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Kommunstyrelsens ordförande 

sammanfattar året som gått 
 

Så har ytterligare ett år gått och det är dags att 
summera 2014. Mörbylånga kommun fortsätter 
med den positiva trend vi haft de senaste åren, 
med fortsatt inflyttning, ökade skatteintäkter och 
goda resultat i våra verksamheter. 

Majoritetspartierna Moderaterna, Centerpartiet, 
Miljöpartiet, Folkpartiet och Kristdemokraterna 
är glada att återigen kunna presentera ett positivt 
bokslut för kommunen.  

Årets resultat 

Årets resultat uppgick till 6,1 Mkr vilket 
motsvarar 0,9 % av skatter och statsbidrag. 
Totalt sett blev det en negativ avvikelse om 1,2 
Mkr gentemot budget, men med tanke på hur 
det ekonomiska läget är för många av länets 
kommuner, men även runt om i landet, så är det 
att betrakta som ett bra resultat.  

De flesta verksamheter höll sig inom eller väldigt 
nära budgeten. Den politiska verksamheten, 
samhällsbyggnadsverksamheten samt vård- och 
omsorgsverksamheten hade dock mindre 
negativa avvikelser mot budget. En av 
anledningarna till detta är bl.a. högre kostnader 
för hemtjänsten och fler placeringar än vad vi 
budgeterat med. Däremot gjorde glädjande nog 
barn- och ungdomsverksamheten ett stort 
överskott mot budget på ca 4,6 Mkr. Detta 
mycket beroende på att vi budgeterat för fler 
barn i våra verksamheter än vad utfallet blev. 
Fjärrvärmeverksamheten har tyvärr ännu inte 
kommit i balans och gjorde ett underskott mot 
budget på 3,1 Mkr. 

Befolkning och bostäder 

Kommunens befolkning ökade under 2014 med 
130 personer och uppgick vid årsskiftet till 14 
498 personer, varav 7 357 kvinnor och 7 141 
män.  

Ökningen under 2014 är något under den 
målsättning som Mörbylånga kommun har med 
en befolkningsökning på 1 % årligen. Det är 
dock en fortsatt positiv befolkningsutveckling i 
kommunen. 

 

Vi ser ett fortsatt tryck på inflyttningen och 
behöver möta bl.a. det behov av villatomter som 
finns i Gårdby-Norra Möckleby samtidigt som vi 
kommer dit med VA. Det finns också ett stort 
behov av lägenheter, främst i norra kommun-
delen. 

Årets investeringar 

De största investeringarna under året har gjorts i 
nya skollokaler och idrottshall i Torslunda, olika 
saneringsarbeten och utbyggnader av VA-nätet 
samt ombyggnad av reningsverket i Färjestaden. 
Det stora trycket på förskolor och skolor har 
inneburit att kommunen påbörjat nybyggnad av 
en F-6-skola i Färjestaden. Investerings-
kostnaderna för kommunen uppgick till 70 
miljoner 2014. 

Framtid 

Vi har nu påbörjat en ny mandatperiod, med en 
delvis ny politisk organisation. De kommande 
åren kommer fortsätta med en hög investerings-
nivå, speciellt med den efterlängtade VA-
satsningen. För att klara en fortsatt hög 
investeringsnivå bör vi dock se över möjligheten 
att närma oss 2 % som överskottsmål, samtidigt 
som vi måste öka på våra amorteringar. För att 
klara det krävs en stor ekonomisk medvetenhet 
och ett effektivt resursutnyttjande i våra 
verksamheter.  

 

Henrik Yngvesson (M), kommunstyrelsens 
ordförande 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Landstinget i 
Kalmar län 
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Årets resultat 

En positiv tillväxttrend 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Åldersstruktur 
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Befolkning 
 

• Kommunens befolkning ökade under 
2014 med 130 personer och uppgick 
vid årsskiftet till 14 498 personer, 
varav 7 357 kvinnor och 7 141 män 

• Ökningen under 2014 är något under 
den målsättning som Mörbylånga 
kommun har med en 
befolkningsökning på 1 % årligen. Det 
är dock en fortsatt positiv 
befolkningsutveckling i kommunen. 

 

Åldersfördelning 

• Mörbylånga kommun har något högre 
medeltal i åldrarna 0-17 samt från 45 
år och uppåt än medeltalet för landet i 
sin helhet.  

• Andelen i grupperna 18-44 år är 
däremot lägre än riksgenomsnittet.  

• En fortsatt positiv trend är att andelen 
0-6 år hamnar över snittet för landet. 

 

 

Årets resultat 

 
 Årets resultat uppgick till 6,1 miljoner. 

De flesta verksamheter höll sig inom 
eller väldigt nära budget. 

 Investeringskostnaderna uppgick till 
70 miljoner. De största investeringarna 
har gjorts i nya skollokaler och 
idrottshall i Torslunda, olika 
saneringsarbeten och utbyggnader av 
VA-nät, ombyggnad av reningsverk 
samt byggstart av en F-6-skola i 
Färjestaden. 

 



32,78% 
Kommunal-

skatt 

21,41% 
Kommunal 

skatt 

11,37% 
Landstings-

skatt 

För varje intjänad hundralapp betalar du som bor i Mörbylånga 
kommun 21,41 kronor i skatt för din kommunala service. Dessutom 
betalar du 11,37 kronor till landstinget. Totalt blir det 32,78 kronor i 
kommunalskatt. 

 

Kommunens resurser 

Härifrån kommer dina pengar 

 

  

 

Så fördelas dina pengar 
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Kleva badplats fick ny badbrygga 
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