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Ekonomiska fo rutsa ttningar 
budget 2014 plan 2015-2016 

Förutsättningarna för kommande års budget bygger på de prognoser som Sverige 

kommuner och landsting gör avseende skatte- och statsbidragsutfall 

Skatteintäkter och statsbidrag i Mörbylånga kommun (tkr) 

 Budget 2014 Plan 2015 Plan 2016 

Skatteintäkter  558 552 583 129 615 785 

Inkomstutjämning 

o statsbidrag 

155 442 158 211 161 313 

Kommunalskatt. 

Den kommunala utdebiteringen har varit oförändrad sedan 2003. Två 

skatteväxlingar har skett under perioden mellan kommunerna i Kalmar län och 

landstinget, för hemsjukvård (26 öre) och kollektivtrafiken (41 öre). Inför 2014 

års budget är skattesatsen 21:41 (landstinget 11:37, kyrkoavgiften 1:50 samt 

begravningsavgift 0,30) 

Den genomsnittliga kommunalskatten i riket uppgår till 21,55 medan den i 

Kalmar län är 21,57 

En skattekrona för kommunen motsvarar ca 23 Mkr 

Befolkning och demografi 

Mörbylångas folkmängd uppgick vid årsskiftet 2013 till 14 256. Under 2012 

ökade befolkningen med 118 personer.  

Enligt den vision som Mörbylånga kommun har antagit fram till 2025 ska 

befolkningen öka till 16 000 invånare. Målsättningen är 1 % ökning per år 

framöver. Prognosen bygger på såväl ett positivt födelsenetto som ett 

inflyttningsnetto.  

Antalet ungdomar i gymnasieåldern kommer att minska under de kommande 

åren. De stora kullarna från 1990-talet börjar gå ur gymnasieskolan. Först efter 

2015 kommer antalet att öka igen. 

Antalet elever i högstadiet har minskat kraftigt under de senaste åren men nu 

sker en ökning. Inskrivna barn inom förskoleverksamheten och elever i låg- och 

mellanstadiet ökar även fortsättningsvis. 

Pensionärer kommer att öka under de kommande åren när 40-talisterna går i 

pension. Förändringen kommer att få konsekvenser i samhället inte minst på 

arbetsmarknaden. Åldersgruppen 65 och äldre ökar och därmed kan det innebära 

ett ökat vård och omsorgsbehov. 
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Medelåldern i kommunen är 43,8 år att jämföra med länssnittet som är 44 år och 

rikssnittet är 41,7år. 

 

Antal invånare: 
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013* 

13403 13405 13520 13608 13737 13834 14021 14138 14256 14287 
* 2013-06-30 

Investeringar 

Mörbylånga kommun har under de senaste 10 åren gjort stora investeringar inom bland 

annat äldreboenden, skolor och VA-utbyggnader. Orsaken är både ett stort 

reinvesteringsbehov men även ändrade lagkrav och demografisk påverkan vilket innebär 

behov av nyinvesteringar. 

Inför kommande planperiod är det ett fortsatt högt investeringsbehov. Det är framförallt 

utbyggnaden av vatten och avlopp på östra sidan och behov av nya förskolor och skolor. 

Under 2013 beräknas den pågående VA-planen vara färdig och en prioritering av 

utbyggnaden kan därmed ske. 

 

 

 
(Investeringsvolymen 2013/2014 är en prognos) 
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Lån 

Under 2000-talet har det skett en dramatisk ökning av skuldsättningen i kommunen. 

Med anledning av de stora investeringarna under motsvarande period har det inte funnits 

tillräckligt med likvida medel för att klara en självfinansiering. 

 

 

Soliditet 

Soliditeten är ett mått på kommunens långsiktiga finansiella utrymme. Den visar 

hur stor andel av de totala tillgångarna som kommunen själv äger, d v s hur stor 

del det egna kapitalet utgörs av de totala tillgångarna  

 
 
Tabell: Soliditet 1996-2013, % (2013är prognos) samt exklusive pensionsförpliktelser som 

återfinns inom linjen på balansräkningen fr o m 1998. I underlaget 1996-1997 är 

pensionsförpliktelserna inkluderade. 

0

100

200

300

400

500

600

Lån (Mkr) 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

1
9

9
6

1
9

9
7

1
9

9
8

1
9

9
9

2
0

0
0

2
0

0
1

2
0

0
2

2
0

0
3

2
0

0
4

2
0

0
5

2
0

0
6

2
0

0
7

2
0

0
8

2
0

0
9

2
0

1
0

2
0

1
1

2
0

1
2

2
0

1
3

2
0

1
4

Soliditet (%) 

Soliditet (%)



  4 (82) 

   

 

Resultatutveckling 

Resultatutvecklingen under åren sedan balanskravet blev lagstadgat (år 2000) har 

Mörbylånga kommun totalt sett klarat kravet.  

Att klara balanskravet med ett positivt resultat är dock en lägre ambitionsnivå än att leva 

upp till kravet på god ekonomisk hushållning. Enligt en allmän tumregel krävs 2 % av 

skatter och statsbidrag för att upprätta håll god ekonomisk hushållning men det är upp 

till varje kommunfullmäktige att utifrån respektive kommuns förutsättningar göra denna 

bedömning. 

Enligt de ställningstagande som gjort i Mörbylånga kommuns av de finansiella målen 

har 1 % ansetts vara en rimlig nivå utifrån den tillväxt som sker i kommunen.  

Årets resultat 

 

Budgetkonsekvenser att ta hänsyn till 

Inför kommande planperiod är prognosen för 2013 års utfall (exklusive AFA-

återbetalning) ett resultat på noll resultat att jämföra med ett budgeterat överskott på 7,0 

Mkr. De enskilt största avvikelserna är vinterväghållning, fjärrvärme, grönskötselytor 

lägre utfall på bygglovavgifter och en negativ preliminär slutavräkning på skatterna för 

2013. Den mjuka sektorn, har vid senaste uppföljningen inte redovisat någon avvikelse 

gentemot tilldelad ram. 
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Resultatbudget inklusive löne- och prisuppräkning, 
resursfördelning enl förändrad demograf och äskande 

    

Resultatbudget  (tkr) 

Förslag 
KLU 

Plan Plan 

 

 
2014 

 
2015 

 
2016 

    

Verksamhetens intäkter 

 
130 000 

 
145 000 

 
150 000 

Verksamhetens kostnader 

 
-786 348 

 
-825 927 

 
-863 327 

Avskrivningar 

 
-42 000 

 
-44 000 

 
-46 000 

    

Verksamhetens nettokostnader 

 
-698 348 

 
724 927 

 
-759 327 

    

Skatteintäkter 

 
558 552  

 
583 129 

 
615 785 

Generella statsbidrag 

 
155 442 

 
158 211 

 
161 313 

Finansiella intäkter 

 
5 500 

 
5 500 

 
5 000 

Finansiella kostnader 

 
-14 000 

 
-14 500 

 
-15 000 

    

Resultat före extraordinära poster 

 
7 146 

 
7 413 

 
7 771 

    

    

    

Årets resultat 

 
7 146 

 
7 413 

 
7 771 
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Specifikation av förändringar 2014 

 

   
Budget  

  
Verksamhet 

Budget 
2013 Förändringar förslag 2014 Kommentarer   

      Kommunstyrelsen 64 543,9 -1 000,0 63 543,9 Oförutsedda minskas från 3 Mkr till 2 Mkr (1,4 Mkr nyttjat 2013) 

 Kalmarsunds gymnasieförbund 60 637,0 -4 789,0 55 848,0 Antalet elever minskar 

 Ölands kommunalförbund 18 921,0 -1 850,0 17 071,0 Näringslivkontorets avveckling (1350 tkr)  samt besparingar inom förbundet (500 tkr) 

Kultur och näringsliv 21 550,0 1 350,0 22 900,0 Överföring näringslivskontorets budget till kommunen   

SUMMA 165 651,9 -6 289,0 159 362,9 
  

      Samhällsbyggnad 25 079,9 -150,0 
 

Tillfällig projketanställning 2013 

 

  
550,0 

 
Utökning av tjänst inom exploateringsverksamheten 

 

  
400,0 

 
Utökat anslag för asfalt ( återställande av volym som minskats pga index genom åren.) 

  
750,0 

 
Utökat anslag för snöröjning 

 

  
500,0 

 
Utökat anslag för grönyte- o parkområdesskötsel 

 

  
150,0 

 
Utökat anslag för arbete med antagen klimatstrategi 

     150,0   Utökn av tjänst för miljötillsyn, ex vis avloppsinventeringar (30% skattefinansierat) 

SUMMA SAMHÄLLSBYGGNAD 25 079,9 2 350,0 27 429,9 
  

      

      

      Vård och omsorg 251 063,8 200,0 
 

Beredskap inom IFO (infördes aug -13 får full effekt 2014 o då krävs ytterligare 200 tkr) 

  
225,0 

 
Utökn biståndshandläggare - krav på kontinuerliga uppföljningar är en av orsakerna 

  
500,0 

 
Ökad bemanning inom särskilda boende 

 

  
1 000,0 

 
Utökning av pott för personlig assistans/LSS 

 

  
1 600,0 

 
Pott för omfattande vårdbehov inom särskilda boende/hemtjänst/hemsjukvård 

  
1 000,0 

 
Införande av den sk Mörbylånga modellen, få över personer från ekonomiskt bistånd 

    
till arbete 

     1 100,0   Utökad hyreskostnader  "gamla hälsocentralen i Färjestaden"   

SUMMA VÅRD O OMSORG 251 063,8 5 625,0 256 688,8 
  

      FÖRSKOLA/SKOLA/FRITID 257 836,2 496,0 
 

Familjecentral i Färjestaden (helårseffekt) 

 

  
900,0 

 
Fortsatt 1:1 satsning (elevdatorer) 

 

  
2 480,0 

 
Nya förskoleavdelningar (Skogsby o Algutsrum) 

 

  
3 150,0 

 
Lärartjänster (fler klasser i Torslunda o Glömminge)  

 

  
500,0 

 
Ledningsresurs (en chefstjänst) 

 

  
50,0 

 
Avtal Torslunda försöksstation (tidigare via Ölands kommunalförbund) 

     380,0   Ipad i förskola o grundskolans tidiga årskurser.(enl motion i fullmäktige 2013) 

SUMMA FÖRSKOLA/SKOLA/FRITID 257 836,2 7 956,0 265 792,2 
  

      TOTALT VERKSAMHETERNA 699 631,8 9 642,0 709 273,8 
  

      

      FINANSFÖRVALTNINGEN  706 681,8 -2 000,0 
 

Avskrivningar ökar pga investeringar 

 

  
7 326,0 

 
Justeringar av interna poster (internränta, pensionsskuld o sem löneskuld) 

 

  
-12 400,0 

 
Central lönepott  

 

  
13 312,2 

 
Ökade intäkter skatter o statsbidrag 

 

  
3 500,0 

 
Ökade finansiella intäkter (avkastning borgen och KLP) 

 SUMMA FINANSFÖRVALTNINGEN 706 681,8 9 738,2 716 420,0     

      

      ÅRETS RESULTAT 7 050,0 96,2 7 146,2 
  



  7 (82) 

   

 

SAMMANSTÄLLNING AV INVESTERINGSÄSKANDEN 
  

    Investeringar 
   

 
Skattefinansierade Lånefinansierade Kommentarer: 

Barn o ungdom inventarier 2 050,0 
 

Div inventarier skola/fsk 

    Vård och omsorg inventarier 650,0 
 

Div inventarier vård/omsorg 

    
Torslunda skola 12 400,0 

 

15 Mkr avsatt i 2013 års 
budget 

    Ny F:6 Skola i Fdn 13 750,0 
 

Halva kalkylbeloppet 2014 

    Verksamhetsstöd 2 400,0 
 

Gem kommuninköp dator 

    Markreserv 2 000,0 
 

Pott för markinköp 

    Exploatering 
 

6 115,0 
 

    Energibesparande åtgärder 
 

20 000,0 Enl underlag till motion  

    Fjärrvärme 
 

1 000,0 Enl äskande  SBU 

    VA 5 035,0 18 415,0 Enl äskande  SBU 

    Hamnar 4 100,0 
 

Enl äskande  SBU 

    Park 200,0 
 

Enl äskande  SBU 

    Gemensamverksamhet 3 400,0 
 

Enl äskande  SBU 

    Väghållning / GC vägar 3 500,0   Enl äskande  SBU 

    

 
49 485,0 45 530,0 

 

    TOTALT  
 

95 015,0 
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Investeringsplan 2014-2016 
 
Verksamhet Budget 2014 Plan 2015 Plan 2016 

Markreserv 2 000 2 000 2 000 

Verksamhetsstöd 2 450 2 700 2 700 

Förskola/skola 2 050 800 800 

Vård/omsorg 600 550 550 

Verksamhetsfastigheter 26 150 13 750 0 

Energibesparande 

åtgärder 

20 000 0 0 

Vägar 3 500 6 000 5 500 

GS 3 400 1 900 1 200 

Park 200 200 200 

Hamnar 4 100 3 200 5 300 

VA 23 450 58 700 54 200 

Fjärrvärme 1 000 1 000 1 000 

Totalt 88 900 90 800 73 450 

Exploatering 6 115 - 3 980 - 3 165 
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Verksamhetsplan fo r Kultur och 
na ringsliv 

Sektionen arbetar med kultur, näringsliv, föreningsservice, information och 

bibliotek. Sektionens kulturverksamhet innefattar också ansvaret för 

världsarvsfrågorna.  

Uppdraget  

Sektionen ska fullgöra uppgifter enligt gällande lagstiftning och av fullmäktige 

och kommunstyrelsen fastställda mål, regler och riktlinjer. I uppdraget ingår  

 Kultur och bibliotek 

 Näringslivsfrågor och destinationsutveckling  

 Förenings- och fritidsfrågor som inte hanteras av skolan  

 Information på en kommunövergripande nivå 

 Världsarvsfrågor 

 

Verksamheten ska beskrivas, planeras och följas upp utifrån fyra 

perspektiv/målområden 

 Kund 

 Medarbetare 

 Utveckling 

 Ekonomi 

Värdegrund 

I Mörbylånga är värdegrunden Människan i fokus. Den beskriver vi på följande 

sätt. 

Vi ansvarar för att tillsammans utveckla Mörbylånga kommun på ett kreativt 

och jämlikt sätt. 

• Vi ger ett gott bemötande och en god service. 

• Vi är öppna och tydliga och ser vår roll i ett större sammanhang. 

• Vi ansvarar för att hela verksamheten fungerar och når uppsatta mål.  

• Vi presterar mer när vi tillsammans tar tillvara våra erfarenheter och 

kompetenser. 
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Visioner och strategier fram till år 2025 

Kommunen  

  2025 eller tidigare vara Sveriges ledande kultur- och naturkommun 

 Har ett näringsliv som är framgångsrikt och antal sysselsättningstillfällen 

ökar årligen med minst 90. 

  Har ett företagsklimat som är positivt och är väl känt i vår omvärld. 

Sektorn Kultur och näringsliv ska särskilt arbeta för 

 Världsarvet och kulturlandskapet på södra Öland har unika värden som 

ska bevaras för att inte förlora sin särart. Landskapets värden ska ligga till 

grund för kommunens utveckling.  

 Kultur i alla former som berikar människor och bidrar till 

samhällsutvecklingen.  

 Det öländska näringslivet utvecklas på ett ekonomiskt, socialt och 

ekologiskt hållbart sätt. 

 

 Verka för att Öland befäster sin roll som en av Sveriges mest kända 

besöksdestinationer med rika natur- och kulturvärden, genuina besöksmål 

och en kunnig och bärkraftig besöksnäring. 

 

 Verka för en meningsfull fritid ur ett folkhälsoperspektiv 

 

 Utöka samarbetet skola – näringsliv 

 

 Kulturfrågor inom kommunen (kultur i omsorgen, kultur i skolan etc.) 

Övergripande mål 

Kommunen har goda förutsättningar att hävda sig som ledande kultur- och 

naturkommun. Kommunen är en trygg och säker kommun med goda livsmiljöer, 

brett utbud av arbetstillfällen, attraktiva boenden, bra infrastruktur, goda 

kommunikationer, bra kulturutbud m.m.   

Kulturutbudet i kommunen ska finnas för alla medborgare och besökare. 

Biblioteken är en social och kulturell mötesplats. Kommunen ska fortsatta arbeta 

för att upprätthålla bra och tillgängliga bibliotek. Kommunen stödjer det ideella 

kulturarbetet. Inom våra kommunala verksamheter är kulturen en viktig del och 

barn och unga är prioriterade. 

Vi ska använda de konstnärliga områdena som resurs inom besöksnäringen och 

för medborgarna. 

Ett informationscenter för världsarvet bör skapas. 

Kommunikation och information är viktig för hela kommunen. Vi ska 

förbättrade våra metoder att informera och kommunicera. 

Kommunen ansvarar för att främja ett rikt fritids och föreningsliv. Fritids- och 

föreningsverksamheten i kommunen ska hålla en god kvalitet och vara tillgänglig 

för alla på lika villkor. Vi skall vara lyhörda för innevånarnas önskemål i den 

mån det finns möjlighet till detta.  
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Södra Ölands odlingslandskap ska  förvaltas och användas på ett hållbart sätt. 

Näringslivsarbetet ska skapa förutsättningar för befintliga företag och underlätta 

nyetablering av företag i kommunen. Huvudmålet är att bidra till att öka antalet 

företagare i kommunen och ett förbättrat näringslivsklimat. 

En turismstrategi är beslutad i kommunen. På nationell nivå finns ett mål att 

fördubbla turismintäkterna på 10 år, mellan 2010-2020. Detta mål finns också 

med i Ölands turismstrategi. Mörbylånga kommun ska verka för att detta mål 

nås.  

Strategiska och aktuella frågor 

Kultur och näringsliv i samverkan är en strategiskt viktig fråga. Under 2014 ska 

vi ta fram strategier och handlingsplaner för hur vi arbetar med dessa viktiga 

frågor. 

Mål 2014 

Redovisade mål utgör kontraktet mellan kommunstyrelsen och dess förvaltning 

och är kopplade till prestation och medel. 

 

Kund 

Kultur 

Samarbetet med skolan ska fortsätta och utökas under året. Bl.a. ska vi bistå med 

hjälp att söka pengar externt. Det nära samarbetet med kulturskola och 

fritidsgårdar ska utvecklas. Vi ska verka för ett brett kulturutbud inom omsorgen. 

Samarbetet mellan kulturutveckling och biblioteken ska ske med ett varierat 

programutbud i Södra Möckleby, Mörbylånga och Färjestaden. Konstinköpen 

ska fortsätta och möjligheten till en ny databas ska undersökas. Utsmyckning av 

kommunala nybyggnationer ska fortsätta. Vi ska anordna tillfälliga utställningar i 

kommunhuset för att lyfta fram sådant som är aktuellt inom kommunen.  

Vi ska också synliggöra de insatser som redan görs. 

 

Indikatorer 2013-2015 

 

 2012 2013 2014 2015 

Antal beviljade 

kulturbidrag till 

ungdomar under 25 år 

1 4 5 7 

Egna arrangemang för 

både yngre och äldre 
 9 12 12 

Utställningar intern 0 2 4 4 
Utställningar externt 0 0 1 1 
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Bibliotek 

Verksamhetsområdet omfattar tre folkbibliotek i Mörbylånga, Färjestaden, 

Degerhamn som tillsammans har öppet 106 timmar/vecka. Det finns sex 

skolbibliotek, Alun, Färjestaden, Glömminge, Gårdby, Torslunda och Skansen 

som drivs på uppdrag av skolan.  

Mål för verksamheten: 

 

Skolbiblioteken 

Skolbiblioteken ska inspirera till läsning, medverka i skolarbetet, träna i 

informationskompetens och källkritik, inspirera elever till att bli 

biblioteksanvändare samt främja kulturell och social medvetenhet 

Folkbiblioteken 

Biblioteket ska främja intresset för läsning, litteratur och kunskapssökande 

genom generösa öppettider, en webbkatalog i ständig utveckling, ett varierat 

medieutbud, kompetent personal och intressanta program. 

Biblioteket ska ligga i framkant inom digital utveckling och allmänheten ska 

kunna boka digital hjälp på biblioteket. 

Biblioteket ska med sina resurser ge förutsättningar för personlig utveckling och 

vara en resurs för ett livslångt lärande. 

Biblioteket ska inspirera kommuninvånarna till att påverka verksamhetens 

utformning genom inköpsförslag, utställningar, bokcafé och vara öppen för 

också andra idéer 

Biblioteket ska prioritera barns och ungdomars behov genom ett aktivt samarbete 

mellan bibliotek, skola/skolbibliotek, förskola och BHV samt ingå i regionala 

projekt. 

Indikatorer 2012-2015 

 

 

 2012 2013 2014 2015 

Antal lån 

böcker 

136140/35638 130000/37000 130000/40000 

 

130000/40000 

 

 

 

Antal lån 

AVmedia 

30643 32000 29000 28000 

Antal lån 

E-böcker 

1293 1500 3000 3500 

Antal 

besökare   

113558 110000 100000 100000 

 

   

 

Näringsliv och destinationsutveckling 

Verksamhetsområdet omfattar näringslivslotsning, näringslivsutveckling och 

destinationsutveckling. 

En prioritering ska göras över vilka mål man bör arbeta med först, för att sedan 

utveckla en handlingsplan, för 2014, som tydligt kopplas mot de prioriterade 

målen, vars resultat är mätbara. 
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En handlingsplan ska tas fram för att fördubbla turismintäkterna på Öland i linje 

med den nationella strategin mellan 2010-2020, Öland ska år 2020 utgöra en fullt 

exportmogen destination. Med exportmogen menas att destinationen är 

tillgänglig och anpassad för utvalda utländska målgrupper, med avseende på 

lyskraft, språkinformation, kvalitet och servicegrad. 

Minst 20 exportmogna företag ska finnas på Öland år 2020 och antalet 

sysselsatta i besöksnäringen på Öland ska ha ökat med 50 procent. Turismen på 

Öland ska vara hållbar och ansvarsfull. Öland ska vara ett föredöme bland 

skandinaviska destinationer när det gäller ekologisk, ekonomisk och social 

hållbarhet. 

Indikatorer 2012-2015 

 

 2012 2013 2014 2015 

Nyföretagande 

(Jobs and 

society) 

133 115 100 85 

Ranking 

(Svenskt 

Näringsliv) 

143 167 150* 120 

Attityd 

(Svenskt 

Näringsliv) 

3,42 3,29 3,5* 3,7 

Tillväxt enligt 

UC(UC & 

Företagarna) 

247/49 269/122 230/270 200/270 

 

   

 

*Rankingen när det gäller nyföretagande kommer från 

Jobs & Society, som också driver Nyföretagarcentrum, 

och baseras på antal nystartade företag/1000 

invånare. 

Siffrorna från Svenskt Näringsliv baseras på en enkät 

som skickas ut varje år till 200 företag (ojämna år 

svarar även politiker) i varje kommun, av olika 

storlekar och inom olika branscher. Enkäten 

genomförs på hösten och svaren redovisas i januari 

påföljande år. Själva rankingen offentliggörs i början 

på maj. Eftersom de resultat som kommer att redovisas 

2014 baseras på svar som avges i skrivande stund är 

det lite svårt att ha mål för nästa år egentligen, men en 

förhoppning om en uppgång kan man ha. Rankingen 

är alltså en skala 1-290 (antalet kommuner i Sverige) 

och attityd-indikatorn är en 6-gradig skala, baserat på 

svar på 18 frågor. Man kan hitta resultat för samtliga 

svenska kommuner på www.foretagsklimat.se . även 

om dessa siffror baseras på tyckande om attityder, är 

statistiken ändå nedbruten på de sjutton olika 

områdena, vilket ger en möjlighet att arbeta med 

resultatet. 

 

Tillväxtsiffrorna enligt UC och Företagarna är också 

en 1-290skala, och baserad på tillväxten i 

aktiebolagen (eftersom det bara är deras bokslut som 

   

http://www.foretagsklimat.se/
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är offentliga). Andelen av företagen i Mörbylånga 

kommun som är AB är förhållandevis låg för visso, 

men som indikator på hur det går för Mörbylångas 

företag generellt är siffran ändå relevant. Tillväxten 

mäts årligen och delas sedan upp i en årlig ranking 

och en rankingsiffra som täcker den senaste 

femårsperioden därav de två olika siffrorna. 

Föreningsservice 

Verksamhetsområdet omfattar föreningsservice och fritidsverksamhet som inte 

hanteras av skolorna. Vi ska samarbeta med föreningslivet, när det gäller deras 

intressefrågor. Föreningsbidragen skall prioriteras till åldersgruppen 7 – 25 år. 

Vi bör arbeta vidare med utvecklingen av att få ytterligare minst 10 föreningar 

att själva sköta sina bokningar (ej schemabokningar och matcher) genom 

booking och interbook och att låssystemet i Multiaccess skall fungera fullt ut 

med koder, så hyresgästen själv sköter sina dörröppningar på ytterligare minst tre 

objekt. 

De viktiga och givande föreningsbesöken skall fortlöpa och vi arbetar för att 

upprätthålla det fina samarbetet. 

Inriktningsmål är att rusta upp och förnya våra kommunala rastplatser som finns 

längs cykel- och vandringsleden och att anlägga ytterligare delsträckor i 

anslutning till vandringsleden, Mörbylångaleden. Vi ska också satsa på och 

utveckla de kommunala badplatserna.  Dessutom ska tid för folkhälsa avsättas 

minst två gånger per vecka i våra respektive sporthallar, aktiviteter gemensamt 

för allmänheten i alla åldrar typ Friskis och svettis.  

 

Indikatorer 2012 - 2015 
 

 

 2012 2013 2014 2015 

Utvecklat 

bokningssystem* 

3 10 10 10 

Antal föreningar 

** 

85 85 85 85 

Upprustning av 

kommunala 

rastplatser 

2 2 2 2 

Delsträckor 

vandringsled 

0 1 2 1 

Utvecklade 

badplatser 

1 1 2 2 

 

 

*Kunder som själva sköter sina 

bokningar (Direktbokning) 

** Inklusive studieförbunden 

Information 

Verksamhetsområdet omfattar information och kommunikation samt 

sekreterarskapet i kommunens valnämnd, som är lokal valmyndighet.  

Under året ska vi ta fram en kommunikationsstrategi. Vi ska jobba vidare med en 

förbättrad information på intranätet och webbplatsen samt fortsätta informera via 

skriften Mörbylånga – Din Kommun.  
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År 2014 är det val till Europarlamentet i maj och till riksdag, landstings- och 

kommunfullmäktige i september vilket kommer att påverka informationsarbetet i 

ganska stor utsträckning. 

 

Indikatorer 2013-2015 
 

 2012 2013 2014 2015 

Antal nr av 

Mörbylånga - 

Din kommun 

3 4 4 5 

SKL:s 

ranking 

”Information 

till alla” – en 

granskning av 

kommunernas 

webbplatser 

(medelvärde i 

procent) 

73 77 80 90 

Antal 

besökare på 

webbplatsen 

(unika 

besökare, 

snitt/månad) 

7 900 8000 8100 8200 

 

 

Världsarv 

Verksamhetsområdet omfattar utvecklingen av världsarvet på södra Öland. 

Vi ska verka för att bredda synen på världsarvet. Vi ska både vända oss till 

invånarna och besökarna i allmänhet, men också internt till skola och i 

omsorgen. 

Vi ska ta fram kommunens del av förvaltningsplanen för Världsarvet. 

Vi ska även verka för att söka pengar och därmed få in mer resurser i 

verksamheten, bevaka ansökningsomgångar, för att inte tappa fart. 

Ett informationscenter för världsarvet bör skapas. 

Indikatorer 2012-2015 

 

 2012 2013 2014 2015 

Antal evenemang på 

världsarvsvecka 
? 26 30 30 

Ett antal aktiviteter 

geografiskt spridda 

kopplade till 

Världsarvet i samarbete 

med föreningar och 

skola 

0 0 2 4 

 

Auktoriserade 

världsarvsguider och 

världsarvsbibliotekarier 

0 1 2 3 
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Medarbetare 

Öka andelen nöjda medarbetare. 

Vi prioriterar: 

- Tydliggöra verksamhet och mål genom dialog och genom att ta fram 

tydliga dokument. 

Indikatorer 

Andel svar stämmer bra 

och stämmer mycket bra 

från arbetsmiljöenkät 

2011 2013 2015 

Möjlighet att lära nytt och 

utvecklas i det dagliga 

arbetet 

64 % 90% 100% 

Jag vet vad som förväntas 

av mig i mitt arbete 

43 % 80 % 100% 

Jag är insatt i min 

arbetsplats mål 

60 % 72 % 100% 

 

 Eftersom sektorn är ny från 1/9 2013 så är siffrorna 2011 och 2013 tagna från 

bibliotekets arbetsmiljöenkät. 

Utveckling  

Under året ska strategier och handlingsplaner tas fram för samtliga i sektorn 

ingående verksamheter.  

Ekonomi 

Vi bedriver verksamheten inom våra ekonomiska ramar och använder våra 

resurser på ett flexibelt sätt. 

Vi prioriterar 

- Att arbeta vidare på uppdraget med översyn av taxor i kommunala 

lokaler. 

Skapa utrymme för satsningar på destinationsutveckling 
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Verksamhetsplan fo r 
samha llsbyggnad 

Sektionen arbetar med plan- och byggverksamhet, miljö- och livsmedelstillsyn, 

mark- och exploateringsverksamhet samt teknisk affärsverksamhet. 

Uppdraget  

Sektionen ska fullgöra uppgifter enligt gällande lagstiftning och av fullmäktige 

och kommunstyrelsen fastställda mål, regler och riktlinjer. I uppdraget ingår  

 anläggning, drift och underhåll av kommunens gator, vägar, parker och andra 

allmänna platser, vatten- och avloppsanläggningar, trafikanläggningar, 

planteringar, lekplatser och liknande anläggningar samt 

fjärrvärmeanläggningar, vindkraft och hamnar 

 fysisk planering enligt plan- och bygglagen, bygglovhantering 

 energi- och klimatrådgivning 

 exploateringsverksamhet 

 köp och försäljning av fast egendom inom exploateringsverksamheten 

 miljö- och livsmedelsfrågor enligt miljöbalken och annan speciallagstiftning 

 hållbar utveckling enligt Agenda 21 med inriktning på såväl hårda som mjuka 

frågor  

 naturvård och vattenvård 

 kommunikationer  

 trafikuppgifter 

 ansvar för kommunens primärkarta och GIS-frågor 

 bostadsanpassningsärenden 

Omvärldsanalys 

Plan och Bygg 

Trots nya låneregler och nedgång i byggsektorn är kommunen är fortsatt attraktiv 

för inflyttning och nyetableringar, vilket innebär fortsatt högt tryck på den 

fysiska planeringen och exploateringsverksamheten. Detta kräver bättre 

samordning inom sektorn. 

Staten har tillsatt en rad utredningar för att identifiera orsaken till rådande 

bostadsbrist. Övergripande förändringar av Plan- och bygglagen kommer därför 

troligen att ske inom snar framtid med syfte att korta planerings- och 
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byggprocessen. Samtidigt ökar ständigt kraven på utredningar i samband med 

detaljplanearbetet. 

Verksamhetsområdet omfattar fysisk planering, bostadsanpassning, energi-

rådgivning och bygglovhantering samt strandskyddsdispenser. Enheten ska även 

svara för tillsyn inom byggande, tillgänglighet, OVK, hissar samt strandskydd. 

Fysiska planer 
Målsättningen är att totalt anta 10 detaljplaner under 2014. Arbete med 

revidering av gällande översiktsplan kommer att pågå under hela 2014. Bland 

större planer är: 

-Norra Viken etapp 2, 15 tomter -Färjestaden 1:165 (f d Däck Roy)  

-Planprogram Strandskogen - Kalvhagen 1 (camping) 

-Björnhovda 27:12 (Ölands köpstad) - Sammanhållen bebyggelse  

Bygglovhantering 
Invånarnas krav på snabbare handläggningstider för att meddela tillstånd och lov 

kräver arbetsinsatser för att förbättra system och rutiner. 

Öka effektiviteten i hanteringen (produktionsmål) bland annat genom utveckling 

av hemsidan för att öka tydligheten och informationen till allmänheten bland 

annat genom att beskriva och kartera färdiga planer och byggklara tomter. En 

översyn över områden med ”sammanhållen bebyggelse” behöver utföras under 

året för att kunna utöva en vederhäftig lovhantering. Länsstyrelsen har aviserat 

att en tillsynsplan för kommunernas tillsyn av byggväsendet kommer att krävas i 

framtiden. Omfattningen av en sådan har ännu inte framkommit. Resurser och 

planering för en sådan tillsynsplan bör eventuellt finnas redan för 2014. Samråd 

med Länsstyrelsen pågår angående detta. 

Bostadsanpassning 
Arbete pågår kontinuerligt för att förbättra arbetssätt och rutiner för att erhålla en 

snabbare och kostnadseffektivare hantering. En tendens finns till att antalet mera 

omfattande ärenden ökar. 

Klimat- och energirådgivning 
Oförändrad omfattning. En ökad inriktning på uppsökande och utåtriktad 

verksamhet och aktiviteter eftersträvas. Rådgivningen kommer att kompletteras 

med två utåtriktade projekt under 2014. Detta sker inom budgetramen för 

verksamheten.  

Taxor och avgifter 
En översyn av taxan kan bli aktuell under året. Den taxa som antogs i samband 

med ny Plan- och bygglag är föremål för översyn av SKL (Sveriges Kommuner 

och Landsting). 

 

 

Tekniska 

Grönområden och allmän platsmark, skogsverksamhet  
När nya områden tas in i kommunal skötsel ökar kostnaderna. Grönytearean ska 

karteras och beskrivas i skötselgrad. Kommunen ska aktivt undersöka 

möjligheten för viss extern skötsel av perifera grönytor. 

Vatten- och avloppshantering 
Utbyggnad av vatten- och avloppsledningar är av stor betydelse för boende och 

presumtiva boende i glesbygd. En fullständig utbyggnad är en långsiktig process 

och är synnerligen kostsam. Nya metoder och angreppssätt finns och bör 

övervägas. 
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Ledningsnätet ska ständigt förnyas och gamla ledningar ska, efter behov, 

saneras. Närmast ska en VA-förläggning från Färjestaden till Gårdby projekteras 

och genomföras, som en mycket viktig del för östra sidan av kommunen. 

Kostnadstäckningsgraden ska dock vara oförändrad. 

VA-plan är under utarbetande och beräknas var klar under 2013. 

 

Fjärrvärmehantering 
Fjärrvärmeutbyggnaden är en strategisk fråga och marknadsföring krävs för den 

fortsatta utbyggnaden i Färjestaden och Mörbylånga. 

Fler anslutna kunder till näten i Färjestaden respektive Mörbylånga ska alltid 

eftersträvas, speciellt i Färjestaden där det finns en överkapacitet i 

fjärrvärmepannan. 

 

Miljö 

Klimatfrågan blir alltmer aktuell i samhällsplaneringen i den meningen att 

planering av åtgärder för att möta ett högre havsvattenstånd och höga 

vattenflöden krävs. 

Kommunens engagemang vad gäller energieffektivisering krävs för att öka 

medvetenheten och nyttan av miljö- och klimatåtgärder/ -investeringar hos 

kommuninvånare och näringsliv. 

Miljösamverkan Sydost samordnar tillsynsmyndigheterna inom miljö-, livsmedel 

och hälsoskyddsområdena i Gotlands och Kalmar län. Tillsynsmyndigheterna 

finns i länens kommuner och på länsstyrelserna. Samverkan sker genom att driva 

projekt inom våra arbetsområden samt genomföra valda utbildnings- och 

temadagar. 

Följande projekt inom Miljösamverkan kommer miljöverksamheten att delta i 

under 2014: 

 Kontrollprojekt dricksvatten 

 Miljötillsyn på lantbruk 

 Miljöbalken i detaljplanprocessen 

 Tillsyn på mindre kommunala ”reningsverk” som biodammar och 

infiltrationer  

Energi och klimat 
Under detta år ska satsningar göras för att uppfylla kommunens klimatstrategi. 

Miljöverksamheten kommer att arbeta både internt och externt med olika 

informations- och utvecklingsaktiviteter. Miljöverksamheten har för avsikt att 

bilda en klimat- och energigrupp, med representation från olika avdelningar 

inom kommunen, för att förankra och kvalitetssäkra energi- och klimatarbetet. 

Dessutom ska särskild samverkan ske med Mörbylånga Bostads AB. Kommunen 

kommer att delta i ett antal energi- och klimatprojekt såsom Hållbar turism och 

Isle Pact, del 2. 

Taxor och avgifter 
Miljötillsynen är delvis avgiftsfinansierad medan livsmedelskontrollen enligt 

gällande lagstiftning ska vara helt avgiftsfinansierad.  Den miljöbalkstaxa som 
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antogs 2004 är inaktuell. En översyn av miljöbalkstaxan kommer att göras under 

2014 och en ny taxa gällande från 2015 kommer att tas fram. Avsikten är att 

basera förslaget till ny miljöbalkstaxa på riktlinjer framtagna av Sveriges 

kommuner och landsting (SKL) samt en jämförelse med kommuner av jämförbar 

storlek. Livsmedelsverket gjorde revision av miljöverksamheten under 2012. 

Livsmedelsverket var i huvudsak nöjd med den livsmedelskontroll som bedrivs i 

kommunen. En av de avvikelser som framkom var vissa oklarheter när det gäller 

beräkningen av kontrollavgiften. En översyn även av denna kontrollavgift 

kommer att göras under året. 

Mark och Exploatering 

Exploatering 
Exploateringsverksamheten ska som princip bära sina egna kostnader över tiden. 

Om en exploatering innebär kommunala investeringar, ska detta redovisas. 

Större kommunala exploateringar under 2014 

 Brofästet Öland, östra sidan, Färjestaden 

 Tryffelgatan, Färjestaden 

Övriga större exploateringar under 2014 

 Norra viken, Mörbylånga 

 Coop Extra, Färjestaden 

 Hållbar plats, Järnvägsgatan, Färjestaden 

 Stora Vickleby 6:9, Vickleby 

 Domherregatan, Färjestaden 

Gator och vägar med trafikärenden 
Nya exploateringsområden ger fler gator och cykelvägar att underhålla inom 

samma budget. Större kostnadsökningar för beläggningsarbeten och 

entreprenader på grund av ökande oljepris medför att budgeten urholkas. 

 

Kommunens expansion och demografi med många unga i förskole- och 

skolåldern innebär högre krav med avseende på trafiksäkerhetsarbetet och nya 

gång- och cykelvägar, både i och mellan samhällena. Trafikfrågor engagerar våra 

kommuninnevånare. Detta samt nya kanaler för kommuninnevånarna innebär att 

mer tid går åt till medborgarservice via telefon samt i skrift. Bland trafikfrågorna 

är gång- och cykelvägar, tillgänglighets- och hastighetsanpassningar prioriterade. 

 

Sammantaget innebär detta att kostnadsmassan för verksamheten ökar och att en 

utökning av både personal och budget är nödvändig för att minska sårbarheten 

och upprätthålla likvärdig kvalitet på verksamheten som tidigare. Minskat 

underhåll ger en framtida högre reinvesteringskostnad för infrastrukturen. 

Infrastrukturfrågorna är av basal natur för utveckling av boende, besöksnäringen 

och övriga näringslivet.  

 

Vinterväghållning 
Omfattningen av verksamheten varierar mellan åren. Över- och underskott 

balanseras inom förvaltningens totala budgetram. 
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Enligt det övergripande visions- och strategidokumentet ska 
verksamheten särskilt arbeta för 

 ett tryggt samhälle med god service till alla 

 boende och en i övrigt god infrastruktur i hela kommunen 

 differentierat boende (hyresrätter, bostadsrätter, villor m.fl. former) 

 byggnation av miljömässigt effektiva bostäder 

 att aktivt utveckla 24-timmarsmyndigheten  

 utveckla samarbete och samverkan med andra myndigheter och 

organisationer 

 miljöanpassade kommunikationer och fler gång- och cykelvägar 

 utbyggnad av vatten och avlopp utanför tätorterna 

Mål 2014 

Redovisade mål utgör kontraktet mellan kommunstyrelsen och dess förvaltning 

och är kopplade till prestation och medel. 

Under 2014 vill vi fokusera på: 

 god plan- och markberedskap 

 utformning av boendeområden med kommunal service  

 god infrastruktur 

 grönområden och andra allmänna platser med god standard 

 prioritera utbyggnad av vatten och avlopp 

 bygga ut fjärrvärme i Färjestaden och Mörbylånga 

 kvalitetssäkra verksamhetens miljö- och klimatstrategiska arbete 

 certifiera verksamheten enligt begreppet ”Trygg kommun”   

 god kultur- och naturvård 

 verka för en god arkitektur som är framåtblickande och förankrad i 

platsens särart  

Verksamheten ska beskrivas, planeras och följas upp utifrån fyra 

perspektiv/målområden 

- Kund 

- Medarbetare 

- Utveckling 

- Ekonomi 
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Kund 

Högre effektivitet i den fysiska planering och dess genomförande.   

Snabbare handläggning av enskilda ärenden och med tillräcklig kvalitet. 

Intensifiera det miljö- och klimatstrategiska arbetet. 

Öka tillgänglighetsarbetet. 

God kvalitet på dricksvatten. 

 

 

Vi prioriterar: 

- inventering av enskilda avloppsanläggningar som ett viktigt 

komplement till VA-verksamheten 

- Underhåll av kommunala och enskilda vägar 

- Åtgärda brister i gång- och cykelvägsnätet med avseende på 

trafiksäkerhet och tillgänglighet. 

- Fortsatt hastighetsöversyn i kommunens tättbebyggda områden 

- Byta gatubelysningens miljöfarliga kvicksilverarmaturer mot 

miljövänligare alternativ. Kvicksilverarmaturer skall tas bort år 2015. 

- Inventering av omfattning och standard för det kommunala vägnätet 

- Utreda vem som skall sköta enskilda vägar i kommunen för att göra 

skötseln mer kostnadseffektiv och rättvis. 

- Utveckling av hemsidan bland annat genom att beskriva och kartera 

färdiga planer och byggklara tomter. 

- En översyn över områden med ”sammanhållen bebyggelse”. 

- En ökad inriktning på uppsökande och utåtriktad verksamhet och 

aktiviteter eftersträvas inom energi- och klimatrådgivning. 

- Delta i olika, både länsvisa, nationella och internationella samarbeten 

inom miljöområdet. 

- Grönytearean ska karteras och beskrivas i skötselgrad. 

 

Indikatorer 

 2012 2013 2014 

Antal antagna 

detaljplaner 

3 10 10 

Antal  

bygglovsärenden 

350 400 350 

Antal beviljade 

bostadsanpass-

ningsbidrag 

90 100 90 

Kvm ny 

beläggning 

18000 22000 20000 

- varav 

kommunala gator 

 1000 5000 

- varav 

kommunala gc-

vägar 

1000 1000 1500 

- varav enskilda 

vägar 

17000 20000 13500 

Antal ärenden    
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- Miljöskydd 150 220 200 

- Enskilda 

avloppsan-

läggningar 

40 60 200 

- Hälsoskydd 56 50 50 

- Lantbruk 47 40 80 

- Livsmedel 341 250 200 

 

Medarbetare 

Öka andelen nöjda medarbetare. 

Vi prioriterar: 

- genomlysning av ärendeflöde, arbetsstruktur och arbetskultur utfört av en 

extern utförare under 2014. 

Indikatorer 
Andel svar stämmer bra och 

stämmer mycket bra från 

arbetsmiljöenkät 

2011 2013 2015 

Möjlighet att lära nytt och 

utvecklas i det dagliga 

arbetet 

45 % 84 % 100 % 

Jag vet vad som förväntas 

av mig i mitt arbete 

36 % 79 % 100 % 

Jag är insatt i min 

arbetsplats mål 

35 % 66 % 100 % 

 

Utveckling 

Skapa förutsättningar för tillväxt. 

Vi prioriterar: 

- fortsätta revideringen av gällande översiktsplan 

- fortsätta arbetet med att ta fram en VA-plan, som en del av 

översiktsplanearbetet 

- införa GIS (Geografiskt Informations System) 

- fler anslutna kunder till fjärrvärmenäten i Färjestaden respektive 

Mörbylånga 
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Indikatorer 

 
2012 2013 2014 

Försåld exploa- 

   teringsmark i hektar 0,5 3,5 1,5 

    Antal sålda tomter 

   - Villatomter 3 10 5 

- Övriga tomter 4 0 3 

 

Antal exploaterings- 

   och genomförande- 

   avtal 6 6 6 

 

Grönområden och 

allmänna platser i hektar 60 63 66 

 

Antal anslutna VA-

abonnenter  6700 6750 6800 

 

Va-ledningsnätets längd 

i rörgravmil 70,5 71 71,5 

 

Antalet 

fjärrvärmeabonnenter 

-Villakunder 

- Storkunder 

      

     162                      

78 

 

     170  

79 

 

     179 

80 

Ekonomi 

Vi bedriver verksamheten inom våra ekonomiska ramar och använder våra 

resurser på ett flexibelt sätt. 

Vi prioriterar 

- En översyn av taxan inom Plan- och Byggverksamheten. 

- En översyn av miljöbalkstaxan. 

- Undersöka möjligheten för viss extern skötsel av perifera grönytor. 

 

Indikatorer 

 2012 2013 2014  

Vinterväghållning i tkr 2500 4800 3500 

 

Skötselyta 

grönområden/allm 

platsmark i kr/hektar 41700 40000 41000 
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Verksamhetsplan fo r fo rskole- 
utbildnings- och 
fritidsverksamheten 

Uppdraget 

Barnomsorg- och förskoleverksamheten och utbildnings- och 

fritidsverksamheten ska fullgöra uppgifter enligt skollagen, socialtjänstlagen, 

LSS lagstiftning, hälso- och sjukvårdslagstiftning och annan speciallagstiftning, 

samt av fullmäktige och kommunstyrelsen fastställda mål, regler och riktlinjer. 

 Förskola, pedagogisk omsorg 

 Förskoleklass, grundskola, särskola, samt skolbarnsomsorg 

 Myndighetsutövning enligt skollagen  

 Skolhälsovård enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL)  

 Fritidsgårdsverksamhet 

 Kulturskola 

 Skolbibliotek (beställaransvar) 

 Förebyggande social verksamhet i samverkan med individ- och 

familjeomsorgsverksamheten 

 Omsorg enligt LSS-lagstiftning för barn och ungdom 

 Kostverksamhet 

Omvärldsanalys 

Förskoleverksamhet och Familjedaghem 

Behovet av förskoleplatser är fortsatt ökande i vår kommun och i januari 2014 

planerar vi att öppna ytterligare en ny avdelning i norr. 

Vi har en trend sedan ett antal år med ett barnantal som är lägre på höstarna och 

högre på vårarna. Antalet ettåringar som står i kö till förskolan är fortsatt högt i 

norra kommundelen. Det är framförallt inflyttningen som vi ser har tagit ny fart. 

Natt- och helgomsorgen på Snäckstrands förskola har slagit väl ut. Idag har vi kö 

till denna verksamhet. I en framtid behöver vi se över lokalerna och vid 

eventuellt bygge av ny förskola planera in anpassade lokaler för omsorg natt och 

helg. En utökning av nuvarande verksamhet begränsas av lokalförutsättningarna 

på Snäckstrand. 

Sedan 2011 finns en ny skollag och en reviderad läroplan för förskolan. Där 

förtydligas förskolans pedagogiska uppdrag än tydligare. Förskolorna ligger väl 
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framme när det gäller att arbeta efter den nya läroplanen och utbildning i den nya 

läroplanen pågår. 

Vi fortsätter vårt utvecklings- och forskningsprojekt med Linnéuniversitetet. Det 

handlar om hur vi i förskolan arbetar med värdepedagogik i förskolan. Det är ett 

nordiskt forskningsprojekt som vi räknar med kommer att ge all personal en 

utveckling i sitt pedagogiska arbete. 

Antalet familjedaghem i kommunen har minskat och ligger i nivå med 

efterfrågan. 

Föräldrautbildning kommer vara en komponent som utgår från kommunens nya 

familjecentral. Öppna förskolan som är en del av familjecentralen kommer att 

vara en välkommen samlingspunkt för hemmavarande föräldrar och deras barn. 

Förskollärare och socialsekreterare på familjecentralen arbetar för att stärka 

föräldrar i sin föräldraroll. Skolpsykolog och specialpedagog kommer till viss del 

utgå från familjecentralen och tillsammans med personal på familjecentralen 

jobba mot åldersgruppen familjer med barn upp till 16 år. 

Grundskola och Fritidshem 

Antalet barn inom grundskolan fortsätter att öka i flertalet av våra orter. 

Byggnationer och förberedande arbete pågår i Glömminge respektive Torslunda.  

Vi ser en trend i att vårdnadshavare väljer att ha kvar sina barn i fritidshemmen 

längre upp i åldrarna. Det betyder en ökad efterfrågan för verksamheten 

kommande åren. 

Den nya skollagen ställer högre krav på arbetet med åtgärdsprogrammen och i de 

tillhörande utredningarna. En förändring i lagen är att vårdnadshavare kan 

överklaga innehållet i ett åtgärdsprogram och de kan överklaga beslutet om ett 

åtgärdsprogram skall upprättas eller inte. Den nya skollagen är mycket tydligare i 

sin skrivning om elevens rätt till särskilt stöd.  

Både skollagen och läroplanen är förändrade. Pedagogers kunskap om läroplan 

och bedömning av kunskaper kommer fortsättningsvis vara ett 

utvecklingsområde. Vi har tidigare arbetat med implementering av skollagen och 

de nya läroplanerna för skolan och fritidshemmet. Samarbetet med 

Linnéuniversitetet kommer att fortsätta under det kommande året. 

Den statliga styrningen av skolan ökar och kräver bland annat lärarlegitimationer 

och formella krav på rektors utbildning. 

Inom en 5-års period kommer en stor andel av personalen inom skolan att uppnå 

pensionsålder och samtidigt har vi att vänta en ökning av antalet elever i 

grundskolan. Här är det viktigt att vi är en attraktiv arbetsgivare som har 

förmågan att behålla personal och vara attraktiv för nya medarbetare. 

Ett förslag till ny skolledarorganisation kommer jobbas fram inför hösten 2014 

med anledning av utökade verksamheter och troliga pensionsavgångar. 

Policydokument för samverkan och samarbete mellan socialtjänst, LSS, 

fritidsgårdar, skola och förskola är framtaget och blir vägledande i vårt fortsatta 

arbete. 

Fritidsgård och Kulturskola  

Utvecklingen av musikskolan till en bredare verksamhet under namnet 

Kulturskolan fortsätter. Intresset bland barn och ungdomar för sång och musik är 

stort i kommunen. Med nya skolbyggnationer kommer möjligheterna till 
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samverkan skola och kulturskola att öka och utbudet av kulturskola kommer 

lokalt bli större i t ex Glömminge, Gårdby och Torslunda. 

Våra fritidsledare på fritidsgårdarna i kommunen har deltagit i en stor 

värdegrundsutbildning via Regionförbundet tillsammans med länets övriga 

fritidsledare. Bemötande och trygghet är viktiga begrepp i verksamheten. Målet 

är ett likvärdigt bemötande av hög kvalitet från fritidsledarna oavsett vilken 

fritidsgård en ungdom kliver in på. 

 

LSS verksamheten 

Behovet av metod- och kunskapsutveckling i verksamheten är stor och under 

2014 kommer fokus att ligga på dokumentation och genomförandeplaner som 

redskap i det dagliga arbetet 

Antalet ungdomar som fått neuropsykiatriska diagnoser ökar vilket vi framför 

allt ser inom socialpsykiatrin och då främst i boendestödet.  

Vi har en tydlig inriktning att satsa mer på det förebyggande arbetet och där 

särskilt satsa på barn- och ungdomsgruppen. 

Arbetet med att implementera anhörigstöd för anhöriga till funktionsnedsatta har 

fått en bra start men mycket arbete återstår framförallt när det gäller att nå ut till 

anhöriga som ännu inte har sina närstående i den kommunala verksamheten. 

Samarbetet mellan LSS och IFO:s familjebehandlare har blivit ett mervärde i 

organisationen och kommer att fortsätta att utvecklas. 

IFO 

En hopslagning av alla myndighetshandläggarna i M-verksamheten pågår och 

ska genomföras i början av 2014 och därmed bilda Myndighetsavdelningen 

under ledning av enhetschef IFO.  

Vi kan se behov av att utveckla det förebyggande inom Barn och Familj och 

förbättra samarbetet mellan IFO och övriga aktörer såsom skola/ fritid/ LSS. En 

viktig förutsättning i att arbeta förebyggande har tillkommit dels genom vår 

familjecentral men också genom framtagna samverkansdokument mellan 

landsting och kommun som berör barn och ungdomar och psykiatri. 

Vi har också en egen läxa att göra genom att förbättra samverkan internt i 

kommunen. Vi har sedan tidigare ett viktigt samarbetsprojekt som startade 2012 

mellan skola/ förskola/ fritidsgårdar/ LSS och IFO och har numera utvecklats till 

en central samverkansgrupp som fyller en viktig funktion för de  

barn/ungdomar/familjer som behöver stöd allra mest. 

Ett ökat behov av stöd till familjehemmen föreligger och här pågår diskussioner 

med övriga kommuner i länet om eventuell gemensam utbildning för dessa. 

Kostverksamheten 

Kosten är en del av förskole- utbildnings- och fritidsverksamheten, och verkar 

inom i stort sett alla dess delar. Vi tillagar och serverar lunch till ca 2200 barn, 

elever och pedagoger i förskola och skola varje vardag. Utöver det serveras 

frukost och mellanmål inom förskole- och fritidsverksamheterna. Antalet 

portioner ökar i takt med att barn- och elevantalet i kommunen ökar. 

Skolluncherna regleras av skollagen, där det anges att de ska vara näringsriktiga. 

I linje med detta har SLV reviderat sina riktlinjer ”Bra mat i skolan”, vilka vi 

jobbar med att implementera i vår verksamhet. För förskolan gäller motsvarande 

”Bra mat i förskolan”. 

Under 2014 ligger fokus inom kostverksamheten på följande punkter; 
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• Fördjupa samarbetet mellan kostverksamheten och de verksamheter 

den agerar i. Bl.a. för att nå en bättre måltidsmiljö i våra 

skolmatsalar och för att förstärka samsynen kring val av livsmedel 

vid frukost och mellanmål utifrån SLV:s rekommendationer. 

• Kunna tillhandahålla mer detaljerade näringsberäkningar av våra 

matsedlar inom skola och förskola. 

• Följa upp och öka andelen ekologiska och närodlade produkter som 

köps in till verksamheten. 

• Fortsätta fortbildningen för personalen inom relevanta områden, nu 

närmast inom specialkost och födoämnesöverkänslighet. 

• Att se över lokaler och maskinpark för att säkerställa driften i våra 

stora produktionskök. 

 

Enligt det övergripande visions- och strategidokumentet ska verksamheten 

särskilt arbeta för 

 Utgå från en helhetssyn på människan för att tillgodose individens behov 

och erbjuda en stimulerande livsmiljö 

 Utveckla verksamheterna utifrån individens delaktighet, inflytande och 

behov 

 Verka för ett samhälle som erbjuder medborgarna god hälsa och hög 

livskvalitet 

 Verka för en tydlig miljöprofilering för ett hållbart samhälle 

 Utveckla medborgarnas möjligheter att delta i det demokratiska samtalet 

 Arbeta för jämlika och jämställda villkor 

 Utveckla 24-timmarsmyndigheten 

 Arbeta för en trygg och inspirerande uppväxtmiljö för ungdomar och ett 

tryggt samhälle och god service för alla 

Mål 2014 

Redovisade mål utgör kontraktet mellan kommunstyrelsen och dess förvaltning 

och är kopplade till prestation och medel. 

Under 2014 vill vi fokusera på att 

- vi ökar måluppfyllelsen genom att förbättra samverkan och 

prioritera det förebyggande arbetet 

- vi ökar delaktigheten och inflytandet i våra verksamheter 

- vi ökar upplevelsen av att vara trygg i våra verksamheter 

- Mörbylånga kommun uppfattas som en attraktiv arbetsgivare 
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Verksamheten ska beskrivas, planeras och följas upp utifrån fyra 

perspektiv/målområden 

- Kund 

- Medarbetare 

- Utveckling 

- Ekonomi 

Kund 

Andelen nöjda och trygga kunder ökar 

Vi prioriterar 

-  Samverkan och det förebyggande arbetet 

-  Gott bemötande 

-  Hög tillgänglighet och kontinuitet 

-  Stöd och utmaningar 

 

Verksamhet  Prognos 2013 Mål2014 

Förskola, pedagogisk 

omsorg 

   

Trygghet:  

Upplevelsen av god och 

trygg arbetsmiljö i 

förskolan ska öka. 

Mäts i samband 

med 

utvecklingssamtal 

under våren 2014 

 100% 

Inflytande/delaktighet: 

Upplevelsen av 

inflytande och delaktighet 

i förskolan ska öka 

Mäts i samband 

med 

utvecklingssamtal 

under våren 2014 

 100% 

Plats i förskola på önskat 

datum 

Väntetid i antal 

dagar 

 0 

Förskoleklass    

Trygghet: 

Upplevelsen av god och 

trygg arbetsmiljö i 

förskoleklassen ska öka. 

Mäts i samband 

med 

utvecklingssamtal 

under våren 2014 

 100% 

Inflytande/delaktighet 

Upplevelsen av 

inflytande och delaktighet 

i förskoleklassen ska öka 

Mäts i samband 

med 

utvecklingssamtal 

under våren 2014 

 100% 

Grundskola    

Trygghet: 

Upplevelsen av god och 

trygg arbetsmiljö i skolan 

ska öka. 

Arbetsmiljöenkät 

till samtliga elever 

i februari. 

96% 100% 

Inflytande och 

delaktighet: 

Upplevelsen av 

inflytande och delaktighet 

i skolan ska öka 

Arbetsmiljöenkät 

till samtliga elever 

i februari. 

 100% 
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Alla verksamheter    

Handlingsplan för 

samverkan (särskilt 

dokument) 

 Delvis Följa planen i 

dokumentet 

Uppföljning nya kunder 

 

Förskolan 

 

 

Grundskola/fritidshem 

Alternativ 1-3 i 

enkät 

Information 

Bemötande 

Nöjdhet 

Information 

Bemötande 

Nöjdhet 

 

 

57% 

75% 

80% 

50% 

67% 

75% 

 

 

95% uppfattar 

sig 

informerade, 

nöjda och bra 

bemötta 

 

SKL;s gemensamma indikatorer för  

grundskolan år 5  

Resultat 

2012 år 5 

Resultat 

2013 år 5 

Mål  

2014 år 5 

Jag känner mig trygg i skolan 

Flickor: 

Pojkar: 

97 % 96 % 

97 % 

95 % 

öka 

Lärarna i min skola tar hänsyn till 

elevernas åsikt 

Flickor: 

Pojkar: 

90 % 90 % 

 

90 % 

90 % 

öka 

Lärarna i min skola hjälper mig i 

skolarbetet om jag behöver det 

Flickor: 

Pojkar: 

95 % 97 % 

100 % 

95 % 

öka 

 

 

SKL;s gemensamma indikatorer för  

grundskolan år 8 

Resultat 

2012 år 8 

Resultat  

2013 år 8 

Mål  

2014 år 8 

Jag känner mig trygg i skolan 

Flickor: 

Pojkar: 

96 % 100 % 

100 % 

100 % 

 

Lärarna i min skola tar hänsyn till 

elevernas åsikt 

Flickor: 

Pojkar: 

82 % 65 % 

 

75 % 

58 % 

öka 

Lärarna i min skola hjälper mig i 

skolarbetet om jag behöver det 

Flickor: 

Pojkar: 

93 % 87 % 

 

92 % 

84 % 

öka 

 

 

Djupare analys/utvärdering (del av internkontrollen) under året kring 

”arbetet mot kränkande behandling” 
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Medarbetare 

Andelen medarbetare som anser att Mörbylånga kommun är en attraktiv 

arbetsgivare ökar. 

Sjukfrånvaron minskar i verksamheterna 

Vi prioriterar 

- Delaktighet och inflytande genom; FAS 05 arbetet och poängterar 

medarbetarsamtal 

- Möjligheter till utveckling  

- Arbetsglädje, trivsel och kreativitet 

- Trygghet genom det systematiska arbetsmiljöarbetet 

 

 Resultat 

2012 

Prognos  

2013 

Mål 

2014 

Andel av personal som är lång-

tidsfriska  

47 % 47 % 

(delår 2013) 

50% 

Antal sjukfrånvaro-

dagar/anställd 

21,95 10,8 dgr/anst 

(delår 2013) 

20,0 

Nöjda medarbetare: 

Arbetsmiljö 

kvinnor: 

män: 

 

Tydligt ledarskap 

kvinnor: 

män: 

  

66,2 % 

68,4 % 

66,4 % 

78,5 % 

76,8 % 

70,2 % 

öka 

 

 

 

SKL;s gemensamma indikatorer för  

medarbetare 

Resultat 

2013 

Mål  

2015 

Mitt arbete känns meningsfullt 

Kvinnor: 

Män: 

95 % 

96 % 

88 % 

 

Jag lär nytt och utvecklas i mitt dagliga arbete 

Kvinnor: 

Män: 

85 % 

85 % 

81 % 

 

Jag ser fram emot att gå till mitt arbete 

Kvinnor: 

Män: 

85 % 

85 % 

78 % 

 

Min närmaste chef visar uppskattning för 

mina arbetsinsatser 

Kvinnor: 

Män: 

57 % 

58 % 

60 % 

 

Min närmaste chef visar förtroende för mig 

som medarbetare 

Kvinnor: 

74 % 

73 % 

75 % 
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Män: 

   

   

Min närmaste chef ger mig förutsättningar att 

ta ansvar för mitt arbete 

Kvinnor: 

Män: 

74 % 

 

74 % 

78 % 

 

Jag är insatt i min arbetsplats mål 

Kvinnor: 

Män: 

96 % 

96 % 

91 % 

 

Min arbetsplats mål följs upp och utvärderas 

på ett bra sätt 

Kvinnor: 

Män: 

72 % 

74 % 

60 % 

 

Jag vet vad som förväntas av mig i mitt 

arbete 

Kvinnor: 

Män: 

93 % 

 

93 % 

88 % 

 

Utveckling 

Vi ökar måluppfyllelsen i verksamheterna 

Vi prioriterar 

- Arbetet enligt kvalitetshjulet 

- Förbättra analysarbetet kring uppföljning och utvärderingar 

- Aktivt och systematiskt kvalitetsarbete på varje enhet 

- Klagomål och synpunkter är viktiga för vår utveckling 

- Lust och motivation till högre måluppfyllelse 

 

Utveckling:  

Indikatorer Enhet Resultat 

2013 

Mål 

2014 

Meritvärde betyg år 9 

Flickor 

Pojkar 

Poäng 215,5 

233,4 

193,6 

217 

Andelen elever i år 3 som i de 

nationella proven nått 

kravnivån för samtliga 

delprov i 

 svenska 

 matematik  

  

 

 

81% 

76% 

öka 

Andelen godkända i alla 

ämnen 

År 6 

Flickor 

Pojkar 

År 9 

Flickor 

Pojkar 

Uppnått 

minst betyg 

E,  

vår-

terminens 

betyg 

 

 

96,3 % 

96,9 % 

95,6 % 

 

97,0 % 

99,3 % 

öka 
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94,5 % 

Elever som fullgör 

gymnasieutbildningen inom 

fyra år 

 

 

 

Placering 61 i 

lärarförbundets 

undersökning 

2013 

Bättre än 

61 plats 

    

Andelen behöriga till något 

nationellt program på 

gymnasiet 

 96,6% öka 

Identifierat nuläge vid 

respektive förskola 

Ja eller nej  Ja 

Ökat arbete kring 

analysarbetet 

Ja eller nej  Ja 

 

Djupare analys/utvärdering ( del av internkontrollen) under året kring 

”skolarbetet gör mig så nyfiken att jag får lust att lära mig mer” 

 

SKL;s gemensamma indikatorer för  

grundskolan år 5  

Resultat 

2012 år 5 

Resultat 

2013 år 5 

Mål  

2014 år 5 

Skolarbetet gör mig så nyfiken 

att jag får lust att lära mig mer 

Flickor: 

Pojkar: 

81 % 74 % 

 

80 % 

67 % 

öka 

Jag vet vad jag ska kunna för 

att nå målen i de olika ämnena 

Flickor: 

Pojkar: 

88 % 87 % 

 

90 % 

84 % 

öka 

Jag får veta hur det går för mig i  

skolarbetet 

Flickor: 

Pojkar: 

92 % 92 % 

 

95 % 

90 % 

öka 

Mina lärare förväntar sig att jag 

ska nå målen i alla ämnen 

Flickor: 

Pojkar: 

86 % 87 % 

 

84 % 

91 % 

öka 

 

 

SKL;s gemensamma indikatorer för  

grundskolan år 8 

Resultat 

2012 år 8 

Resultat  

2013 år 8 

Mål  

2014 år 8 

Skolarbetet gör mig så nyfiken 

att jag får lust att lära mig mer 

Flickor: 

Pojkar: 

57 % 42 % 

 

42 % 

42 % 

öka 

Jag vet vad jag ska kunna för 

att nå målen i de olika ämnena 

Flickor: 

Pojkar: 

84 % 81 % 

 

67 % 

89 % 

öka 

Jag får veta hur det går för mig i  92 % 81 % öka 
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skolarbetet 

Flickor: 

Pojkar: 

 

83 % 

79 % 

Mina lärare förväntar sig att jag 

ska nå målen i alla ämnen 

Flickor: 

Pojkar: 

88 % 90 % 

 

100 % 

84 % 

öka 

 

Ekonomi 

Vi håller oss inom ekonomisk ram och använder resurserna på ett flexibelt sätt 

Vi prioriterar  

- Utvecklar resurser på hemmaplan 

- Vi följer upp budgetutfallet varje månad och åtgärdar. 

- Vi ser helheten och gör gemensamma prioriteringar 

 

Produktivitet nettokostnad kr per barn/elev 

Verksamhet Resultat 

2012 

Prognos  

2013 

Mål  

2014 

Förskola  100 800 105 800 106 400 

Pedagogisk omsorg 

(familjedaghem) 

73 000 70 900 65 000 

Förskoleklass 28 700 29 500 28 600 

Fritidshem 23 000 20 500 21 400 

Grundskola  94 500 96 100 99 900 

Kulturskolan 8 784   

Kosten    

Kostnad per betygspoäng  351  
I kostnaden för förskoleklass och fritidshem finns inga lokalkostnader de finns i grundskolans kostnad. 
I resultat för 2012 och prognosen för 2013 grundskola och grundsärskola är enbart kostnad för grundskola med. 

I resultat för 2012 förskola är 100 800 kr förskola och 73 000 är pedagogisk omsorg. 

 
 

Nyckeltal   

Verksamhet Resultat 

2012 

Prognos 

2013 

Mål 

2014 

Förskola:  

inskrivna barn (snitt) 

inskrivna barn per avdelning 

(snitt) 

inskrivna barn per personal 

(snitt) 

 

672 

 

15,81 

 

5,37 

 

672 

 

15,1 

 

4,97 

 

740 

 

15,7 

 

5,25 

Pedagogisk omsorg: 

inskrivna barn (snitt) 

inskrivna barn per dbv (snitt) 

 

66 

6,0 

 

66 

6,1 

 

65 

5,9 

Förskoleklass: 

Antal elever (snitt) 

Antal elever/lärare 

 

181 

 

 

176 

18,4 

 

170 

17,9 
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Fritidshem: 

Antal inskrivna barn 6-9 år 

(snitt) 

Antal inskrivna barn 10-12 år 

(snitt) 

Antal inskrivna barn/personal 

(snitt) 

 

515 

 

27 

 

20,46 

 

572 

 

59 

 

20,65 

 

600 

 

60 

 

20,3 

Grundskola: 

Antal elever 

Antal elever/lärare 

 

1285 

 

 

1288 

10,66 

 

1300 

11,06 

Kulturskola: 

Antal inskrivna (snitt) 

Antal i kö (snitt) 

 

364 

64 

 

 

 

Fritidsgårdar: 

Antal besök per kväll (snitt) 

 

110 

 

75 

 

75 
Snitt = antal den 15/3 och 15/10 

 

 

Verksamhet 

Antal portioner /år  

Äldreomsorg 113 000  

Daglig verksamhet 15 000  

Grundskola F-9 281 000  

Förskola 152 000  
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Verksamhetsplan fo r va rd- och 
omsorgsverksamheten 

Uppdraget 

Vård- och omsorgsverksamheten ska fullgöra uppgifter enligt socialtjänstlagen, 

LSS lagstiftning, hälso- och sjukvårdslagstiftning och annan speciallagstiftning 

samt av fullmäktige och kommunstyrelsen fastställda mål, regler och riktlinjer 

 Äldreomsorg och service för personer över 65 år 

 Omsorg för personer med funktionsnedsättning 

 Individ- och familjeomsorg 

 Kommunal hälso – och sjukvård 

 Tillstånd och tillsyn 

 Flyktingverksamhet 

 AME verksamhet 

 

Omvärldsanalys 
 

Äldreomsorg och hälso- och sjukvård 

Befolkningsutvecklingen pekar på en ökning av andelen äldre. Många äldre har 

också en mer komplicerad sjukdomsbild. Det förebyggande arbetet är viktigt för 

att möta framtidens behov. Att ständigt utveckla vår samverkan både internt och 

externt är viktigt för framtiden. 

Trenden är att man vill bo kvar allt längre i sitt ordinära hem, att man vill klara 

sig själv eller med hjälp av närstående och grannar så länge det är möjligt. Detta 

gör att när man väl ansöker om insatser från hemtjänsten så har man ofta 

omfattande behov. För att möta detta behov behöver vi fortsätta utvecklingen av 

vår hemtjänstverksamhet. Vi är också konkurrensutsatta i och med att 

kommunen infört LOV, lagen om valfrihet i hemtjänsten, vilket gör att vi 

ständigt måste se över vår kvalitet. På våra särskilda boenden ökar vårdtyngden i 

takt med att man ansöker allt senare om plats och även där har ett stort vård och 

omsorgsbehov när man flyttar in. 

Landstingsvården på sjukhus blir allt mer specialiserad och akutinriktad vilket 

gör att patienter skrivs ut tidigare och kommunerna förväntas möta upp och ta 

ansvar för allt mer avancerad sjukvård både i det ordinära hemmet och på våra 

särskilda boenden. Även den palliativa vården blir allt mer avancerad och ställer 

stora krav på både hälso- och sjukvårdspersonal och omvårdnadspersonal.  

 

 

 



  39 (82) 

   

 

Hemsjukvårdsavtalet håller på att utvärderas och det finns ett förslag som 

innebär en överenskommelse om hur ansvaret skall fördelas för bas-och 

specialisthabilitering, samt för kognitiva och sinnesstimulerande hjälpmedel.  

Patienter har tidigare drabbats av otydligheten och ärenden har bollats mellan 

huvudmännen och den enskilde kanske inte fått sitt hjälpmedelsbehov 

tillgodosett. Detta kommer med stor sannolikhet innebära ökade kostnader för 

kommunen. 

Sista året har vi sett en ökning av personer som är bosatta i annan kommun och 

som vill tillbringa mer tid i sitt fritidsboende på Öland. Vi ser också att de som 

kommer vill stanna längre perioder. Detta ställer stora krav på vår flexibilitet och 

att vi med kort varsel kan öka och minska personalresurserna, de som kommer är 

ofta vårdkrävande och i tillägg till det så ska det skötas i en fritidsstuga vilket gör 

att personalens arbetsmiljö inte alltid är den bästa. 

Den nya föreskriften från socialstyrelsen om insatsbedömd biståndshandläggning 

på särskilda boenden är uppskjuten ett år och träder i kraft 1/1 2015. Detta ger 

oss en möjlighet att förbereda oss och anpassa vårt sätt att arbeta. Det är fortsatt 

oklart hur mycket detta kommer att påverka bemanningen vid särskilda boenden.  

Vi har påbörjat arbetet med att införa ett nytt dokumentationssystem kallat ICF 

(internationell klassifikation för funktionstillstånd) inom SoL och LSS. Syftet 

med införandet för brukaren är att det ska bli mer likvärdig handläggning och 

dokumentation, ge ökad rättssäkerhet, vara behovsstyrt och fokuserat på ett 

helhetsperspektiv. Inledningsvis börjar processen med biståndshandläggningen 

och ska sedan mynna ut i bättre och tydligare genomförandeplaner. Denna 

process förväntas ta 2-4 år. ICF inom HSL är införd sedan några år tillbaka. 

Att våra medarbetare har en hög kompetens och fortbildas är viktigt. Utbildning 

för vårdbiträden till motsvarande undersköterska via omvårdnadslyftet kommer 

förhoppningsvis fortsätta under 2014. Vi kommer också att fortsätta med våra 

interna utbildningar i bemötande, värdegrund, förflyttningsteknik, BPSD 

(beteendemässiga och psykiska symtom vid demens), psykiska 

funktionsnedsättningar, demenssjukdom, Senior Alert, inkontinens etc. Vi ser 

också ett behov av att starta upp utbildning i rehabiliterande förhållningssätt till 

nyanställd personal. 

Kvalitetshjulet har omarbetats och tydliggjorts för att vara ett bättre stöd i 

verksamheterna, vi fortsätter att ifrågasätta våra arbetssätt och rutiner för att 

minimera dubbelarbete. Vi kommer under 2014 lägga mer fokus på att förbättra 

analysarbetet och ta till vara det material som vi samlar in. De 

brukarundersökningar som görs ger oss en bra information om vad vi ska arbeta 

vidare med. 

LSS verksamheten 

Behovet av metod och kunskapsutveckling i verksamheten är stor och under 

2014 kommer fokus att ligga på Dokumentation och Genomförandeplaner som 

redskap i det dagliga arbetet. 

Allt fler inom verksamheten blir äldre och i och med det utvecklar diverse 

åldersrelaterade sjukdomar som ex demens. Detta är relativt nytt och här finns 

behov av ökad kunskap för att se tidiga tecken och därmed anpassa stödet till den 

enskilde. 
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Vi förväntar oss en fortsatt ökning inom Personlig assistans LSS då allt fler 

brukare får avslag från Försäkringskassan. Detta ställer stora krav på 

verksamheten och ökar kraftigt våra utgifter. 

Ökning med ungdomar som fått neuropsykiatriska diagnoser ökar vilket vi 

framför allt ser inom socialpsykiatrin och då främst i boendestödet 

Arbetet med att implementera Anhörigstöd för till funktionsnedsatta har fått en 

bra start men mycket arbete återstår framför allt när det gäller att nå ut till 

anhöriga som ännu inte har sina närstående i den kommunala verksamheten. 

IFO 

En ihop slagning av alla myndighetshandläggarna i M-verksamheten planeras att 

genomföras i början av 2014 och därmed bilda Myndighetsavdelningen under 

ledning av enhetschef IFO.  

Vi kan se behov av att utveckla det förebyggande arbetet inom Barn och Familj 

och förbättra samarbetet mellan IFO och övriga aktörer såsom skola/ fritid/ LSS  

Ett ökat behov av stöd till familjehemmen föreligger och här pågår diskussioner 

med övriga kommuner i länet om gemensam utbildning för dessa.  

Handläggare ÄO och LSS 

Vi utbildar handläggarna inom äldreomsorgens och handikappomsorgen i ICF ( 

internationell klassifikation för funktionstillstånd och hälsa) för att öka 

rättsäkerheten och inflytandet för den enskilde samt säkerställa en likvärdig 

handläggning. 

AME 

Under det senaste året har vi sett ett ökat samarbetet mellan AME och andra 

verksamheter såväl externt som internt. Detta kommer vi att fortsätta med. 

Vi är i behov av att se över lokalerna och därmed utveckla arbetsstationer som är 

anpassade till de behov som finns idag. 

Vi kommer att skicka iväg två medarbetare på utbildning på universitetsnivå för  

arbetsförmågebedömning för att på så sätt bättre kunna bedöma den enskildes 

arbetsförmåga. 

Under året räknar vi med att starta upp ”resursarbete” i samverkan med 

arbetsförmedling och försörjningsstöd. 

 

Integration 

Flyktingverksamheten är indelad i två delar, en del som berör barn/ungdom en 

del som rör flyktingverksamhet för vuxna.  

Bidaya som är vårt HVB hem för flyktingungdomar kan ta emot 13 ungdomar. 

Verksamheten fungerar på ett bra sätt och ett arbete pågår där integrering i vårt 

samhälle är ett av de viktigaste uppdragen. Samarbetet med AME fungerar väl 

och här finns stöd för att få praktik- och sommarbete.   

Enligt det övergripande visions- och strategidokumentet ska 
verksamheten särskilt arbeta för 

 Utgå från en helhetssyn på människan för att tillgodose individens 

behov och erbjuda en stimulerande livsmiljö 

 Utveckla verksamheterna utifrån individens delaktighet, inflytande 

och behov 
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 Verka för ett samhälle som erbjuder medborgarna god hälsa och hög 

livskvalitet 

 Verka för en tydlig miljöprofilering för ett hållbart samhälle 

 Utveckla medborgarnas möjligheter att delta i det demokratiska 

samtalet 

 Arbeta för jämlika och jämställda villkor 

 Utveckla 24-timmarsmyndigheten 

 Arbeta för en trygg och inspirerande uppväxtmiljö för ungdomar och 

ett tryggt samhälle och god service för alla 

Mål 2014 

Redovisade mål utgör kontraktet mellan kommunstyrelsen och dess förvaltning 

och är kopplade till prestation och medel. 

Under 2014 vill vi fokusera på att 

- vi ökar måluppfyllelsen genom att förbättra samverkan och                       

                      prioritera det förebyggande arbetet 

- vi ökar delaktigheten och inflytandet i våra verksamheter 

- vi ökar upplevelsen av att vara trygg i våra verksamheter 

- Mörbylånga kommun uppfattas som en attraktiv arbetsgivare 

 

 

Verksamheten ska beskrivas, planeras och följas upp utifrån fyra 

perspektiv/målområden 

- Kund 

- Medarbetare 

- Utveckling 

- Ekonomi 
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Kund 

Andelen nöjda och trygga kunder ökar 

Vi prioriterar 

-  Samverkan och det förebyggande arbetet 

-  Gott bemötande 

-  Hög tillgänglighet och kontinuitet 

-  Stöd och utmaningar 

Indikatorer: 

SKL:s gemensamma 

indikatorer för  

hemtjänst och 

särskilda boenden 

Resultat 

2012 

hemtjänst 

Resultat 

2012 

särskilda 

boenden 

Mål 2014 

hemtjänst 

(resultat 

2013) 

Mål 2014 

särskilda 

boenden 

(resultat 

2013) 

Mycket nöjda med 

personalens 

bemötande 

 

77% 

 

63% 

 

80% 

 

80% 

Upplever sig mycket 

trygga 

 

44% 

 

51% 

 

80% 

 

80% 

Varit delaktiga i 

genomförandeplan 

(Htj och Säbo 

sammanräknat) 

 

63% 

 

70% 

Hur lång är väntetiden 

i snitt för att få plats 

på ett äldreboende? 

  

66 

  

 

I genomsnitt antal 

genomförandeplaner i 

% 

 

 

29% 

 

 

61% 

 

 

60% 

 

80% 

Känd kontaktperson i 

% 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

Senior Alert (andel 

där åtgärd 

genomförts, hemtjänst 

och SÄBO 

sammanräknat): 

- Fall 

- Nutrition 

- Tryck 

 

 

 

72,0% 

78,0% 

82,0% 

 

 

 

 

  

Kontinuitet hemtjänst, 

genomsnittligt antal 

personal under 14 

dagar 

 

16 

   

 

 

 



  43 (82) 

   

 

 

 

Nykundsundersökning 

- Bemötande 

- Information  

- Insatser 

Hemtjänst 

75,0% 

15,0% 

20,0% 

SÄBO 

100,0% 

50,0% 

25,0% 

HSV 

90,0% 

75,0% 

90,0% 

IFO 

40,0% 

75,0% 

75,0% 

 

 

SKL:s gemensamma indikatorer för  

handikappomsorgen/LSS 

Resultat 

2013  

Mål 

2014 

Tillgänglighet 

 

Finns information i alternativa former 

- Lättläst om LSS 

- Inläst version ex mp 3 

- Daisy format 

- Inspelat teckenspråk 

 

 

 

Ja 

Nej 

Nej 

Nej 

 

 

 

Ja 

Ja 

Nej 

Nej 

 

Trygghet och säkerhet 

 

- Används synpunkter och klagomål för  

  att utveckla LSS verksamheten 

- Genomförs uppföljning av beslut om  

   bostad med särskild service och 

   daglig verksamhet 

 

 

Delvis 

 

Delvis 

 

 

Ja 

 

Ja 

Självbestämmande och integritet 
- finns det råd i 

funktionshinderfrågor 

- genomförs brukar-

undersökningar 

- utgår hab ersättningar i daglig 

verksamhet 

 

 

Ja 

 

Delvis 

 

Ja 

 

 

Ja 

 

Ja 

 

Ja 

 

SKL:s gemensamma indikatorer för 

individ- och familjeomsorgen 

Missbruk 

 

2012 

Missbru

k 

 

2013 

Tillgänglighet 
Missbruk: 

Tid för första besök, antal dagar. 

Barn och unga: 

Finns det social jourverksamhet med 

socionom utbildad personal? 

 

 

3-7 

 

Nej 

 

 

3-5 

 

Ja 
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Trygg och säker 
Missbruk: 

Används synpunkter och klagomål för 

att utveckla verksamheten. 

Barn och unga: 

Handläggs ärenden enligt BBIC? 

Används synpunkter och klagomål för 

att utveckla verksamheten. 

 

 

Delvis 

 

 

100% 

Ja 

 

 

Ja 

 

 

100% 

Ja 

Hur lång är handläggningstiden i snitt 

för att få ekonomiskt bistånd vid 

nybesök? 

 

2-5 

arbetsdagar 

 

 

Integration Utfall 2014 Mål 2014 

Barn/ungdomar: 

Antal genomförandeplaner i % 

Antal ungdomar som påbörjar 

gymnasieutbildning i % 

Antal ungdomar som har 

sommarjobb/praktik i % 

Antal ungdomar som är medlemmar i 

någon förening 6 månader efter de fått 

PUT i % 

Antal ungdomar som har minst en 

fritidsaktivitet 6 månader efter de fått 

PUT i % 

 

 

 

 

100% 

 

75% 

 

100% 

 

 

100% 

 

 

100% 

Vuxna: 
Antal nyanlända vuxna som upplever 

det stöd eller den hjälp vi ger som god 

eller mycket god i % 

Antal vuxna som blir erbjuden en 

fadder i % 

 

 

 

 

 

 

 

 

100% 

 

100% 

 

 

En djupare analys (del i internkontrollen) 

- Kontinuitet i hemtjänst 

- Sociala innehållet SÄBO 

- Genomförandeplaner LSS-boende 

Medarbetare 

Andelen medarbetare som anser att Mörbylånga kommun är en attraktiv 

arbetsgivare ökar. 

Sjukfrånvaron minskar i verksamheterna 

Vi prioriterar 

- Delaktighet och inflytande genom FAS 05 arbetet och poängterar 

                      medarbetarsamtal 

- Möjligheter till utveckling  

- Arbetsglädje, trivsel och kreativitet 

- Trygghet genom det systematiska arbetsmiljöarbetet 
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Resultat  

2012 

Prognos 

2013 

Mål  

2014 

Andel av personal som är långtidsfriska 

i % 

- män 

- kvinnor 

34,82% 

 

52,54% 

32,53% 

 

41,84% 

 

61,64% 

38,62% 

 

49,05% 

Andel sjukfrånvaro, dagar/anställd 

- män 

- kvinnor 

14,82 dagar 

5,3 dagar 

16,28 dagar 

12,09 dagar 

6,2 dagar 

12,99 dagar 

 

Nöjda medarbetare 

Arbetsmiljö 

- män 

- kvinnor 

Ledarskap 

- män 

- kvinnor 

 

 

 

 

70,0% 

52,1% 

57,9% 

 

77,2% 

75,4% 

72,8% 

 

100% 

 

 

100% 

 

 
Resultat  

2012 

Resultat 

2013 

Mål  

2015 

Mitt arbete känns meningsfullt 

- män 

- kvinnor 

 93,9% 

92,3% 

94,4% 

 

Jag lär nytt och utvecklas i mitt dagliga 

arbete 

- män 

- kvinnor 

 78,9% 

 

76,9% 

78,5% 

 

 

Jag ser fram emot att gå till arbetet 

- män 

- kvinnor 

 82,6% 

84,6% 

81,9% 

 

Min närmaste chef visar uppskattning 

för mina arbetsinsatser 

- män 

- kvinnor 

 

 72,9% 

61,5% 

75,0% 

 

 

Min närmaste chef visar förtroende för 

mig som medarbetare 

- män 

 81,9% 

69,1% 

83,0% 
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- kvinnor 

Min närmaste chef ger mig 

förutsättningar att ta ansvar i mitt arbete 

- män 

- kvinnor 

 84,1% 

84,6% 

83,3% 

 

Jag är insatt i min arbetsplats mål 

- män 

- kvinnor 

 85,4% 

69,2% 

86,8% 

 

Min arbetsplats mål följs upp och 

utvärderas på ett bra sätt 

- män  

- kvinnor 

 61,2% 

38,5% 

66,0% 

 

Jag vet vad som förväntas av mig i mitt 

arbete 

- män  

- kvinnor 

 94,3% 

84,6% 

95,8% 

 

 

Utveckling 

Vi ökar måluppfyllelsen i verksamheterna 

Vi prioriterar 

- Arbetet enligt kvalitetshjulet 

- Förbättra analysarbetet kring uppföljning och utvärderingar 

- Aktivt och systematiskt kvalitetsarbete på varje enhet 

- Klagomål och synpunkter är viktiga för vår utveckling 

- Lust och motivation till högre måluppfyllelse 

 

SKL:s gemensamma indikatorer för  

handikappomsorgen/LSS 

Resultat 

2013  

Mål 

2014 

Helhetssyn och samordning 

- Finns överenskommelse på    

   ledningsnivå med FK;AF,  

   vuxen/barn hab, psykiatri 

- rutin för individuell plan och 

dokumenteras detta erbjudande 

 

Delvis 

 

 

Nej 

 

Ja 

 

 

Ja 

Helhetssyn/samordning 

Missbruk: 
Finns det rutiner för samverkan mellan 

ÄO, OMF eller ekonomiskt bistånd. 

Andelen aktuella ärenden med  

pågående stöd till anhöriga. 

 

 

 

Delvis 

 

20% 

 

 

 

Ja 

 

30% 
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Barn och unga: 
Finns det rutiner för samverkan med 

BHV, förskola, skola, psykiatri. 

 

 

 

Delvis 

 

 

 

Ja 

Följer rutiner i samverkansdokument Delvis Ja 

 

Ekonomi 

Vi håller oss inom ekonomisk ram o använder resurserna på ett flexibelt sätt 

Vi prioriterar  

- Utvecklar resurser på hemmaplan 

- Vi följer upp budgetutfallet varje månad och åtgärdar. 

- Vi ser helheten och gör gemensamma prioriteringar 

 

Verksamhet 2012 2013 Mål 2014 

Äldreomsorg:  

Kostnad/dygn omvårdnad & 

demens (snitt) 

Kostnad/dygn korttid (snitt) 

Hemtjänstkostnad kr/brukare 

 

999 

 

776 

142 192 

 

1 100 

 

1 000 

 

 

 

 

Handikappomsorg: 

Kostnad/dygn serviceboende 

(snitt) 

Kostnad/dygn gruppboende 

(snitt) 

Personlig assistans kr/tim 

Korttidsvistelse LSS, 

kr/brukare 

Ledsagare LSS, kr/tim 

Daglig verksamhet, kr/brukare 

 

 

580 

 

2 239 

 

288 

 

203 233 

230 

130 400 

 

 

 

1 000 

 

2 400 

 

 300 

 

205 600 

238 

132 000 

 

 

 

 

 

Individ- och familjeomsorg: 
Institutionsvård unga, kr/dygn 

(snitt) 

Familjehem kr/dygn (snitt) 

Institutionsvård vuxna, 

kr/dygn (snitt) 

Institutionsvård vuxna, dygn 

Försörjningsstöd, kr/hushåll 

(snitt) 

Andel inte återaktualiserade 

ungdomar ett år efter avslutad 

insats/utredning: 

0-12 år 

13-20 år 

 

 

 

8 117 

1 203 

 

3 078 

 

5 726 

 

 

 

 

91,0% 

88,0% 

 

 

 

8 000 

1 400 

 

3 000 

 

5 500 
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Behovsplan/Nyckeltal 

Verksamhet 2012 2013 Mål 

2014 

Äldreomsorg:  

Antal platser SÄBO 

Antal platser korttid 

Hemtjänsttimmar/år 

Betalningsansvar, 

dygn 

 

121 

18 

96 550 

 

41 

 

121 

18 

93 000 

 

20 

 

 

 

Antal personer 

inskrivna i 

hemsjukvården 

Antal rehabärenden 

Antal deltagare i 

dagverksamhet 

 

 

200 

1770 

 

42 

 

 

200 

1800 

 

42 

 

    

Handikappomsorg: 

Servicelägenheter, 

antal 

Gruppbostäder, 

platser 

Personlig assistans, 

timmar/år 

Ledsagare LSS, 

timmar/år 

Daglig verksamhet, 

antal brukare 

 

 

22 

 

17 

 

57 009 

 

6 500 

 

52 

 

 

22 

 

17 

 

60 000 

 

6 800 

 

50 

 

 

 

Individ- och 

familjeomsorg: 
Institutionsvård 

unga, dygn 

Familjehem, dygn 

Institutionsvård 

vuxna, dygn 

Försörjningsstöd, 

hushåll 

- män 

- kvinnor 

- ungdomar 

Missbruksvård: 

Antal personer 

- män 

- kvinnor 

 

Typ av missbruk 

 

 

 

 

 

1 030 

2 184 

 

182 

 

50 

27 

23 

10 

 

32 

24 

8  

 

Alkohol, 

narkotika, 

blandmissbruk, 

 

 

 

1 100 

2 400 

 

180 

 

55 

30 

25 

11 

 

35 

24 

8 

 

Alkohol, 

narkotika, 

blandmissbruk, 
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Antal LVM-beslut 

Antal LOB-beslut 

Antal LVU-beslut 

anhörigstöd, 

annat 

0 

20 

0 

anhörigstöd, 

annat 

0 

25 

0 
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Verksamhetsplan fo r 
verksamhetssto d  

Uppdraget 

Verksamhetsstöd har till uppgift att bedriva en aktiv omvärldsbevakning och 

därmed medverka till att förutse det som sker inom intresseområden som kan 

påverka Mörbylånga kommuns framtida förutsättningar att utvecklas. 

 

Verksamhetsstöd ska också tillgodose politikernas och förvaltningens behov av 

kvalificerat stöd inom strategiska områden som ekonomi och inköp, IT, personal 

och löner samt kommunadministration. 

 

Från och med 1 september 2013 har en ny ”sektion” bildats bestående av  

 

 Kansliavdelningen 

 Ekonomiavdelningen 

 Personal- och löneavdelningen inklusive företagshälsovård 

 IT-avdelningen 

 

Kansliavdelningen ska med god kvalitet: 

 Handha sekreterarskapet i kommunfullmäktige, styrelsen, utskott och 

nämnd 

 Bereda ärenden åt fullmäktige och styrelsen 

 Svara för att kallelser med tillhörande beslutsunderlag distribueras 

 Expediera fattade beslut 

 Medverka i /ansvara för utredningar, projekt mm  

 Ansvara för kommunens centralarkiv 

 Svara för kommunens telefonväxel/reception på ett kundorienterat sätt 

 Lämna en god service vad avser posthantering 

 

Ekonomiavdelningen ska med god kvalitet: 

 Förse KS med snabb och relevant ekonomisk information. Vid varje KS 

möte lämna en övergripande ekonomisk uppföljning samt upprätta 

delårsrapport per halvåret. 

 Sköta kommunens finansfunktion på ett effektivt sätt 

 Initiera återfärder för att åstadkomma en rationell och kostnadseffektiv 

verksamhet 

 Svara för en effektiv kravverksamhet 

 Övergripande ansvara för att system och rutiner fungerar på ett ur 

internkontrollsynpunkt tillfredsställande sätt.  

 Svara för försäkringsadministration, riskhantering och skadereglering 

 Svara för kommunens upphandlingsverksamhet är ändamålsenlig och  

följer gällande lagstiftning 

 



  51 (82) 

   

 

 

IT avdelningen ska med god kvalitet: 

 Ge verksamheten driftservice och utvecklingsstöd i användandet av 

informationsteknologi 

 Svara för utveckling och samordning av kommunen/koncernens IT-

användning 

 

Personal- och löneavdelningen ska med god kvalitet: 

 Ansvara för kommunövergripande förhandlingsverksamhet i intresse- och 

tvistefrågor 

 Stöd till förvaltningen vad avser arbets- och kollektivavtalsrätt, 

personalutbildning och arbetsmiljöfrågor. 

 Utarbeta tillämpningsföreskrifter och riktlinjer så att avtal, lagar och 

riktlinjer inom personalområdet tillämpas på ett enhetligt sätt 

 Utveckling och samordning av personal- och lönepolitik, kompetenser för 

olika personalkategorier, personaladministrativa rutiner, arbetsmiljö- och 

rehabiliteringsarbete 

 Handlägga löne-och arvodebetalningar, pensionsutbetalningar och 

personalstatistik. 

Omvärldsanalys 

Kraven på en alltmer utbyggd välfärd i kombination med lägre finansiella 

möjligheter inom det ordinarie skatteutrymmet innebär att andra lösningar måste 

hittas. Det kräver att en stor följsamhet mot fastställda mål och resurser från 

förvaltningens sida för att nå balans i mål och medel.  

Det minskade ekonomiska utrymmet gör det än viktigare för kommunen att söka 

samverkan inom olika områden. Förbättrad teknik medverkar också till 

samutnyttjande av tjänster inom exempelvis telefoni och IT-system. Olika 

möjliga samverkansområden ska utredas under 2014 för att finna 

rationaliseringsvinster. Det kan vara såväl samverkan mellan kommuner i 

närområdet som inom kommunen. Personal- och lönesystemet har sedan några år 

haft sin drift i Borgholms kommun och ett ytterligare steg är att finna fler system 

som kan samförvaltas. 

Ett utmanande projekt är E-arkiv som innebär att alla kommuner, landsting, 

regioner och kommunala bolag behöver e-Arkiv för att elektroniskt kunna lagra 

och återsöka alla de tusentals handlingar och ärenden som hanteras inom 

organisationen. 

Det ska vara enkelt för allmänheten, medier, forskare, medarbetare och 

förtroendevalda att få tillgång till offentlig information elektroniskt. Det 

förutsätter att det också är enkelt att långsiktigt lagra och bevara handlingar 

elektroniskt och därmed uppfylla offentlighetslagstiftningen. E-arkiv möter dessa 

behov. 

 

Målet för införande av E-arkiv är  

 säkerställa den långsiktiga informationsförsörjningen  
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 bidrar till en ökad effektivisering  

 ger ökad tillgänglighet till information 

Stora pensionsavgångar är att vänta inom några år och det ställer stora krav på att 

Mörbylånga kommun upplevs som en attraktiv arbetsgivare för att kunna 

konkurrera om goda medarbetare. 

Kvalitets- och verksamhetsutveckling 

Arbete pågår med att effektivisera de administrativa rutinerna för 

leverantörsfakturahanteringen genom att påverka leverantörer att i skicka 

elektroniska fakturor istället för pappersfakturor. Detta som ett led att minska det 

administrativa arbetet och en minskad miljöpåverkan. Ytterligare förändringar 

för att möta kontantlösa bankkonto, ökad automatisering av attester för vissa 

leverantörsfakturor samt översyn av kassa och debiteringsrutiner i LEAN-anda. 

2014 ska ett arbete påbörjas för att förbättra avtalstrohet gentemot avtalade 

leverantörer påbörjas genom att införa en inköpsportal.. 

Inom det personaladministrativa området ska systemstödet utökas med 

anställningsavtalsmodul och en utökning av Personec gällande stöd till chefer för 

att kunna genomföra löneprocessen på ett bättre sätt. 

 

Kansliavdelningen arbetar med att utveckla handläggarstödet som innebär en 

större kontroll över ärendestatus. Telefoniplattformen är uppgraderad för att vara 

i nivå med flertalet av länets övriga kommuner för att möjliggöra en större 

samverkan i telefonifrågor. Ett servicecenter inom kommunen är under utredning 

för att vid ett införande förbättra servicen gentemot allmänheten 

Mål 2014 

Redovisade mål utgör kontraktet mellan kommunstyrelsen och dess förvaltning 

och är kopplade till prestation och medel 

Under 2014 vill vi fokusera på att 

 vi att förbättra samverkan  

 vi ökar delaktigheten och inflytandet i våra verksamheter 

 Mörbylånga kommun uppfattas som en attraktiv arbetsgivare 

 

Verksamheten ska beskrivas, planeras och följas upp utifrån fyra 

perspektiv/målområden 

- Kund 

- Medarbetare 

- Utveckling 

- Ekonomi 
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Kund 

God service till nytta för såväl externa kunder som verksamheten. 

 

Vi prioriterar 

-  Samverkan  

-  Gott bemötande 

- Hög tillgänglighet 

Medarbetare 

Attraktiv arbetsgivare 

Vi prioriterar 

-  Arbetsglädje, trivsel och kreativitet 

-  God arbetsmiljö 

- God delaktighet och inflytande genom FAS 05 

- Gott ledarskap 

- Möjligheter till utveckling 

 

Indikatorer 

Andel svar stämmer bra och 

stämmer mycket bra från 

arbetsmiljöenkät 

2013 2015 

Möjlighet att lära nytt och 

utvecklas i det dagliga arbetet 

80% 100% 

Jag vet vad som förväntas av 

mig i mitt arbete 

80% 100% 

Jag är insatt i min arbetsplats 

mål 

70% 100% 
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Utveckling 

Se möjligheter 

Vi prioriterar: 

-  Goda utvecklingsmöjligheter inom det administrativa stödet 

-  God omvärldsbevakning 

 

Indikatorer Resultat 

2012 

Prognos 

2013 

Mål 

2014 

Andel leverantörsfakturor som 

inkommer som e-faktura  

31% 33% 45% 

    

Ekonomi 

Ekonomi i balans 

Vi prioriterar: 

- Verksamheten bedrivs inom tilldelade budget 
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Underlag till äskanden 
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Budgetfo rdelning fo r barn- och 
ungdomsverksamheten 

Budgetram 

 

 

Verksamhet 

Budget 

2013 

Förändring Resurs-

fördelning 

Budget  

2014 

40 Förskola   87 722,9 -545,4 

+981,6 

+2 198,8 90 357,9 

42-44 Grundskola 

(inkl grundsärskola, 

förskoleklass o 

fritidshem) 

162 685,3 -545,4 

+900,0 

+4 456,2 

 

167 496,1 

33 Kulturskola   3 895,9   3 895,9 

35 Fritidsgård   3 496,7   3 496,7 

895 Kosten 0   0 

 

Förändring verksamhet:  

Omfördelning i ram personalkostnader Ann Willsund, Inga-Lena Herrmann och 

Sune Carlsson från barn och ungdom till vård och omsorg, totalt 1 090,8 tkr. 

Omfördelning i ram hyreskostnader Skogsbygården och Vintergatan från vård 

och omsorg till barn och ungdom, totalt 785,6 tkr Ramökning hyreskostnad för 

familjecentralen 196,0  tkr. Projektet 1:1 datorer fortsätter och enligt KF beslut 

ökas budget med 900,0 kr för 2014. 

Förskolan:  

Inför 2014 har vi behov av att starta 2 nya avdelningar – förslag en ny avdelning 

på Växthuset i Skogsby och en ny avdelning i Algutsrum. Omfördelning av 

lokalkostnader i ramen. Vi har större efterfrågan än platser på Snäckstrands 

förskola och obekväma tider. För närvarande har vi en kö motsvarande. I 

dagsläget kan vi inte ta emot fler barn beroende på att utrymme saknas. Detta 

måste vi ha med vid nybyggnation av ny förskola i Färjestaden. 

Dagbarnvårdare: 

Inför 2014 kommer 2 dagbarnvårdare att gå i pension. I snitt har vi 6,5 barn 

inskrivna/dagbarnvårdare vilket är högre än rikssnittet. Alla som söker får 

familjedaghem. 

Grundskola:  

Vi lämnar en period bakom oss med trånga och eftersatta lokaler och inför 2014 

räknar vi med att ha utökade lokaler i Gårdby, Glömminge och Torslunda. Det 

som återstår är behov av fler elevplatser i Färjestaden.  

Inför höstterminen 2014 kommer vi att starta upp fler klasser  i Torslunda och 

Glömminge.  

I Gårdby blir det med all sannolikhet elevökningar men inga nya klasser.  
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Inför hösten 2013 hade vi en lagändring som innebär fler timmar undervisning i 

matematik i de lägre åldrarna. Detta får som konsekvens att det blir mindre tid 

för skolsamverkan, men viss kompensation har tagits för detta i budget 2014. 

Alla kommuner har inför hösten 2013 fått möjlighet att tillsätta 

utvecklingstjänster/karriärtjänster inom vissa ämnesområden. Vi har fått 

statsbidrag att anställa 4 stycken. Vi anser att det behövs ges tid för att dessa 

personer ska kunna handleda sina kollegor i didaktiska frågor.  

Medel har avsatts för detta i budgetförslaget. 

Tidigare år har Torslunda försöksstation fått ekonomiskt stöd via Ölands 

kommunalförbund. Detta upphör nu. Och Torslunda förskola och skola nyttjar 

försöksstationen för sin verksamhet och ett avtal parterna emellan har upprättats. 

Ledningsresurs:  

All forskning visar på vikten av att chefen för verksamheten har tillräckligt 

mycket tid för att också kunna fungera som pedagogisk ledare. Många av våra 

chefer beskriver en ansträngd situation med i snitt 35 anställda per chef. Inför 

2014 har vi lagt en utökning med ytterligare en chefstjänst, detta med tanke på 

att våra verksamheter växer hela tiden.  

Kulturskolan: 

 I och med att vi får nya skollokaler i Gårdby, Torslunda och Glömminge 

kommer förutsättningarna att bedriva verksamhet bli bättre. För närvarande finns 

det en kö till verksamheten. 

 

Förslag till utökningar) 

 Nya förskoleavdelningar - 2 480 tkr 

 Lärartjänster - 3 150 tkr 

 Ledningsresurs - 500 tkr 

 Familjecentralen 1,0 hela året – 300 tkr 

 Avtal Torslunda försöksstation – 50 tkr 

 Ipad i förskolan samt grundskolans tidiga år – 380 tkr 
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Investeringsäskande Barn och utbildning 

VERKSAMHET/OBJEKT 
Beräknad 

Beräknad Beräknad Beräknad 

 totalutgift/ förbrukn förbrukn förbrukn 

 inkomst 2014 2015 2016 

 

    

Skolmöbler till samtliga skolor 

600,0 200,0 200,0 200,0 

Upprustning av skol- och 

förskolegårdar 

600,0 200,0 200,0 200,0 

Iordningställande av arbetsplatser för 

personal  
 

600,0 

 

200,0 

 

200,0 

 

200,0 

Inventarier till tillagningskök som 

akut uppstår under löpande år. 

 

600,0 

 

200,0 

 

200,0 

 

200,0 

Inventarier och utrustning till 

nybyggnation Torslunda skola 

 

650,0 

 

650,0 

 

0 

 

0 

Inventarier och utrustning till 

nybyggnation Glömminge skola 

 

500,0 

 

500,0 

 

0 

 

0 

Iordningställande av ny 

förskoleavdelning Växthuset  

 

100,0 

 

100,0 

 

0 

 

0 
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INVESTERINGSREDOVISNING PER OBJEKT 2014-2016 
     

 
Verksamhet: Skolfastigheter   
 
Objektnamn: Skolmöbler till samtliga skolor Beräknad  Beräknad 
  byggstart: driftstart: 
      

   

INVESTERINGSUTGIFTER/INVESTERINGSINKOMSTER 

Belopp i kkr Beräknad 
totalutgift/- 
inkomst 

       
    2014 

       
    2015 

     
    2016 

Investeringsutgifter     
Byggnader, anläggningar     
Inventarier, maskiner 600,0 200,0 200,0 200,0 
Övrigt     
     
Summa utgifter: 600,0 200,0 200,0 200,0 
     
Investeringsinkomster:     
Investeringsbidrag     
     
Summa inkomster:     
     

 

DRIFTKONSEKVENSER 

Belopp i kkr Beräknad 
totalutgift/- 
inkomst 

       
    2014 

       
    2015 

     
    2016 

Driftkostnader:     
Personal     
Underhållskostnader     
Övriga kostnader     
Kapitalkostnader     
   varav     
   - avskrivningar 240,0 40,0 80,0 120,0 
   - intern ränta 57,2 11,0 19,8 26,4 
     
Summa driftkostnader: 
 

297,2 51,0 99,8 146,4 

Driftintäkter:     
Avgifter och ersättningar     
Interna intäkter     
Övrigt     
     
Summa driftintäkter: 
 

    

 

Beskrivning/motivering för objektets genomförande 
Under senare år har klassrumsmöblerna vid de olika skolorna successivt bytts ut. Men det återstår fortfarande 

en hel del eftersom beståndet på flera håll har varit med länge. En klassuppsättning bord/stolar betingar ett pris 

av c:a 30,0. Medel kan också användas för inköp av andra skolmöbler exempelvis skåp, bord och hyllor.
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INVESTERINGSREDOVISNING PER OBJEKT 2014-2016 

NÄMND:      
 
Verksamhet: Skolfastigheter Ja  Nej   
 
Objektnamn: Upprustning av skol- och förskolegårdar Beräknad  Beräknad 
  byggstart: driftstart: 
      
      

INVESTERINGSUTGIFTER/INVESTERINGSINKOMSTER 

Belopp i kkr Beräknad 
totalutgift/- 
inkomst 

       
    2014 

       
    2015 

     
    2016 

Investeringsutgifter     
Byggnader, anläggningar 600,0 200,0 200,0 200,0 
Inventarier, maskiner     
Övrigt     
     
Summa utgifter: 600,0 200,0 200,0 200,0 
     
Investeringsinkomster:     
Investeringsbidrag     
     
Summa inkomster:     
     

 

DRIFTKONSEKVENSER 

Belopp i kkr Beräknad 
totalutgift/- 
inkomst 

       
    2012 

       
    2013 

     
    2014 

Driftkostnader:     
Personal     
Underhållskostnader     
Övriga kostnader     
Kapitalkostnader     
   varav     
   - avskrivningar 120,0 20,0 40,0 60,0 
   - intern ränta 44,8 8,0 15,2 21,6 
     
Summa driftkostnader: 
 

164,8 28,0 55,2 81,6 

Driftintäkter:     
Avgifter och ersättningar     
Interna intäkter     
Övrigt     
     
Summa driftintäkter: 
 

    

Beskrivning/motivering för objektets genomförande 

Sedan flera år tillbaka sker en förändring av våra skolgårdar för att anpassas till 

nya regler och behov. Idag är det mycket väsentligt att barnens önskemål om 

aktiviteter på raster och håltimmar tillgodoses på ett riktigt sätt. Varje skola har 

en plan för att få sin skolgård så trivsam och funktionsduglig som möjligt. I 

skolgårdsbegreppet involveras också förskolornas uteverksamhet vad gäller 

större investeringar.  
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Verksamhet: Olika skolor Ja  Nej   
 
Objektnamn: Inrättande av arbetsplatser för lärare  Beräknad  Beräknad
  

  byggstart: driftstart:
    
     
INVESTERINGSUTGIFTER/INVESTERINGSINKOMSTER 

Belopp i kkr Beräknad 
totalutgift/- 
inkomst 

       
    2014 

       
    2015 

     
    2016 

Investeringsutgifter     
Byggnader, anläggningar 600,0 200,0 200,0 200,0 
Inventarier, maskiner     
Övrigt     
     
Summa utgifter: 600,0 200,0 200,0 200,0 
     
Investeringsinkomster:     
Investeringsbidrag     
     
Summa inkomster:     
     

 

DRIFTKONSEKVENSER 

Belopp i kkr Beräknad 
totalutgift/- 
inkomst 

       
    2014 

       
    2015 

     
    2016 

Driftkostnader:     
Personal     
Underhållskostnader     
Övriga kostnader     
Kapitalkostnader     
   varav     
   - avskrivningar 120,0 20,0 40,0 60,0 
   - intern ränta 44,8 8,0 15,2 21,6 
     
Summa driftkostnader: 
 

164,8 28,0 55,2 81,6 

Driftintäkter:     
Avgifter och ersättningar     
Interna intäkter     
Övrigt     
     
Summa driftintäkter: 
 

    

 

Beskrivning/motivering för objektets genomförande 

Tillgången till arbetsrum för lärare är idag mycket begränsad vid alla skolor samtidigt 

som kraven på administrativt arbete för lärare har ökat. Här upptagen summa är avsedd 

dels för ändringar i byggnader, dels för att möjliggöra inköp av behövliga inventarier.  
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INVESTERINGSREDOVISNING PER OBJEKT 2014 - 
2016 

 
    Ingår i flerårsplanen 

 
Verksamhet: Kostverksamhet Ja  Nej   
 
Objektnamn: Köksmaskiner   
    

INVESTERINGSUTGIFTER/INVESTERINGSINKOMSTER 

Belopp i kkr Beräknad 
totalutgift/- 
inkomst 

       
    2014 

       
    2015 

     
    2016 

Investeringsutgifter     
Byggnader, anläggningar     
Inventarier, maskiner     
Övrigt     
     
Summa utgifter: 600,0 200,0 200,0 200,0 
     
Investeringsinkomster:     
Investeringsbidrag     
     
Summa inkomster:     
     

 

DRIFTKONSEKVENSER 

Belopp i kkr Beräknad 
totalutgift/- 
inkomst 

       
    2014 

       
    2015 

     
    2016 

Driftkostnader:     
Personal     
Underhållskostnader     
Övriga kostnader     
Kapitalkostnader     
   varav     
   - avskrivningar     
   - intern ränta     
     
Summa driftkostnader: 
 

    

Driftintäkter:     
Avgifter och ersättningar     
Interna intäkter     
Övrigt     
     
Summa driftintäkter: 
 

    

Beskrivning/motivering för objektets genomförande: 

Kostverksamheten är en självbärande verksamhet där större investeringar inte 

finns beräknade i budget. Priset per portion är beräknat efter löpande utgifter för 

personal och livsmedel. Maskinhaveri skulle påverka resultatet därför behövs en 

investeringsbudget för ev nyinskaffning. 
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INVESTERINGSREDOVISNING PER OBJEKT 2014-2016 

NÄMND:  
       
 
Verksamhet: Torslunda skola Ja  Nej   
 
Objektnamn: Inventarier och utrustning Beräknad  Beräknad
  
  byggstart: driftstart: 
      
      

INVESTERINGSUTGIFTER/INVESTERINGSINKOMSTER 

Belopp i kkr Beräknad 
totalutgift/- 
inkomst 

       
    2014 

       
    2015 

     
    2016 

Investeringsutgifter     
Byggnader, anläggningar     
Inventarier, maskiner     
Övrigt     
     
Summa utgifter: 550,0 550,0   
     
Investeringsinkomster:     
Investeringsbidrag     
     
Summa inkomster:     
     

 

DRIFTKONSEKVENSER 

Belopp i kkr Beräknad 
totalutgift/- 
inkomst 

       
    2014 

       
    2015 

     
    2016 

Driftkostnader:     
Personal     
Underhållskostnader     
Övriga kostnader     
Kapitalkostnader     
   varav     
   - avskrivningar     
   - intern ränta     
     
Summa driftkostnader: 
 

    

Driftintäkter:     
Avgifter och ersättningar     
Interna intäkter     
Övrigt     
     
Summa driftintäkter: 
 

    

Beskrivning/motivering för objektets genomförande 

Om- och tillbyggnad vid Torslunda skola där utrustning i specialsalar och 

klassrum behövs samt återställande av mark där modul stått placerad. Dessutom 

material i ny sporthall. 
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INVESTERINGSREDOVISNING PER OBJEKT 2014-2016 

 
Verksamhet: Glömminge skola Ja  Nej   
 
Objektnamn: Inventarier och utrustning Beräknad  Beräknad
  
  byggstart: driftstart: 
      
      

INVESTERINGSUTGIFTER/INVESTERINGSINKOMSTER 

Belopp i kkr Beräknad 
totalutgift/- 
inkomst 

       
    2014 

       
    2015 

     
    2016 

Investeringsutgifter     
Byggnader, anläggningar     
Inventarier, maskiner     
Övrigt     
     
Summa utgifter: 500,0    
     
Investeringsinkomster:     
Investeringsbidrag     
     
Summa inkomster:     
     

 

DRIFTKONSEKVENSER 

Belopp i kkr Beräknad 
totalutgift/- 
inkomst 

       
    2014 

       
    2015 

     
    2016 

Driftkostnader:     
Personal     
Underhållskostnader     
Övriga kostnader     
Kapitalkostnader     
   varav     
   - avskrivningar     
   - intern ränta     
     
Summa driftkostnader: 
 

    

Driftintäkter:     
Avgifter och ersättningar     
Interna intäkter     
Övrigt     
     
Summa driftintäkter: 
 

    

 

Beskrivning/motivering för objektets genomförande 

Om- och tillbyggnad av Glömminge skola där inventarier och utrustning behövs. 

Samtidigt behöver skolgården iordningställas efter bygge. 
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INVESTERINGSREDOVISNING PER OBJEKT 2014-2016 

  

     Ingår i flerårsplanen 
 
Verksamhet: Växthusets förskola Ja  Nej   
 
Objektnamn: Inventarier och utrustning Beräknad  Beräknad
  
  byggstart: driftstart: 
      
      

INVESTERINGSUTGIFTER/INVESTERINGSINKOMSTER 

Belopp i kkr Beräknad 
totalutgift/- 
inkomst 

       
    2014 

       
    2015 

     
    2016 

Investeringsutgifter     
Byggnader, anläggningar     
Inventarier, maskiner     
Övrigt     
     
Summa utgifter: 100,0 100,0   
     
Investeringsinkomster:     
Investeringsbidrag     
     
Summa inkomster:     
     

 

DRIFTKONSEKVENSER 

Belopp i kkr Beräknad 
totalutgift/- 
inkomst 

       
    2014 

       
    2015 

     
    2016 

Driftkostnader:     
Personal     
Underhållskostnader     
Övriga kostnader     
Kapitalkostnader     
   varav     
   - avskrivningar     
   - intern ränta     
     
Summa driftkostnader: 
 

    

Driftintäkter:     
Avgifter och ersättningar     
Interna intäkter     
Övrigt     
     
Summa driftintäkter: 
 

    

 

Beskrivning/motivering för objektets genomförande 

Inventarier och utrustning till ny avdelning på förskolan Växthuset. 
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Ä skande va rd och omsorg 

Förutsättningarna inför 2014: 

Inför 2014 ger resursfördelningssystemet oss en ramökning på 2 119 100 kronor. 

Utökningar inför 2014: 

Beredskap IFO   200 000 kr 

Utökning biståndshandläggare(0,5) 225 000 kr 

Bemanning SÄBO                       500 000 kr  

Personlig assistans LSS                     1000 000 kr 

Omfattande vårdbehov säbo o hemtj      2000 000 kr 

Mörbylånga modellen                     1000 000 kr 

Omflyttningar verksamhetslokaler        1 100 000 kr  

Summa behov                     6 025 000 kronor 

Sammanfattning: 

Förvaltningen ser ett behov av ram förstärkning enligt ovan 6 025 000 kronor. 

Enligt resursfördelningssystemet får vi en ökning med 2 119 100 kronor. Det 

betyder att vi är i behov av 3 905 900 kronor för att klara våra behov inför 2014.  

Konsekvensbeskrivning 

Beredskap IFO   200 000 kr 

Denna beredskap är redan genomförd. I budget 2013 fick vi kompensation för att 

ha detta från augusti – december, dvs 5 månader. Inför 2014 betyder det att det 

blir helårseffekt på beredskapen och vi kan inte backa.  

Utökning biståndshandläggare( 0,5) 225 000 kr 

Hänger ihop med nya föreskrifter som kräver nya sätt att arbeta. Vi har infört 

förenklad biståndshandläggning från och med juni 2013. Detta ska underlätta 

arbetet för våra biståndshandläggare. Vidare arbetar vi med effektivisering av 

processen genom att ta tillvara på arbetsterapeuternas kompetens inför beslut. 

Idag förekommer det parallella aktiviteter och samarbetet mellan 

yrkeskategorierna behöver förbättras.  

Vår bedömning är trots ovan, att de nya föreskrifterna bl a med kontinuerlig 

uppföljning kommer att kräva ökad bemanning på biståndshandläggarsidan..  

Bemanning SÄBO                    500 000 kr 

Föreskrifter gäller från 1 januari 2015 som säger att vi ska få till individuella 

insatser på särskilda boenden i större omfattning än idag. Vi behöver successivt 

påbörja ett nytt sätt att arbeta. 

Önskad ökning behövs för att säkerställa omsorgen kvällstid på 2 avdelningar 

vid omsorgsboenden. 

Vi har också i inspektioner fått kritik för det sociala innehållet på särskilda 

boenden.  
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Personlig assistans LSS                     1 000 000 kr 

Denna post är den som ökat mest inom våra verksamheter. Vi ser att det hänger 

ihop med försäkringskassans avslag samt att antalet ärenden ökar. Vi jobbar med 

att få till prövningar av våra beslut och att vi ska minska våra kostnader, men 

faktum kvarstår - kommunens kostnader för personlig assistans ökar. 

Omfattande vårdbehov säbo/ hemtjänst/hemsjukvård      2 000 000 kr 

På samma sätt som ovan förhåller det sig med denna post. Sjukvården blir allt 

bättre och klarar svåra sjukdomar och personer lever allt längre med hjälp av 

utvecklingen inom sjukvården. Vi ser en trend i att landstinget blir snabbare att 

skicka hem vårdtagare med omfattande vårdbehov och att ett ärende kan 

innebära stora kostnader. Även här är det ett faktum att vi måste ha en beredskap 

för denna typ av ärenden. 

Mörbylånga modellen                     1 000 000 kr 

Tanken är ett projekt som går ut på ett samarbete mellan IFO, AME, 

arbetsförmedling och försäkringskassan. Istället för ekonomiskt bistånd skulle vi 

anställa personer i vår organisation till nya arbetsupppgifter som vi inte hinner 

utföra idag. Personerna skulle då anställas och få lön under ett år. Merkostnaden 

blir då skillnaden mellan ekonomiskt bistånd och ”vanlig” månadslönsersättning, 

ca 8000 kr/person/månad. 

Detta innebär merkostnader under ett år, men besparingar näst kommande år. 

Finns det inte möjlighet till satsning i detta projekt under 2014 kan vi starta 2015 

eller senare.  
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Investeringsäskande Vård och omsorg - totalt 

VERKSAMHET/OBJEKT 
Beräknad 

Beräknad Beräknad Beräknad 

 totalutgift/ förbrukn förbrukn förbrukn 

 inkomst 2014 2015 2016 

Utemiljöer särskilda boende 450 150 150 150 

Systemutveckling 650 250 200 200 

Inventarier vård och omsorg 600 200 200 200 

INVESTERINGSREDOVISNING PER OBJEKT 2014-2016 

Verksamhet: Utemiljöer   
 
INVESTERINGSUTGIFTER/INVESTERINGSINKOMSTER 

Belopp i kkr Beräknad 
totalutgift/- 
inkomst 

       
    2014 

       
    2015 

     
    2016 

Investeringsutgifter     
Byggnader, anläggningar     
Inventarier, maskiner 450 150 150 150 
Övrigt     
     
Summa utgifter: 450 150 150 150 
     
Investeringsinkomster:     
Investeringsbidrag     
     
Summa inkomster:     
     

 

DRIFTKONSEKVENSER 

Belopp i kkr Beräknad 
totalutgift/- 
inkomst 

       
    2014 

       
    2015 

     
    2016 

Driftkostnader:     
Kapitalkostnader 211,2 36,0 70,8 104,4 
   varav     
   - avskrivningar 180,0 30,0 60,0 90,0 
   - intern ränta 31,2 6,0 10,8 14,4 
     
Summa driftkostnader: 
 

211,2 36,0 70,8 104,4 

Driftintäkter:     
Avgifter och ersättningar     
Interna intäkter     
Övrigt     
     
Summa driftintäkter: 
 

    

Beskrivning/motivering för objektets genomförande 

Inköp av soffor, madrasser, sängar och larmmattor 
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INVESTERINGSREDOVISNING PER OBJEKT 2014-2016 

 
Verksamhet: Systemutveckling   
 
INVESTERINGSUTGIFTER/INVESTERINGSINKOMSTER 

Belopp i kkr Beräknad 
totalutgift/- 
inkomst 

       
    2014 

       
    2015 

     
    2016 

Investeringsutgifter     
Byggnader, anläggningar     
Inventarier, maskiner 650,0 250,0 200,0 200,0 
Övrigt     
     
Summa utgifter: 650,0 250,0 200,0 200,0 
     
Investeringsinkomster:     
Investeringsbidrag     
     
Summa inkomster:     
     

 

DRIFTKONSEKVENSER 

Belopp i kkr Beräknad 
totalutgift/- 
inkomst 

       
    2014 

       
    2015 

     
    2016 

Driftkostnader:     
Kapitalkostnader 316,4 60,0 106,0 150,4 
   varav     
   - avskrivningar 270,0 50,0 90,0 130,0 
   - intern ränta 46,4 10,0 16,0 20,4 
     
Summa driftkostnader: 
 

316,4 60,0 106,0 150,4 

Driftintäkter:     
Avgifter och ersättningar     
Interna intäkter     
Övrigt     
     
Summa driftintäkter: 
 

    

Beskrivning/motivering för objektets genomförande 

Nyckelskåp, SITHS-kortutveckling 
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INVESTERINGSREDOVISNING PER OBJEKT 2014-2016 

Verksamhet: Utemiljöer   
 
INVESTERINGSUTGIFTER/INVESTERINGSINKOMSTER 

Belopp i kkr Beräknad 
totalutgift/- 
inkomst 

       
    2014 

       
    2015 

     
    2016 

Investeringsutgifter     
Byggnader, anläggningar     
Inventarier, maskiner 450,0 150,0 150,0 150,0 
Övrigt     
     
Summa utgifter: 450,0 150,0 150,0 150,0 
     
Investeringsinkomster:     
Investeringsbidrag     
     
Summa inkomster:     
     

 

DRIFTKONSEKVENSER 

Belopp i kkr Beräknad 
totalutgift/- 
inkomst 

       
    2014 

       
    2015 

     
    2016 

Driftkostnader:     
Kapitalkostnader 211,2 36,0 70,8 104,4 
   varav     
   - avskrivningar 180,0 30,0 60,0 90,0 
   - intern ränta 31,2 6,0 10,8 14,4 
     
Summa driftkostnader: 
 

211,2 36,0 70,8 104,4 

Driftintäkter:     
Avgifter och ersättningar     
Interna intäkter     
Övrigt     
     
Summa driftintäkter: 
 

    

Beskrivning/motivering för objektets genomförande 

Förbättring av utemiljöer på särskilda boende, ex Sinnenas Trädgård 
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Samha llsbyggnads a skande drift 
och investeringar 

Mark och Exploatering: Summa äskanden 2 150 tkr. 

1. Mark- och Exploateringsverksamheten äskar 550 tkr till en ny 

heltidstjänst. Detta för att kunna utföra de på verksamheten ålagda 

arbetsuppgifterna, ge bättre service till medborgarna samt göra 

verksamheten mindre sårbar. 

2. Budgeten för beläggningsarbeten har varit konstant, 1,0 Mkr sedan 2007. 

Kostnaderna för beläggningsarbeten är endast en entreprenadkostnad som 

i upphandlingen regleras av Entreprenadindex E84, litt 241. Indexet har 

ökat med 40 % under en treårsperiod (mars 2009 till maj 2012). Detta 

innebär att planerade underhållsbeläggningar under perioden, tillika har 

minskat med ca 40 %. Mark- och Exploateringsverksamheten äskar 

därför en ökad budgetram för underhållsbeläggningar med 400 tkr för att 

kunna hålla samma kvalitet på vägnätet som tidigare. 

3. Budgeten för vinterväghållning är sedan länge underbalanserad och ger 

regelmässigt ett underskott som inte Mark- och Exploatering kan 

påverka. I år har kostnaden för vinterväghållning under första halvåret 

varit ca 3,8 Mkr. Mark- och Exploateringsverksamheten äskar därför en 

ökad budgetram med 750 tkr vilket tillsammans med Trafikverkets 

driftbidrag för enskilda vägar ger en budget för vinterväghållning på ca 

2,5 Mkr, vilket ger att budgeten är mer realistisk.  

Äskande för speciella projekt: 

4. Nya kvicksilverlampor kan inte köpas efter år 2015. I kommunen finns ca 

600 kvicksilverlampor kvar vid årsskiftet 2013/2014. Dessa bör därför 

bytas mot högtrycksnatrium under 2014 och 2015. Kostnaden för detta 

bedöms till ca 900 tkr 

 

Tekniska: Summa äskanden 500 tkr. 

1. Grön- och parkområden har i takt med att nya områden har exploaterats 

ökat. Detta leder till att kostnaderna ökar. Samtidigt har ambitionsnivån 

ökat med blom- och trädplantering för att det ska se snyggt ut i våra 

samhällen. Dessutom har priserna på exempelvis drivmedel och 

entreprenader ökat under de senaste åren. För att kunna upprätthålla nivån 

på verksamheten behöver budgeten utökas med 500 tkr. 

 

Miljö: Summa äskanden 300 tkr 

1. Miljöverksamheten behöver arbeta både internt och externt med olika 

informations- och utvecklingsaktiviteter för att förverkliga kommunens 

uppsatta mål att vara en fossilbränslefri kommun 2025. Kommunen 

kommer under 2014 att delta i ett antal energi- och klimatprojekt. Även 

om en viss del av finansieringen sker via Energimyndigheten samt EU-

medel krävs det att kommunen går in med resurser och arbetstid. 

Verksamheten har idag en person anställd som miljö- och klimatstrateg. 
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Detta arbete kostar en del i genomförandeskedet varpå en extra summa 

pengar skulle behövas för att aktivt kunna driva och genomföra 

omställningen. Miljöverksamheten föreslår att resurssatsning görs till 

2014 för det strategiska miljö- och klimatarbetet med 150 tkr. Resurserna 

kommer att användas till klimatutbildning för alla anställda via webben, 

samåkningsprojekt, laddinfrastruktur, avfallssortering i kommunhuset, 

försök med rörelsedektetorer i allmänna utrymmen i kommunhuset, 

undersöka möjligheterna till avtal om grön el. 

2. Mörbylånga kommun har ca 400 lantbruk som behöver regelbunden 

tillsyn. I kommunen finns också ca 2 000 enskilda avlopp och många av 

dem uppfyller inte dagens krav. I dagsläget har vi ca 2 tjänster som 

hanterar lantbruk, avlopps- och vattenfrågor. För att kunna bedriva en 

miljömässigt effektiv tillsyn på lantbruken krävs ytterligare resurser. 

Likaså behövs resurser för att inventera och ställa krav på de avlopp som 

inte uppfyller kraven. Med nuvarande resurser är tillsynsintervallen på 

lantbruk för gles för att kunna säkerställa att lagstiftningen efterlevs och 

det finns bara utrymme för att hantera nya och förändrade avlopps-

lösningar. En ytterligare tjänst skulle behöva tillsättas under en viss tid 

för att aktivt jobba med bl. a. avloppsinventeringar och ställa krav på 

åtgärder, förslagsvis en projektanställning på ca 2 år. En sådan tjänst 

skulle kunna vara 70 % avgiftsfinansierad och de resterande 30 % medför 

en utökning med 150 tkr. 
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Investeringsbudget 
Samha llsbyggnad 

Verksamhet Budget 2014 Plan 2015 Plan 2016 

Vägar 3 500 6 000 5 500 

GS 3 400 1 900 1 200 

Park 200 200 200 

Hamnar 4 100 3 200 5 300 

VA 23 450 58 700 54 200 

Fjärrvärme 1 000 1 000 1 000 

Totalt 35 650 71 000 67 400 

Exploatering 6 115 - 3 980 - 3 165 

 
Alla belopp är angivna i tkr.  

Program 249: Väghållning/GC-vägar 
   

        

        DELPROGRAM/OBJEKT Prio Totalt Budget Plan Plan 

Kostnader       Projekt -14 -15 -16 

                

2501 Trafiksäkerhet o  1   500 500 500 

  Tillgänglighet         
   

  
        

 
2505 

Strandpromenad 
Mbla   2 000     500 

  
  

        
   

  
        

 2506 Gatubelysning    2 000     1 000 

  
  

        
   

  
        

 
2509 

Åkervägen-
Brovägen 3 5 500   2 000 3 000 

  
  

        
   

  
        

 2511 Talludden/ * 1 3 000 2 500   
   Södra hamnplan         
   

  
        

   GC-väg/gator 2   500 500 500 

  mindre objekt         
   

  
        

   Industrigatan 1 2 500   2 500 
   

  
        

   Vägar Runsbäck   500   500 
   

  
        

   SUMMA       3 500 6 000 5 500 
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Driftskonsekvenser 
Väghållning 

Totalt 2014 2015 2016 

Kapitaltjänstkostnad 1 825,2 246,1 600,7 978,4 

Varav     
Avskrivning 722,6 106,1 224,9 391,6 
Internränta 1 102,6 140 375,8 586,8 

 

Program 891: 
Gemensam verksamhet (särskilda 
servicefunktioner) 

        

        DELPROGRAM/OBJEKT Prio Totalt Budget Plan Plan 

Kostnader       Projekt -14 -15 -16 

                

2133 Förråd Färjestaden * 1 2 200 500   
   + Fjv 

 
  

 
    

   
  

  
 

    
   Förråd Mörbylånga 1 400 400   
   staket + tvätthall   

 
    

   
  

  
 

    
   Traktor + Slaghack 1 1 500 1 500   
   Mörbylånga   

 
    

   
  

  
 

    
   Traktor, Mörbylånga   

 
    1 000 

  
  

  
 

    
   

  
  

 
    

 
  

Gräsklippare 
Färjestaden   

 
  900 

   
  

  
 

    
 0222 Personbil 

 
1 

 
200 200 200 

  
  

  
 

    
   Sopmaskin   1 600 800 800   

  SUMMA       3 400 1 900 1 200 

 
Driftskonsekvenser 

GS 
Totalt 2014 2015 2016 

Kapitaltjänstkostnad 2 610,4 531 971,2 1 108,2 

Varav     
Avskrivning 2 065 395,0 775,0 895,0 
Internränta 545,4 136,0 196,2 213,2 

Program 250: Park 
     

        DELPROGRAM/OBJEKT Prio Totalt Budget Plan Plan 

Kostnader       Projekt -14 -15 -16 

                

2112 Lekplatser och  1 
 

200 200 200 

  grönområden*           

                

  SUMMA       200 200 200 

*Kostnaden härrör sig till förnyelse av lekplatsutrustning. 
Kommunen ansvarar för ca 20 lekplatser. 
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Driftskonsekvenser 
Park 

Totalt 2014 2015 2016 

Kapitaltjänstkostnad 165,6 28 55,2 82,4 

Varav     
Avskrivning 120 20 40 60 
Internränta 45,6 8 15,2 22,4 

 
Program 805:            Hamnar 
 

DELPROGRAM/OBJEKT Prio Totalt Budget Plan Plan 

Kostnader       Projekt -14 -15 -16 

                

2102 Skötselbyggnad 2 2 300 2 200   
 

  
offentliga toaletter 
mm   

 
    

   Färjestadens hamn   
 

    
   

  
  

 
    

   Muddring, insegling 1 
 

600   
   Mörbylånga   

 
    

   
  

  
 

    
 2285 Muddring hamnen   3 100   1 000 2 000 

  Mörbylånga   
 

    
   

  
  

 
    

 2104 Upprustning   9 000     2 000 

  Mörbylånga hamn   
 

    
   

  
  

 
    

 
  

Flytbrygga 
Mörbylånga 2 500 500   

   
  

  
 

    
   Flytbryggor Norra    3 000   200 1 300 

  Piren Färjestaden   
 

    
   

  
  

 
    

   Södra Piren, 2 
 

800   
   Färjestaden   

 
    

   
  

  
 

    
 2106 Vågutredning * 1 2 800   2 000 
   Hamnen Grönhögen           

  SUMMA       4 100 3 200 5 300 

 
 

Driftskonsekvenser 
Hamnar 

Totalt 2014 2015 2016 

Kapitaltjänstkostnad 2 069 369 648,8 1 051,2 

Varav     
Avskrivning 1 140 205 365 570 
Internränta 929 164 283,8 481,2 



 

 

 
 
  

Program 865: Vattenförsörjning och avloppshantering 

  

DELPROGRAM/OBJEKT Prio Totalt Budget Plan Plan 

Kostnader       Projekt -14 -15 -16 

                

2215 VA-stam Fstn- 1 40 000 5 000 17 500 17 500 

  Gårdby/N:a Möckleby   
 

    
   

  
  

 
    

 2264 Överföring vatten och    6 500   2 000 3 000 

  avlopp Kastlösa -   
 

    
   Risinge 

 
  

 
    

   
  

  
 

    
  VA-nät Färjestaden  1   ?   

 Osäker kostnadsbild       

        

 Vattenverk Triberga  1 15 000 4 500 7 500  

        

2296 VA Bjärby 
 

  3 750   500 3 000 

  
  

  
 

    
 2240 Sanering VA 1 

 
4 000 4 000 4 000 

  
  

  
 

    
 2254 Vattendomar och  1 

 
150 150 150 

  skyddsföreskrifter   
 

    
 DELPROGRAM/OBJEKT Prio Totalt Budget Plan Plan 

Kostnader       Projekt -14 -15 -16 

                
2255 Vattenförsörjnings-   

 
  250 250 

 anordning      

       

  Ombyggnad RV 1 5 000     
   Färjestaden*   

 
    

   
  

  
 

    
 2297 Dagvattenledning * 1 13 300 7 000   
   Brovägen inkl Dämme   

 
    

   etapp 2 i Färjestaden   
 

    
   

  
  

 
    

 2249 Kommunens byar VA   
 

  4 000 4 000 

   Strandskogen, 
 

  
 

    
   Gelbgjuteriet,   

 
    

   Solberga m.m   
 

    
   

  
  

 
    

 2292 Reservkraft avlopps- 1 
 

600 600 600 

  pumpstationer   
 

    
   

  
  

 
    

 0222 Fordon 
 

1 
 

200 200 200 

  
  

  
 

  
 

  

  
  

  
 

  
 

  

2256 Saltvattenledning   2 000   2 000   

  från Tveta 
 

      
 

  

  
  

      
 

  

2262 Össby - Enetri -  1 5 500 
 

1 000 4 000  

  Grönhögen       
 

  

  
  

      
 

  

  Utredning Sydöst 
 

1 000  
 

1 000   

  Enetri-Skärlöv       
 

  

  
  

      
 

  

2263 Överföringsledning   4 500   1 000 2 500 

  Albrunna-Degerhamn       
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Driftskonsekvenser 
Vatten och Avlopp 

Totalt 2014 2015 2016 

Kapitaltjänstkostnad 17 034,3 2 177 5 848,2 9 009,1 

Varav     
Avskrivning 6 561 919 2 279 3 363 
Internränta 10 473,3 1 258 3 569,2 5 646,1 

 

Program 860: Fjärrvärme 
    

        

        DELPROGRAM/OBJEKT Prio Totalt Budget Plan Plan 

Kostnader       Budget -14 -15 -16 

                

1263 
Fjärrvärme 
Färjestaden 1 

 
500 500 500 

  
  

  
 

    
 

1249 
Fjärrvärme 
Mörbylånga 1 

 
500 500 500 

  
  

  
 

    
   SUMMA       1 000 1 000 1 000 

 

Driftskonsekvenser 
Fjärrvärme 

Totalt 2014 2015 2016 

Kapitaltjänstkostnad 533,3 90 178 265,3 

Varav     
Avskrivning 300 50 100 150 
Internränta 233,3 40 78 115,3 

 

 

 
        

  

  
  

      
 

  
2266 Renovering 

Degerhamns avlopps-
reningsverk/VA-stam 
Grönhögen 1  7 500 2 000  15 000 15 000 

  
 

      
 

  

  Slamhantering    2 000   2 000   

  Degerhamn           

  SUMMA       23 450 58 700 54 200 
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Enhet Mark- och Exploateringsverksamhet 
      Program 215: Exploatering 

       Upprättad 
av: Bengt Johansson 

       

         

         Objekt   Tidigare Totalt Budget Plan Plan Plan Plan 

  
 

Kostn 14-18 2014 2015 2016 2017 2018 

    
(inkl progn 

2013)             

1118, 1177 Granitvägen, Färjestaden 5 100 -5600 -1 000 -1 600 -1 500 -750 -750 

  
       

  

1139 
Område Öster om 
Färjehallen, 2 100 -3400 -600 0 -100 0 -2 700 

  Järnvägsgatan, Färjestaden 
      

  

  
       

  

1111 
Område mellan gamla och 
nya 0 0 0 0 0 0 0 

  Möllstorpsgatan, Färjestaden 
     

  

  (avvaktar planprogram) 
      

  

  
       

  

1002 Tryffelgatan 460 -425 2 035 -1 230 -615 -615 0 

  
       

  

1110 Algutsrum 3:3 200 680 180 0 0 500 0 

  Färjestaden 
      

  

  (Osäker tidplan) 
      

  

  
       

  

1115, 1202 Snäckstrand, Färjestaden 1 650 -1 950 500 0 -650 -1 200 -600 

  (Osäker tidsplan) 
      

  

  
       

  

  Boklok 0 -300 0 0 -300 0 0 

  
       

  

1180 Ölandschoklad Algutsrum 75 150 150 0 0 0 0 

  (Endast tekniska genomförandestudier) 
    

  

  
       

  

  Område öster om  0 200 200 0 0 0 0 

  Fjällskivlingsgatan 
      

  

  (genomförandestudier inför planarbete) 
    

  

  
       

  

1141 Matrosen 0 0 0 0 0 0 0 

  (Osäker tidplan 
      

  

         

         

         

         

         

                  

                 



MÖRBYLÅNGA KOMMUN 
Datum 

2013-10-23 
 

 
Sida 

79(82) 
 

 

    Tidigare Totalt Budget Plan Plan Plan Plan 

  
Kostn 14-18 2014 2015 2016 2017 2018 

  
 

(inkl progn 
2013) 

     
  

 1169 Glömminge 1:18 500 -1 050 150 0 0 -1 050 -150 

  
       

  

1114,1156 Norra Viken etapp 1 -400 -600 200 200 -1 000 0 0 

  
       

  

  Norra Viken etapp 2 1 150 -2 500 0 0 1 000 0 -3 500 

  
       

  

1143 Brofästet Norra delen 300* -3 050 300 -3 350 0 0 0 

  
       

  

1174 Brofästet Östra delen 500* 6 000 4 000 2 000 0 0 0 

  
       

  

  Summa 11 635 -11 845 6 115 -3980 -3165 -3 115 -7 700 
 

         

        

*Endast nedlagda kostnader under 2013 och inte tidigare år.                                                                  
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Investeringsa skande 
o vergripande 

INVESTERINGSREDOVISNING PER OBJEKT 2014-2016 
Verksamhet: Markreserv   
Objektnamn: Fastighetsinköp : 
INVESTERINGSUTGIFTER/INVESTERINGSINKOMSTER 

Belopp i kkr Beräknad 
totalutgift/- 
inkomst 

       
    2014 

       
    2015 

     
    2016 

Investeringsutgifter     
Byggnader, anläggningar, mark 6 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 
Inventarier, maskiner     
Summa utgifter: 6 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 
Investeringsinkomster:     
Investeringsbidrag     
Summa inkomster:     

DRIFTKONSEKVENSER 

Belopp i kkr Beräknad 
totalutgift/- 
inkomst 

       
    2014 

       
    2015 

     
    2016 

Driftkostnader:     
Kapitalkostnader 480,0 80,0 160,0 240,0 
   varav     
   - avskrivningar     
   - intern ränta 480,0 80,0 160,0 240,0 
     
Summa driftkostnader: 
 

480,0 80,0 160,0 240,0 

 

Beskrivning/motivering för objektets genomförande 
Inköp av fastigheter till ett nettobelopp 2 000 000 kronor för att stärka 

markreserv eller av annan strategisk betydelse. 
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INVESTERINGSREDOVISNING PER OBJEKT 2014-2016 
Verksamhet: Stöd & Service IT   
Objektnamn: Central IT-utrustning  
INVESTERINGSUTGIFTER/INVESTERINGSINKOMSTER 

Belopp i kkr Beräknad 
totalutgift/- 
inkomst 

       
    2014 

       
    2015 

     
    2016 

Investeringsutgifter     
Byggnader, anläggningar     
Inventarier, maskiner 5 600,0 1 650,0 2 000,0 2 000,0 
Summa utgifter: 5 600,0 1 650,0 2 000,0 2 000,0 
Investeringsinkomster:     
Investeringsbidrag     
Summa inkomster:     

DRIFTKONSEKVENSER 

Belopp i kkr Beräknad 
totalutgift/- 
inkomst 

       
    2014 

       
    2015 

     
    2016 

Driftkostnader:     
Kapitalkostnader 4 447,6 616,0 1 557,0 2 274,6 
   varav     
   - avskrivningar 4051,0 550,0 1 417,0 2 084,0 
   - intern ränta 396,6 66,0 140,0 190,6 
     
Summa driftkostnader: 
 

4 447,6 616,0 1 557,0 2 274,6 

 

Beskrivning/motivering för objektets genomförande 
Centrala inköp av IT-och kommunikationsutrustning inom det administrativa 

nätet. Fr o m 2012 införs ett nytt debiteringssystem för ovanstående 

utrustning i kommunens verksamheter. 

  



MÖRBYLÅNGA KOMMUN 
Datum 

2013-10-23 
 

 
Sida 

82(82) 
 

 

 

 

INVESTERINGSREDOVISNING PER OBJEKT 2014-2016 
Verksamhet: Stöd & Service, IT   
Objektnamn: IT-utrustning skolverksamhet  
   
INVESTERINGSUTGIFTER/INVESTERINGSINKOMSTER 

Belopp i kkr Beräknad 
totalutgift/- 
inkomst 

       
    2014 

       
    2015 

     
    2016 

Investeringsutgifter     
Byggnader, anläggningar     
Inventarier, maskiner 2 200,0 800,0 700,0 700,0 
Summa utgifter: 2 200,0 800,0 700,0 700,0 
Investeringsinkomster:     
Investeringsbidrag     
Summa inkomster:     

DRIFTKONSEKVENSER 

Belopp i kkr Beräknad 
totalutgift/- 
inkomst 

       
    2014 

       
    2015 

     
    2016 

Driftkostnader:     
Kapitalkostnader     
   varav     
   - avskrivningar 1 500,0 267,0 500,0 733,0 
   - intern ränta  32,0 49,3 57,3 
     
Summa driftkostnader: 
 

    

 

Beskrivning/motivering för objektets genomförande 
Centralt inköp av IT-utrustning för skolans verksamhet. (exkl 1:1 konceptet) 

 

 


