5 018

Summa 10 314 9 219 10 363 8 180

KoncernenKommunen
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Not 7 Finansiella kostnader 

2016 2015 2016 2015

Räntor på långfristig upplåning 21 2 745 8 913 11 856

KLP förlust värdepapper 684 209 684 209

KLP övriga kostnader 73 77 73 77

Övriga räntekostnader 27 - 27 -

Summa 805 3 031 9 697 12 142

KoncernenKommunen

 
 

Not 8 Fastigheter och anläggningar 

2016 2015 2016 2015

Ingående anskaffningsvärde 1 380 970 1 276 304 2 105 611 1 978 099

Omklassificering - - 53 -2 645

Årets avyttringar/utrangeringar - - -1 555 -2 109

Årets anskaffningar 79 773 104 666 94 989 132 266

Utgående anskaffningsvärde 1 460 743 1 380 970 2 199 098 2 105 611

Ingående avskrivningar -506 993 -467 429 -669 102 -617 631

Omklassificeringar - - 28 564

Årets avyttringar/utrangeringar - - 459 445

Årets avskrivningar -41 632 -39 564 -55 152 -52 480

Utgående avskrivningar enligt plan -548 625 -506 993 -723 768 -669 102

Ingående nedskrivning -13 124 -13 124 -34 152 -30 152

Återföring nedskrivning - - - -

Årets nedskrivningar - - -7 800 -4 000

Utgående nedskrivningar -13 124 -13 124 -41 952 -34 152

Utgående värde enligt plan 898 994 860 853 1 433 378 1 402 357

KoncernenKommunen

 

Pågående nyanläggningar

2016 2015 2016 2015

Ingående balans - - 17 314 24 736

Utgifter under året - - 1 831 20 438

Omklassificeringar - - -3 025 -11 238

Under året genomförda omfördelningar - - -612 -16 622

Utgående balans - - 15 508 17 314

Kommunen Koncernen
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Not 9 Maskiner och inventarier 

2016 2015 2016 2015

Ingående anskaffningsvärde 50 062 44 958 129 797 121 545

Omklassificeringar - - -239 -

Årets avyttringar/utrangeringar - - -1 980 -677

Årets anskaffningar 12 752 5 104 16 725 16 852

Utgående anskaffningsvärde 62 814 50 062 144 303 137 720

Ingående avskrivningar -37 943 -32 105 -92 530 -91 154

Omklassificeringar - - 205 -

Årets avyttringar/utrangeringar - - 149 677

Årets avskrivningar -5 931 -5 838 -10 716 -9 960

Utgående avskrivningar enligt plan -43 874 -37 943 -102 893 -100 437

Utgående värde enligt plan 18 940 12 119 41 410 37 283

KoncernenKommunen

 

Finansiell leasing 2016 2015 2016 2015

Ingående balans - - - -

Årets anskaffningar 4 186 - 4 186 -

Årets avskrivningar -116 - -116 -

Utgående värde enligt plan 4 070 - 4 070 -

Samtliga avtal avser leasing av fordon

Kommunen Koncernen

 

Not 10 Värdepapper och andelar 

Kommunen

Andel 2016 2015 2016 2015

Aktier och andelar

Mörbylånga Fastighets AB 100% 2 000 2 000 - -

Mörbylånga Bostads AB 100% 2 700 2 700 - -

Ölands Kommunalförbund
1)

58% - - -

Kalmarsunds Gymnasieförbund
2)

14% - - -

Kalmarsundsregionens Renhållare
3)

11% - - -

4 700 4 700 - -

Övriga aktier och andelar 684 684 814 814

684 684 814 814

Summa 5 384 5 384 814 814

Koncernen

 
1) Ägarandelen i förbundens tillgångar och skulder regleras av förhållandet mellan invånarantalet i respektive medlemskommun vid utgången av närmast 
föregående kalenderår.  Förvaltas tillsammans med Borgholms Kommun. 

2) Ägarandelen i förbundens tillgångar och skulder regleras av förhållandet mellan invånarantalet i respektive medlemskommun vid utgången av närmast 
föregående kalenderår. Förvaltas tillsammans med kommunerna i Torsås, Kalmar och Nybro. 

3) Ägarandelen i förbundens tillgångar och skulder regleras av förhållandet mellan invånarantalet i respektive medlemskommun vid utgången av närmast 
föregående kalenderår. Förvaltas tillsammans med Kommunerna i Kalmar, Nybro, Torsås samt Oskarshamn. 
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Not 11 Långfristiga fordringar 

2016 2015 2016 2015

Kommuninvest i Sverige AB 13 048 5 101 13 048 5 101

Capellagården 400 400 400 400

Förskottering Projekt (Fyr till fyr) 2 500 2 500 2 500 2 500

Övriga fordringar - - 14 14

Summa 15 948 8 001 15 962 8 015

KoncernenKommunen

 

Not 12 Förråd 

2016 2015 2016 2015

Kommunförråd Färjestaden 1 915 1 810 1 915 1810

Kommunförråd Mörbylånga - - - -

Övriga förråd - - 764 404

Summa 1 915 1 810 2 679 2 214

KoncernenKommunen

 

Not 13 Exploateringsfastigheter 

2016 2015 2016 2015

Mark som är under omsättning

Ingående värde 30 481 22 146 30 481 22 146

Årets nedlagda kostnader 2 969 9 654 2 969 9 654

Årets försäljningar - -1 319 - -1 319

Summa 33 450 30 481 33 450 30 481

KoncernenKommunen

 

Not 14 Fordringar 

2016 2015 2016 2015

Kundfordringar 14 765 10 597 11 619 15 915

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 97 885 76 284 74 681 75 953

Övriga fordringar 18 799 22 425 34 697 26 265

Summa 131 449 109 306 120 996 118 133

KoncernenKommunen
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Not 15 Kortfristiga placeringar 

2016 2015 2016 2015

Anskaffningsvärden

Aktier 44 523 42 933 44 523 42 933

Obligationer 35 731 33 243 35 731 33 243

Värdereglering av kortfristig fordran - -265 - -265

Summa 80 254 75 911 80 254 75 911

Marknadsvärde

Aktier 54 861 50 831 54 861 50 831

Obligationer 40 111 34 472 40 111 34 472

Summa 94 972 85 303 94 972 85 303

KoncernenKommunen

 

Not 16 Kassa och bank 

2016 2015 2016 2015

Kassa 99 65 99 65

Bank 53 502 53 921 94 412 98 765

Summa 53 601 53 986 94 511 98 830

KoncernenKommunen

 

Not 17 Eget kapital 

2016 2015 2016 2015

IB eget kapital 325 845 301 800 384 497 354 269

Ändrad redovisningsprincip 7 947 6 673 7 947 6 673

Justerat IB eget kapital 333 792 308 473 392 442 360 942

Justering mot eget kapital - 706

Årets resultat 9 167 17 372 10 168 22 849

Summa 342 959 325 845 402 610 384 497

KoncernenKommunen

 

Mörbylånga kommun redovisar i sin sammanställda redovisning ett positivt resultat på 7,3 mnkr. Jämfört med  
föregående år är resultatet en försämring med 9,7 mnkr.  
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Not 18 Pensionsförpliktelser och pensionsmedel 

2016 2015 2016 2015

Ingående pensionsavsättningar 25 978 27 099 26 241 27 498

Justering extra avsättning - - - -135

Nyintjänad pension 2 290 1 080 2 364 1 100

Utbetald pension -1 068 -1 051 -1 097 -1 065

Ränte- och basbeloppsuppräkning, 

personalförändringar
102 879 2 879

Förändrad diskonteringsränta - - - -

Övriga kostnader -305 -2 029 -201 -2 029

Summa 26 997 25 978 27 310 26 248

Löneskatt 6 550 6 302 6 626 6 349

Utgående pensionsavsättning 33 547 32 280 33 936 32 597

Kommunen Koncernen

 

Värdering av pensionsförpliktelser görs med tillämpning av RIPS 14. 

Rek 2.1 2016-12-31 2015-12-31 2016-12-31 2015-12-31

Särskild avtalspension och visstidspension

Särskild avtalspension/visstidspension 1 st 387 572 395 572

Ålderspension enligt överenskommelse 0 st - 713 - 713

Förmånsbestämd/kompletterande pension 104 st 22 791 22 185 22 970 22 354

Ålderspension 64 st 2 735 1 790 2 805 1 813

Pensionsbehållning 71 st 227 91 227 91

Pension till efterlevande 68 st 857 627 913 704

Summa pensioner 26 997 25 978 27 310 26 248

Löneskatt 6 550 6 302 6 626 6 349

Summa total pensionsavsättning 33 547 32 280 33 936 32 597

Antal visstidsförordnanden

Politiker 2 2 2 2

Tjänstemän - - - -

Koncernen        Kommunen
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Rek 7.1 2016-12-31 2015-12-31 2016-12-31 2015-12-31

Upplysningar om pensionsmedel och pensionsförpliktelser

Avsättningar för pensioner inkl. löneskatt 33 547 32 280 33 936 32 597

Pensioner som redovisas under ansvarsförbindelser 

inkl. löneskatt 245 424 258 641 252 126 265 487

Totala pensionsförpliktelser 278 971 290 921 286 062 298 084

Återlånade medel 183 999 205 618 191 089 212 783

Utredningsgrad 97% 97% 97-99% 97-99%

         Kommunen Koncernen

 

Not 19 Övriga avsättningar 

2016 2015 2016 2015

Avsättning för deponi 27 500 27 500 30 205 29 338

Övriga skatter - - 8 363 5 191

Övriga avsättningar - - 236 1 326

Summa 27 500 27 500 38 804 35 855

Kommunen Koncernen

 

Not 20 Långfristiga skulder 

2016 2015 2016 2015

Ingående låneskuld 622 741 544 456 1 128 296 1 046 743

Nya lån inkl. skuld för anslutningsavgifter 71 182 81 557 71 182 84 857

Amorteringar och upplösningar av anslutn. avgifter -3 700 -3 272 -3 830 -3 304

Utgående låneskuld 690 223 622 741 1 195 648 1 128 296

Amortering 1 år 3 067 3 067 3 146 3 094

Amortering 2-5 år 12 268 12 268 20 983 20 983

Amortering senare än 5 år 674 888 607 406 1 171 519 1 104 219

Summa 690 223 622 741 1 195 648 1 128 296

Skulder till kreditinstitut 667 169 615 335 1 172 594 1 117 439

Skuld för anslutningsavgifter 20 379 7 406 20 379 10 857

Finansiell leasing 2 675 - 2 675 -

Summa 690 223 622 741 1 195 648 1 128 296

Kommunen Koncernen
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Not 21 Övriga kortfristiga skulder 

 

Not 22 Borgensåtagande och förpliktelser 

 

2016 2015 2016 2015

Egna hem (40 % av kapitalbelopp) 205 278 205 278

Mörbylånga Bostads AB 430 699 421 011 430 699 421 011

Mörbylånga Fastighets AB 53 000 53 000 53 000 53 000

Kalmarsundsregionens Renhållare 20 200 20 200 20 200 20 200

Mörbylånga Båt- och Sportfiskeklubb 150 150 150 150

Summa borgensförpliktelser 504 254 494 639 504 254 494 639

Pensionsförpliktelser t.o.m. 1997 197 508 208 145 202 902 213 651

Löneskatt på pensionsförpliktelser 47 916 50 496 49 225 51 836

Summa pensionsförpliktelser 245 424 258 641 252 126 265 487

Summa ansvarsförbindelser 749 678 753 002 756 380 759 848

Kommunen Koncernen

 

2016 2015 2016 2015

Leverantörsskulder 35 867 35 986 30 999 52 161

Upplupna pensioner 18 358 16 507 18 358 16 507

Kortfristiga lån 3 067 3 067 3 146 3 119

Upplupen särskild löneskatt 4 454 4 005 4 454 4 005

Semesterlöneskuld 31 153 28 487 37 330 34 297

Löneskatt på utbetalda pensioner 2 818 2 813 2 936 2 917

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 23 776 31 069 29 848 49 135

Personalens skatter, avgifter och löneavdrag 19 225 17 144 22 118 19 218

Momsskulder 2 078 2 786 2 116 2 832

Övriga kortfristiga skulder 4 910 7 621 16 662 25 915

Summa 145 706 149 485 167 967 210 107

Kommunen Koncernen

2016 2015 2016 2015

Fastighetsinteckningar - - 24 171 24 171

Garantiförpliktelse - - 16 500 16 500

Övriga - - 530 486

Summa borgensförpliktelser 0 0 41 201 41 157

Kommunen Koncernen
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Kommunen 2016 2015

Ingående pensionsförpliktelse 208 145 218 279

Pensionsutbetalning -8 873 -8 970

Ränte- och basbeloppsuppräkning, personalförändringar -79 016 -2 998

Personalförändringar 1 903 3 612

Förmånsbelopp -2 831 -1 397

Aktualisering 130 767

Övrigt 78 050 -1 148

Ändrad diskonteringsränta - -

Summa 197 508 208 145

Utredningsgrad 97% 97%  

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 som per 2016-12-31 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 medlemskommunernas 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 2016-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 346,1 mdkr och totala 
tillgångar till 338,2 mdkr. Kommunens andel av de totala förpliktelserna uppgick till 1,3 mdkr och andelen av de totala 
tillgångarna uppgick till 1,2 mdkr. 

Mörbylånga kommun har tillsammans med övriga medlemskommuner (exklusive Oskarshamn) ingått borgen för  
Kalmarsundsregionens Renhållare för tillstånd att bedriva miljöfarlig verksamhet vid Moskogens återvinningscentral. 
Mörbylånga kommuns andel uppgår till 20,2 mnkr. 

Mörbylånga Bostads AB betalade en borgensavgift på 1 053 tkr motsvarande 0,25 % av nyttjad borgensram medan 
Mörbylånga Fastighets AB betalade en borgensavgift på 133 tkr, även detta motsvarande 0,25 % av nyttjad borgensram.   

Not 23 Justering ej rörelsepåverkande kostnader 

 

 

  

2016 2015 2016 2015

Planenliga avskrivningar 47 563 45 521 77 903 62 440

Förändring nedskrivning fastighetsvärde - - - 4 000

Avsättning pensionsskuld inkl. löneskatt 1 267 -1 393 1 339 -1 509

Uppskjuten skatt - - 3 408 -

Avsättning deponi - - 366 -

Justering av eget kapital p.g.a. ändrad red. princip 7 947 6 673 7 947 6 673

Övrigt - - -830 801

Summa 56 777 50 801 90 133 72 405

Kommunen Koncernen
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Ord- och begreppsförklaringar 

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

Kassflödesrapporten  Visar hur årets drift-, investerings- och låneverksamhet med mera har påverkat likvida medel. 

Anläggningskapital Bundet eget kapital i anläggningar. Utgör skillnaden mellan anläggningstillgångar och långfris-
tiga skulder. 

Anläggningstillgångar Fast och lös egendom avsedda för stadigvarande innehav. 

Avskrivningar Planmässig värdenedsättning av anläggningstillgångar. 

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

Kapitalkostnader Benämning för internränta och avskrivning. 

Kortfristiga skulder Kortfristiga lån och skulder hänförliga till den löpande verksamheten 

Nettoinvesteringar Bruttoinvesteringar efter avdrag för investeringsbidrag m.m. 

Nettokostnader Driftkostnader efter avdrag för driftbidrag, avgifter och ersättningar. 

Långfristiga skulder Skulder överstigande ett år. 

Omsättningstillgångar Lös egendom som inte är anläggningstillgång. 

Periodisering Fördelning av kostnader och intäkter på de redovisningsperioder till vilka de hör. 

Rörelsekapital Skillnaden mellan omsättningstillgångar och kortfristiga skulder. Rörelsekapitalet avspeglar 
kommunens finansiella styrka. 

Soliditet Andelen eget kapital av de totala tillgångarna, d.v.s. graden av eget finansierade tillgångar. 

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

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

Rörelsekapital  Samtliga omsättningstillgångar minskat med kortfristiga skulder. Används för att få fram det 
kapital ett företag behöver för att finansiera den löpande verksamheten.  
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Kommunens verksamheter 

Koncernbolagens fullständiga resultat och ekonomiska ställning 

Koncernen Mörbylånga kommun omfattar två helägda bolag, Mörbylånga Bostads AB och Mörbylånga Fastighets AB, samt 
tre kommunalförbund, Ölands kommunalförbund (58 %), Kalmarsunds Gymnasieförbund (14 %) samt Kalmarsunds-
regionens Renhållare (11 %), i vilka kommunen har ett bestämmande eller väsentligt inflytande.  

2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015

Resultat (mnkr) 9,1 17,4 2,8 2,6 1 1,2 -0,6 1,6 8 5,1 -18 204,4 0,1

Soliditet (%) 28% 28% 7% 7% 17% 15% 46% 34% 37% 45% 32% 42%

Mörbylånga 

Kommun

Mörbylånga 

Bostads AB

Ölands 

Kommunal- 

förbund

Kalmarsunds- 

regionens 

renhållare

Kalmarsunds 

gymnasie- 

förbund

Mörbylånga 

Fastighets AB

 

 

Mörbylånga Bostads AB,  

org. nr 556528-7629 

Bolaget är ett allmännyttigt bostadsföretag som ska förvärva, 
äga och förvalta fastigheter eller tomträtter samt bygga bo-
städer, affärslägenheter och kollektiva anordningar inom 
kommunen. Ändamålet med verksamheten är att med iakt-
tagande av kommunal självkostnads- och likställig-
hetsprincip främja bostadsförsörjningen i kommunen. 

Bolaget är medlem i SABO (Sveriges Allmännyttiga  
Bostadsföretag). 

Årets resultat: 2,8 mnkr (2,6 mnkr) 

Information om verksamheten 

Byggnationer: investeringar och underhåll 
Verksamhetsåret har präglats av vatten i olika former. Vat-
tenbristen i sydöstra Sverige och på Öland i synnerhet har 
påverkat bolagets verksamhet under året.  Vissa underhålls-
projekt har skjutits på framtiden och speciella lösningar för 
att hantera vattenberoende uppgifter har arbetats fram. 
Finansieringen av bolagets viktiga nyproduktionsprojekt har 
varit svår. Under hösten 2016 har en tillfällig utökning av 
den kommunala borgensramen beslutats, vilket skapar möj-
ligheten att starta nybyggnadsprojekt under 2017. 

Under verksamhetsåret har bolaget fortsatt satsa på att för-
bättra det yttre underhållet av Mörbylånga Bostads AB:s 
fastigheter. Flera fasader har tvättats och/eller målats om.  

Det inre underhållet har fokuserats på att förbättra standar-
den i bolagets lägenheter. 11 lägenheter har helrenoverats, 5 
kök har renoverats och 9 badrum har renoverats.  

Uthyrning  
Under året har omsättningen av lägenheter uppgått till 98 st 
(108), utgörande 12,6 % (13,9 %) av lägenhetsbeståndet. Av 
bolagets totalt 776 lägenheter är 2 (0) avställda för renove-
ring och 1 (2) outhyrda vid årsskiftet. Bolagets uthyrning till 
Mörbylånga kommun uppgick till 16,6 (15,6) mnkr.  

 

Byggnation  
I fastigheten Storgatan 9 i Färjestaden har totalrenovering av 
taket skett samtidigt som det tidigare biblioteket har byggts 
om till gym under våren 2016. 

I Mörbylånga vid området ”Trollet” har en ombyggnad av 
utemiljön och parkeringen slutförts under våren 2016.  

Planerad byggnation  
Bolaget planerar att påbörja byggnation av nya lägenheter på 
gamla Preemtomten längs Storgatan i Färjestaden under 
2017.  

På de inköpta tomterna i Norra Viken, Mörbylånga planerar 
bolaget att bygga parhus med byggstart under 2016.  

Räntekostnader  
Snitträntan brutto på samtliga lån uppgick för året till 1,7 % 
(1,9 %) exkl. borgensavgift. Bolaget har det senaste året 
försökt att utnyttja den låga rörliga räntan samtidigt som 
ränterisken inte får bli för stor. Den genomsnittliga ränte-
bindningstiden för den totala skuldportföljen uppgår till 4,11 
år.  

Under verksamhetsåret har bolaget betalat en borgensavgift 
uppgående till 0,25 % (0,25 %) på utnyttjad borgen till Mör-
bylånga Kommun. Kostnaden för 2016 uppgår till 1 052 tkr 
(1 052 tkr).  

Hyresförhandlingar  
Hyrorna har under året höjts i snitt med 0,5 % (0,5 %).  

Fastighetsförvaltning  
Mörbylånga Bostads AB har tecknat ett förvaltningsavtal 
med Mörbylånga Kommun om att samordna all fastighets-
förvaltning inom kommunen. Detta innebar att Mörbylånga 
Bostads AB fått ansvar för all fastighetsförvaltning. Detta 
uppdrag omsatte 37 (33) mnkr under 2016.  

Förväntningar avseende den framtida utvecklingen  
Verksamheten under 2017 kommer att bedrivas ungefär i 
samma omfattning som tidigare. 
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Mörbylånga Fastighets AB,  

org. nr 556186-5667 

Information om verksamheten 

Byggnationer, investeringar och underhåll 
Under verksamhetsåret har mindre förbättringsarbete fort-
satt på bolagets fastigheter.  

Uthyrning 
Under verksamhetsåret har vakansgraden varit i stort sett 
oförändrad, lediga lokalytor finns främst i Mörbylånga före-
tagarby. En av företagets största hyresgäster, Polyplank, har 
genomfört en företagsrekonstruktion under året 2016.  
Mörbylånga Fastighets AB har valt att kostnadsföra hela 
hyresskulden.  

Bolagets uthyrning till Mörbylånga kommun uppgick till 2,1 
mnkr (2,0 mnkr).  

Räntekostnader 
Räntekostnaden har sjunkit i förhållande till föregående år 
beroende på lägre räntenivåer på marknaden.  

Ölands Kommunalförbund,  

org. nr 222000-0216 

Ölands Kommunalförbund är ett kommunalförbund där 
Borgholms och Mörbylånga kommuner är medlemmar.  

Kommunalförbund är en egen juridisk person. Kommunal-
förbund har egen budget och räkenskaper men ingen be-
skattningsrätt. Finansieringen av verksamheten sker genom 
kommunbidrag från medlemskommunerna. För 2016 har 
fördelningen av kommunbidraget varit 58 % från  
Mörbylånga kommun och 42 % från Borgholms kommun 
förutom särskilda projektmedel, som finansieras med 50 % 
från vardera kommun. 

Kommunalförbund som samverkansform introducerades i 
lagstiftningen 1919. Redan då förekom olika former av 
interkommunal samverkan på civilrättslig grund. Det är 
många faktorer som påverkar valet av samarbetsform; verk-
samhetens art (frivillig verksamhet, obligatorisk, myndig-
hetsutövning, affärsverksamhet) och hur man ser på kom-
munaldemokratiska frågor och medborgarinsyn. 

Kommunalförbund är en offentligrättslig juridisk person 
som har egen rättskapacitet och som är fristående i förhål-
lande till sina medlemskommuner. Kommunalförbund har 
egen budget och räkenskaper men ingen beskattningsrätt. 
Finansieringen av verksamheten sker genom debitering av 
medlemskommunerna. 

Kommunalförbund finns idag inom de flesta kommunala 
verksamhetsområden med en tyngdpunkt på räddnings-
tjänstförbund. Statistiken visar att antalet förbund fortsätter 
att öka och uppgår för närvarande till 110. Störst ökning av 
förbund har skett inom verksamhetsområdet administrativa 
stödfunktioner som IT, ekonomi, löner m.m. Kommuner i 
alla storlekar har bildat förbund. Landstingen har bildat 
några få förbund inom hälso- och sjukvården. 

Ölands Kommunalförbund bildades under en process mel-
lan åren 1968 – 1970. Den 16 mars 1970 sammanträdde 
förbundsfullmäktige första gången och enligt en historisk 
överblick, daterad 1994, anses detta datum utgöra utgångs-

punkten för det egentliga arbetet i Ölands Kommunalför-
bund. 

År 2016 har Ölands Kommunalförbund sålunda varit verk-
samt i 46 år. 

Ändamål och verksamhet 
Förbundet har enligt förbundsordningen till ändamål att 
samverka i frågor om översiktlig planering, utredningar, 
samarbetsprojekt och på annat sätt verka för ett samgående 
beträffande kommunala angelägenheter av gemensamt in-
tresse för medlemskommunerna. 

Räddningstjänst 
Kommunalförbundet ansvarar för den räddningstjänst som 
enligt lag åvilar var och en av förbundsmedlemmarna. 

Besöksnäringsfrågor 
Förbundet svarar även för samordning av turistfrågor och 
bedriver turistbyråverksamhet. Vidare ansvarar förbundet 
för organisering av turism- och besöksnäringens övergri-
pande marknadsförings- och utvecklingsfrågor. Förbundet 
äger rätt att teckna ägarandelar i turistbolag/destinations-
bolag. 

Väsentliga händelser under året 
I januari 2016 beslutade förbundsdirektionen att förstärka 
turistorganisationen genom anställning av tjänsterna Mark-
nadsansvarig och Utvecklingsansvarig. 

Kommunalförbundets styrning och ledning har under året 
förstärkts och förtydligats, dels genom reviderade och nya 
styrdokument, dels genom att Ölandskommunernas kom-
munchefer är förbundschef respektive biträdande förbunds-
chef i kommunalförbundet. 

Finansiell analys 

Negativt resultat  
Perioden uppvisar ett negativt resultat med 713 tkr vilket 
kan jämföras med 1 567 tkr per 2015-12-31. 

Cykelprojektet ”Fyr till Fyr” som startade under 2012, och 
vars första etapp har avslutats under 2015, uppvisade ett 
positivt resultat om 150 tkr. Under 2016 har arbetet med 
etapp 2 fortgått. 

Under året har investeringsvolymen uppgått till 869 tkr, 
vilken består av investeringar i befintliga samt nyinköpta 
fordon.  

Övergripande finansiellt mål för kommunalförbundet är att 
samtliga verksamheter ska hålla sig inom de beslutade bud-
getramarna. Kommunallagen stadgar att kommuner och 
kommunalförbund ska ha en långsiktig god ekonomisk 
hushållning. Årets resultat innebär ett underskott för kom-
munalförbundet och därmed har det övergripande finansi-
ella målet om en budget i balans ej uppnåtts.  

Räddningstjänsten uppvisar ett bättre resultat jämfört med 
budget liksom finansieringsverksamheten medan den All-
männa verksamheten och Turistorganisationen uppvisar ett 
sämre resultat än budget. 
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Kalmarsunds gymnasieförbund,  

org. nr 832401-6453 

Mörbylånga kommun ingår tillsammans med Kalmar,  
Borgholm och Torsås kommuner i Kalmarsunds gymnasie-
förbund. Förbundet ansvarar för gymnasie- och vuxenut-
bildning. 

Information om verksamheten 

Mörbylånga kommun bildar tillsammans med Kalmar,  
Torsås och Borgholm Kalmarsunds Gymnasieförbund. 
Förhållandet mellan kommunen och förbundet regleras i 
särskilt avtal. Avgiften baserar sig på antalet 16-19-åringar. 
Kommunens kostnad är beroende dels av hur många elever 
det finns totalt i medlemskommunerna, dels hur stor andel 
av dessa som tillhör kommunen.   

Huvuddelen av kommunens ungdomar bedriver sin gymna-
sieundervisning inom gymnasieförbundet.  

Kalmarsunds gymnasieförbund har tre stora gymnasieskolor 
i Kalmar; Stagneliusskolan, Lars Kaggskolan och Jenny 
Nyströmskolan samt Ölands gymnasium i Borgholm. 

Kommunens totala kostnad för all gymnasieutbildning ingår 
i bidraget, det vill säga. även för de elever som går i skolor 
utanför Gymnasieförbundet. 

Kalmarsunds Gymnasieförbund är även huvudman för den 
gymnasiala särskoleundervisningen samt vuxenutbildning.  

Väsentliga händelser under året 
Resultatet för året uppgår till 8 mnkr. Skolenheternas sam-
lade resultat visar ett överskott om 3,1 mnkr.  

Nuvarande trend är att fler ungdomar från våra egna kom-
muner väljer skolor inom förbundet samtidigt som antalet 
elever från andra kommuner i förbundets skolor blir fler. 

 Den kraftiga ökningen av elevantalet inom språkintrodukt-
ion (355 % sedan slutet av 2015) innebär ett flertal utma-
ningar för gymnasieförbundet. Förbundet ser idag ökade 
kostnader inom bland annat lokaler, personalkostnader, 
administration och elevhälsa. 

En ny insats för året är att Kalmarsund gymnasieförbund 
deltar i Skolverkets verksamhetsutveckling för nyanlända 
elever. Med riktade systematiska insatser stöder Skolverket 
förbundets förmåga att på kort och lång sikt erbjuda nyan-
lända elever en utbildning av hög och likvärdig kvalitet med 
målet att förbättra förutsättningarna för goda kunskapsresul-
tat för dessa elever.  

Kalmarsunds gymnasieförbund har under året tilldelats 
kvalitetsutmärkelsen Guldtrappan för digitalt lärande i sko-
lan.  

Framtid och förväntad utveckling 
Kalmarsunds gymnasieförbund har under de senaste åren 
behövt ställa av lokaler på grund av minskat elevantal men 
nu står förbundet inför det omvända. Utöver förbundets 
egna lokaler så har ett flertal klassrum hyrts externt för att 
klara av det hårda trycket. Framöver står förbundet inför en 
utmaning gällande planering av förbundets verksamhetsloka-
ler och arbetet med lokalavställning, lokalanskaffning och 
lokalanpassning kommer att öka markant de kommande 
åren. 

Utöver lokalfrågan så är även den stora efterfrågan på legi-
timerade lärare något som gymnasieförbundet måste han-
tera. Bristen av lärare pressar i sin tur upp lönerna och per-
sonalkostnaderna ökar. Ett annat område som innebär stora 
behov för målgruppen ensamkommande barn är elevhälsan. 
Driftkostnader för vaccinationer, skolsjuksköterskor och 
kuratorer är driftkostnader där förbundet förutspår att en 
ökning kommer att ske. 

En annan fortsatt ekonomisk utmaning är finansieringen av 
den trådlösa pedagogiken. Inför 2017 har gymnasieförbun-
det ett fortsatt behov av en medfinansiering från medlems-
kommunerna för att fortsatt kunna öka kvaliteten i under-
visningen och att ta tillvara de möjligheter som öppnar sig 
med informations- och kommunikationstekniken (IKT). 

Kalmarsundsregionens Renhållare (KSRR), 

org. nr 222000-1883 

Mörbylånga kommun ingår tillsammans med Kalmar,  
Nybro, Torsås och Oskarshamns kommuner i kommunal-
förbundet Kalmarsundsregionens Renhållare. 

KSRR har ansvar för insamling, transport och omhänderta-
gande av hushållsavfall i medlemskommunerna Kalmar, 
Mörbylånga, Nybro, Torsås och Oskarshamn. Insamlingen 
sker dels genom fastighetsnära insamling hos kund, med 
transporter i egen regi och på entreprenad, och dels genom 
att kund själv lämnar sitt grovavfall på ÅVC. I uppdraget 
ligger också att informera kring miljönytta och konsekvenser 
av avfall och avfallshantering. Det innebär bland annat att 
föreskriva hur insamling ska gå till, hur det ska sorteras och 
vad som händer med avfallet i nästa led. För att minimera 
miljöpåverkan ska KSRR aktivt arbeta för att hittabra be-
handlingsalternativ. 

Viktiga händelser och ändrade förutsättningar 
Under 2015 färdigställdes behandlingsanläggningen MOSA. 
Denna anläggning klarade inte av den utlovade kapaciteten 
och ett utbyte till en ny anläggning har därför pågått under 
2016. Den nya anläggningen kommer att stå klar i mars 
2017. Förhandlingar har under året förts med leverantören 
av den tidigare optiska anläggningen för att reglera våra 
ekonomiska mellanhavanden med anledning av problemen. 
Dessa fortsätter under 2017. 

Trots problem med optisk sortering har matavfallsinsamling 
pågått under året. Delar av året har utsortering skett genom 
legosortering i Vetlanda. För att möjliggöra detta har insatser 
i insamlingen av matavfall genomförts, vilket inneburit 
ökade transportkostnader. Viljan att sortera matavfall har 
fortsatt varit hög trots KSRR:s interna problem. 

I Oskarshamn har byggnation av ny ÅVC och personal-
byggnad i Storskogen färdigställts, liksom en ny självservice 
ÅVC i Figeholm med utökade öppettider.    

Under året har avsättning i slutdeponi gjorts med 0,3 mnkr 
konor, vilket är en uppräkning med 2 %.  

Uppföljning av reklamationer och avvikelser i insamlingen 
har gjorts löpande under året. Detta ger förbättrade möjlig-
heter att analysera och korrigera verksamheten.  

Resultatet för 2016 visar ett underskott på 18,2 mnkr (0,1 
mnkr). Resultatförsämringen beror främst på de problem 
som varit med den tidigare optiska sorteringsanläggningen. 
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Då denna har utrangerats under året så har det medfört en 
kostnad på -18,0 mnkr. De största budgetavvikelserna är: 

 Ökade intäkter (+15,9 mnkr) 

 Entreprenörer för behandling av avfall (-8,1 mnkr) 

 Konsulter, främst vid produktionen i Moskogen  
(-4,6 mnkr) 

 Personalkostnader, insamlingskostnader matavfall 
(-1,3 mnkr) 

 Lokaler och energi (+0,6 mnkr) 

 Reparationer och förbrukningsinventarier (-2,9 
mnkr) 

 Avskrivning och utrangering av tidigare optisk sor-
tering på Moskogen (-18 mnkr) 

Framtiden 
Under 2017 kommer KSRR arbeta mot att öka utsortering-
en av matavfall och minska matsvinnet. Fokus kommer även 
att läggas på insamlingen av hushållssopor i och med att den 
optiska sorteringen är i full drift.  

Under 2017 kommer byggnation av ny återvinningscentral 
vid Flygstaden, Kalmar stad att påbörjas. Även projektstart 
för ett nytt förbundskontor kommer att ske under året.  

KSRR kommer att under året utreda möjligheten att införa 
fler självserviceåtervinningscentraler. Projektet i Figeholm 
har varit mycket positivt med en hög nyttjandegrad hos 
anmälda abonnenter.  

Under 2017 kommer även möjligheten till en fastighetsnära 
insamling hos villaabonnenter av förpackningar och tidning-
ar att utredas. I den optiska sorteringen finns en option på 
att bygga ut anläggningen för utsortering av ytterligare tre 
fraktioner.  

Att arbeta med att minska avfallets farlighet är ett annat 
fokusområde, ett korrekt omhändertagande av bland annat 
småelektronik möjliggör återvinning. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


