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Beskrivning av ärendet 

Kommunledningsstaben har tagit fram ett förslag till verksamhetsplan med 
internbudget för 2019. Förslaget är lagt inom de ekonomiska ramar som 

tilldelats av kommunfullmäktige i november i Verksamhetsplan med budget 
2019 och ekonomisk flerårsplan för 2020-2021.    

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 21 januari 2019. 
Verksamhetsplan 2019 med internbudget. 

Bilaga med kommunstyrelsens nämndsmål, indikatorer och aktiviteter.    

Överväganden 

Förslaget till verksamhetsplan innehåller en redovisning över de verksam-
heter som ingår i kommunstyrelsens ansvarsområde. Där redovisas också en 
analys av nuläget och de utmaningar och prioriteringar som verksamheterna 

står inför och de ekonomiska förutsättningar som beaktats i verksamhets-
planen. Den ekonomiska ramen har fördelats mellan kommunlednings-

stabens olika verksamheter utifrån behovet av personal och övriga kostnader.  

Fullmäktiges mål har brutits ned till nämndsmål som följs upp med 
indikatorer och aktiviteter kopplade för att uppnå målen vilka redovisas i 

bilaga. 

§ 2-överväganden 

Inget av perspektiven i kommunstyrelsens reglemente § 2 påverkas av 
beslutet. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Verksamhetsplan med internbudget 2019, godkänns.    
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Verksamhetsplan 2019 med internbudget 
 

Kommunstyrelsen 

Nämndens ordförande: Matilda Wärenfalk 

Nämndens verksamhet 

Kommunstyrelsen har ett särskilt ansvar för ledning och samordning av kommunens 

verksamheter, men också för ekonomi och budget. Andra uppgifter för kommunstyrelsen 

är att: 

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

kommunalförbund, 

 samordna arbetet med att formulera övergripande mål för kommunen, 

 formulera kommunens arbetsgivarpolitik, 

 se till att de beslut som fattas av kommunfullmäktige blir verkställda i tid. 

 

Kommunledning och hållbar styrning och utveckling 

Kommunledningen ska arbeta med hållbar styrning och är ett stöd i arbetet som innebär 

att alla bidrar för att uppfylla kommunens mål, uppdrag och den långsiktiga utvecklingen 

mot visionen. Den hållbara styrningen bygger på delaktighet på alla nivåer i 

organisationen och innehåller metoder och stöd för att skapa ett meningsfullt 

förbättringsarbete där medarbetarnas professionella kunskap och engagemang tas tillvara. 

Principen är att varje enhet ses som expert inom sitt område och bidrar med sin expertis 

för att skapa mål och hur de kan uppnås.  

Vi har i och med den nya organisationen valt att hålla samman verksamheter som ska 

stärka arbetet med hållbar utveckling. För oss innebär det att vi sköter våra gemensamma 

tillgångar på ett ansvarsfullt sätt. Vi tänker inte bara på oss själva här och nu utan tar 

större hänsyn till miljön, till framtida generationer och till de människor som lever i andra 

delar av världen.  

Ekonomi och fastighet 

Kommunens ekonomiavdelning hanterar hela kommunens alla ekonomiska transaktioner, 

planerar, följer upp och utvecklar kommunens ekonomi. Ekonomiavdelningen är också 

systemförvaltare för ett antal system, ansvarig för inköpsrutin och upphandling samt 

hanterar kommunens stiftelser och Ölands kommunalförbunds ekonomi. 

Ekonomiavdelningen är också samordnare för kommunens IT-verksamhet som sker i 

samverkan med Borgholms kommun och för kommunens fastighetsverksamhet där ett 

förvaltningsavtal med dotterbolaget Mörbylånga Bostads AB finns. 

Verksamhetsstöd 

Verksamhetsstöd skapar förutsättningar för organisation, chefer och medarbetare att ge 

god service som är av värde för kommunens medborgare. I verksamhetsstöd ingår HR, 

lön, servicecenter, kansli, kostenheten samt risk- & säkerhet. Verksamhetsstöd ansvarar 

för kommunövergripande personalfrågor, stöd till chefer vad avser arbets- och 

kollektivavtalsrätt, arbetsmiljöfrågor, rehab, chefsdagar och utbildningar genom 

kommunens HR-avdelning. Kommunens löneavdelning handlägger löne- och 

arvodesbetalningar samt ansvarar för systemförvaltning av personalsystem och 

tillhörande stödsystem inom HRM-området. 
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Servicecenter är kommunens ansikte utåt via receptionsdisk och telefoni och kommunens 

arbete med risk och säkerhet sker i samverkan med Borgholms kommun. Kommunens 

kansliverksamhet ger administrativ service och stöd till kommunens verksamheter och 

förtroendevalda. Dagens post öppnas och diarieförs och kommunens 

dataskyddssamordnare finns på kansliet. 

Kostverksamhet 

Kommunen har en enhetlig måltidsverksamhet för förskola, skola, äldreboende och 

dagverksamhet. Måltiderna ska främja en hållbar utveckling utifrån fyra dimensioner – 

miljömässig, ekonomisk, etisk och kvalitetssäkrad hållbarhet. Kostverksamheten har som 

utgångspunkt att maten ska engagera alla sinnen, se god ut, dofta gott och vara en 

höjdpunkt på dagen.  

Kommunikation 

Kommunikationsavdelningen arbetar med strategiska och operativa arbetsuppgifter som 

bidrar till att verksamheten når sina mål. Arbete styrs utifrån hur organisationens 

verksamhet, åtaganden och åtgärder kan komma att påverka opinioner, medier, politiker, 

allmänheten och andra målgrupper. Avdelningen ser sig som ett nav där de dels samlar in 

och systematiserar information dels arbetar för att utforma och sprida korrekt 

information, baserad på relevanta fakta, bedömningar och argument. De är specialister på 

att planera, analysera och anpassa budskap för att informationen som ska nå ut är relevant 

och ger en korrekt uppfattning om kommunens verksamhet och varumärke. 

Digitalisering är en strategisk fråga. Digitaliseringen ska uppfattas som en resurs och det 

digitala arbetssättet är en fråga för alla, oavsett roll i organisationen. Det digitala 

perspektivet ska finnas med i all utveckling med fokus på att befintliga resurser ska 

användas mer effektivt och vara en naturlig del i de beslut som tas i kommunen. 

Kommunstyrelsens roll i digitaliseringsarbetet är att vara stöd och resurs till 

verksamheterna för att digitalisera processer i organisationen. 

 

Verksamhetsmål och indikatorer 

Kommunens styrning bygger på en målkedja och omfattar fem målnivåer, vision, 

kommunövergripande mål, verksamhetsplaner, arbetsplaner och överenskommelser i 

medarbetarsamtal. Tillsammans bildar delarna en helhet och en röd tråd som ska leda till 

att visionen för Mörbylånga kommun uppnås. Måluppfyllelsen följs upp genom olika 

nyckeltal/indikatorer som mäter kvalitet och effektivitet.  

 

Vi fokuserar på mål och resultat. Genom att planera, följa upp och jämföra våra resultat 

med andra ser vi vad vi gör bra och vad vi kan göra bättre. Vi har en kultur som innebär 

att vi agerar på och kommunicerar våra resultat för att ständigt bli bättre. Syftet är att 

stödja arbetet mot målen och skapa goda serviceupplevelser och livskvalitet för dem som 

verksamheten riktar sig till. Vi ska genom löpande uppföljning försäkra oss om att det vi 

erbjuder våra kommuninvånare skapar mervärde och att vi tillsammans når de 

kommunövergripande målen, allt i linje med antagen servicepolicy. 

Kommunfullmäktige har beslutat om övergripande mål utifrån god ekonomisk 

hushållning i fyra perspektiv, medborgare, utveckling, medarbetare och ekonomi. 

Kommunstyrelsen har sedan brutit ner dessa mål till 12 nämndsmål som ska bidra till att 

fullmäktiges mål uppnås. Till dessa mål har indikatorer knutits för att mäta om de har 

uppnåtts och aktiviteter som ska bidra till att målen uppnås. 
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Kommunstyrelsens mål, indikatorer och aktiviteter redovisas i bilaga. 

 
Specifika uppdrag 2019-2021 

 Översyn av budgetprocessen och budgetdokumenten 

 Ta fram ett personalpolitiskt program som beskriver hur kommunen ska bli en 

attraktivare arbetsgivare, möta kompetensförsörjningsbehoven samt erbjuda 

medarbetarna en trygg arbetsmiljö med rimlig arbetsbelastning. Särskild hänsyn 

ska tas till den alarmerande kompetensbristen inom utbildningsområdet samt vård 

och omsorg. Införandet av heltid som norm, deltid som möjlighet ingår också i 

uppdraget. 

 Presentera ett förslag på hur FNs globala mål ska implementeras i kommunens 

verksamheter och därmed bli en naturlig del av den fortsatta utvecklingen av 

Mörbylånga kommun mot en hållbar framtid. Fokus ska ligga på integration, 

miljö, samhällsstyrning och mänskliga rättigheter. En del i uppdraget är att 

implementera barnkonventionen som blir lag 2020. 

 Genomföra en oberoende genomlysning av MBAB och MFAB där man ser över 

ägardirektiv, finansiell status, förvaltningsavtal samt ledning och styrning. Ett 

syfte med uppdraget är att öka helhetssynen, samarbetet och transparensen inom 

kommunkoncernen. 

 Undersöka förutsättningarna för nya samarbeten såväl som fördjupade befintliga 

samarbeten med kommuner, föreningar och andra aktörer. Områden som är 

särskilt intressanta att undersöka är VA, energi, allmännyttan, socialjour, kultur, 

fritid och idrott, näringsliv samt myndighetsutövning inom miljöområdet. 

 Ta fram en handlingsplan för ett systematiskt och effektfullt jämställdhetsarbete. 

Ett särskilt fokus ska läggas på jämställd medborgarservice och genuspedagogik. 

I uppdraget ingår att utse en representant med samordningsuppdrag som deltar i 

länsstyrelsens regionala nätverk Jämställdhet, Skola, Hbtq och Våld 
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Analys av nuläge och utmaningar 

Ekonomiska förutsättningar 

Kommunstyrelsens verksamhets främsta kostnader består av personalkostnader och 

övriga kostnader. Det generella besparingsuppdraget på 1,5% påverkar i första hand inte 

personalkostnaderna då dessa är svåra att minska. I och med det utvecklingsbehov och 

fler uppdrag som kommunen står inför är det också svårt att minska på personalen. 

Effektiviseringar i de uppdrag som personalen arbetar med är därför nödvändig om 

uppdraget ska klaras för möjlighet att utöka personalstyrkan finns inte. Digitalisering och 

effektivare rutiner är en stor del i detta. 

 

Förändringar 2019 jämfört med 2018 (tkr) 72 977 

Generell besparing 1,5% -1 095 

Ny politisk organisation 1 500 

Omorganisation nämnder till respektive nämnd -2 700 

Besparing KS oförutsedda -270 

Minskning kostnader läsplattor -200 

Ölands kommunalförbund medlemsbidrag 1 382 

Justering ram IT -1 040 

Justering ram fastigheter 1 800 

Arkiv (tillskott 2018 som tas bort) -60 

Nytt avtal telefoni -2 013 

Justering ram mellan verksamheter (kultur och tillväxt) -200 

Digitalisering 570 

Lönekompensation 3 månader 135 

Justering ram IT debiteringsmodell 97 

Justering ram interndebiteringar (utb & soc) 4 717 

Justering skolmuséum -75 

Summa förändring budgetram 2018-2019 2 548 

Budgetram 2019 75 525 

 

Prioriteringar och satsningar 

Kommunledning och hållbar styrning och utveckling 

Vi vet att vi står inför stora utmaningar.  De ekonomiska förutsättningarna för alla 

kommuner och även för oss, innebär en stramare budget. Vi har alltfler äldre medborgare, 

samtidigt som vi är en attraktiv inflyttningskommun med krav på förskole- och 

skolverksamhet för fler. Att i det läget har koll på läget är en viktig förutsättning, styrning 

och ledning är prioriterat. 

Ledningsgruppen i Mörbylånga kommun har tre prioriterade områden att arbeta med 

2019 

- Koll på läget 

- Digitalisering 

- Samverkan och delaktighet 

 

Hållbar utveckling består av tre delar - ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. Om vi 

ska ha trygghet och välfärd även i framtiden måste vi se till att ha en ekonomi i balans. 

Det måste finnas förutsättningar för människor att starta och utveckla företag. Men det får 

inte ske på bekostnad av andra människors hälsa eller på miljön. Nya organisationen runt 

hållbar utveckling handlar om att se synergieffekter i att jobba parallellt med folkhälsa, 

klimatstrategi, världsarv, näringsliv och agenda 2030. Den stora utmaningen är att få 
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modellen förankrad i hela kommunorganisationen och skapa hållbara strukturer. Det 

kommer att påbörjas första halvåret 2019 i och med att vi är med i projektet ”Glokala 

Sverige”. 

Ekonomi och fastighet 

Ekonomiavdelningen satsar på att utnyttja befintliga system på ett effektivare sätt för att 

hantera de ökade kraven och få en bättre kvalitet på redovisningen. Bland annat 

implementeras en beställningsportal som ska leda till effektivare inköp och hantering av 

fakturor. Kommunen har också tecknat ett avtal med Kalmar kommuns centralförråd som 

ytterligare ett led i detta. Därtill kommer en lagändring som kräver att kommunens 

leverantörer ska skicka e-faktura till kommunen från den 1 april. 

Ekonomiavdelningen arbetar också med utveckling och systemförvaltning för 

beslutsstödsystem som ska ge chefer bättre förutsättningar att följa sin verksamhet och 

ekonomi. Alla kommunens anläggningar registreras också i ett anläggningsregister för att 

underlätta och förbättra kvalitén på kommunens redovisning av anläggningstillgångar. 

Under 2019 vill ekonomiavdelning fortsätta att prioritera att förbättra kvalitén på 

kommunens redovisning och att kommunens följer avtal och effektiviserar sina inköp. 

Kommunens egna fastigheter behöver förvaltas mer effektivt och en del av detta är att 

utreda kostnader och internhyror per objekt, samt att se över kommunens 

förvaltningsavtal. Fastigheterna behöver även delas upp i grupper, exempelvis 

verksamhetsfastigheter som behövs på lång sikt, specialfastigheter som används på flera 

sätt, exempelvis idrottshallar som hyrs ut externt och används av skolan, exploaterings-

fastigheter som ska användas i framtida utvecklingsprojekt, samt fastigheter som inte 

behövs för verksamheten och kan avyttras. 

Insatserna för underhåll ska prioriteras och följas upp. Ett ”Strategiskt 

Lokalförsörjningsprogram” håller på att upprättas. 

För klimatanpassning har under flera år utförts energibesparande åtgärder, så att 

kommunens fastigheter ska bli fossilfria. I år monteras solceller på några av kommunens 

fastigheter för att ytterligare minska energiförbrukningen genom egenproducerad el. 

Verksamhetsstöd 

En kompetensförsörjningsplan och strategi blir av stor vikt för det fortsatta arbetet inom 

HR. Implementeringen av personalstrategin fortsätter. Fokus på den numera årliga 

arbetsmiljöenkäten med uppföljande handlingsplaner fortsätter. En översyn kommer att 

göras av introduktionsprogrammet för nyanställda medarbetare och chefer. Ett samarbete 

med Kalmar kommun gällande ledarförsörjningsprogram och chefsutbildning kommer att 

påbörjas under året. Ett antal policyer och styrdokument kommer att ses över och 

uppdateras/revideras under året samt en översyn gällande frågor inom jämställdhet och 

kränkningar prioriteras. 

På löneavdelningen fortsätter arbetet med att utbilda chefer inom området, både på 

chefsdagar och via Mörbylånga akademien. För att cheferna ska lyckas med arbetet kring 

just lön krävs det att även medarbetarna gör rätt i tilltänkta system. Lön kommer därför 

att träffa, utbilda och informera så många medarbetare som möjligt – för att ge såväl 

medarbetare, chef och löneavdelning ett korrekt underlag för slutlig korrekt lön. 

Övertagande av stödsystem kopplade till personalsidan kommer appliceras under året dit 

även systemförvaltningen inom flera system flyttas. 
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Nya webbformulär på webbsidan kommer att underlätta för medborgaren som vill ha 

hjälp, lämna synpunkter eller lämna klagomål. En fortsatt samverkan mellan 

servicecenter och kommunikation kommer att genomföras. Beställning av telefoner sker 

sedan tidigare via Helpdesk och från årsskiftet kommer även felanmälan att skötas 

därifrån. Information och utbildning i hur man hanterar sin telefon vid frånvaro har 

genomförts på chefsdag och kommer under året att fortsätta för nyanställda chefer.  

Ny politisk organisation ställer helt nya, större krav och förväntningar på kansliet att 

leverera service och resurser till politiken. Även den nya tjänstemannaorganisationen 

kommer att påverka kansliet och ge nya utmaningar. På kansliet fortsätter arbetet i 

projektet ”dokumentera för resultat” för effektivare och säkrare ärendehantering och 

utmaningen ligger i implementeringen av nya arbetssätt, processer och metoder där 

utbildning av handläggare är en av framgångsfaktorerna. Fokus kommer att ligga på att 

skapa förutsättningar för och uppföljning av ärendeberedningsprocessen för att säkerställa 

kvaliteten i beslutsunderlagen. Andra utmaningar ligger i att förändra arbetssätt och 

rutiner. Större vikt kommer att läggas på arbete med omvärldsbevakning för att ha en 

möjlighet att agera istället för att reagera. Genom medlemskapet i kommunalförbundet 

Sydarkivera kommer arbetet med att förbereda för kommande leveranser till e-arkivet att 

intensifieras.  

Kommunen kommer att få tuffare krav genom ny säkerhetsskyddslag som måste hanteras 

i ordinarie verksamhet. Fokus på ny risk- & sårbarhetsanalys, säkerhetsprövning & 

säkerhetsklassning av tjänster, civilt försvar & krigsplacering samt styrel. Fortsatt fokus 

på kompetenshöjning genom utbildning och övning vid en kris.  

Kostverksamhet 

Kosten påbörjar ett utvecklingsarbete mot ett grönare tänk och strävar efter att mer 

efterleva kommunens klimat- och miljöstrategi. En arbetsgrupp finns på en förskola som 

ett pilotprojekt. Inom omsorgen är arbetet påbörjat med att öka samarbetet mellan 

verksamheten och köken för att helhetssynen på de boendes måltidsmiljö och 

näringsintag ska bli så bra som möjligt. Det är en utmaning för kosten att tillgodose alla 

önskemål om önskekost, vegankost eller annan kost (exkluderat allergikost). Ett arbete 

påbörjas 2019 att revidera riktlinjerna för detta. Projekteringen för ombyggnation av 

köket på Torslunda skola är nästan klar, köket renoveras och byggs om under 2019. 

Kommunikation 

Kommunikationsavdelningen satsar på att stärka den interna kommunikationen och mer 

effektivt nå ut till medarbetarna genom att ta fram ett nytt intranät, anpassat efter vårt 

behov. För att snabbt även kunna nå ut till medborgare och medarbetare samtidigt 

kommer en ny mobilapplikation att tas fram, anpassad efter medborgarens behov. 

Fortsättningsvis kommer kommunikationsavdelningen även att använda sig av mer rörlig 

bild för som alternativ för att informera om våra verksamheter.  

Kommunikationsavdelningen ska fortsätta prioritera att bli en tydligare stödfunktion till 

kommunens verksamheter samt fortsätta arbeta för att stärka Mörbylånga kommun som 

attraktiv arbetsgivare. 

Det finns en stor utvecklingspotential med digitalisering inom samtliga 

verksamhetsområden. Så väl när det kommer till service gentemot medborgare som ny 

funktionalitet och bättre användning av system internt i våra verksamheter. En 

prioritering av insatser är nödvändig. Genom att lära av andra och se vilka aktiviteter som 

ger god effekt i vardagen kommer arbetet att genomföras. Det handlar om ett långsiktigt 
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arbete som innebär att göra investeringar och skapa förutsättningar för ett effektivare 

arbetssätt. Under 2019 har ledningsgruppen prioriterat socialnämndens verksamheter för 

att fortsätta påbörjad digitalisering. 

Personal 

I Mörbylånga kommun gör våra medarbetare skillnad varje dag! Alla invånare, 

företagare, nyinflyttade, föreningar och yrkesutövande kommer dagligen i kontakt med 

våra medarbetare på ett eller annat sätt. Det kan till exempel vara vid hjälp att hitta rätt 

kontaktperson eller vid en rekryteringsannons.  

För oss är våra medborgare och våra medarbetare våra viktigaste kunder och 

uppdragsgivare. Vi sätter människan i fokus och ger ett gott bemötande och god service. 

För att följa upp hur vi strategiskt arbetar med att ta tillvara vår viktigaste kraft, våra 

medarbetare, tar vi årligen fram vår personalekonomiska redovisning. I redovisningen 

presenterar vi personella beräkningar som hjälper oss att fortsatt skapa ett hållbart 

arbetsliv.  

Personalstruktur (nuvarande) 

I verksamheterna arbetar ett 90-tal personer, de flesta som tjänstemän med olika 

specialistkompetens, och 44 medarbetare inom kostverksamheten. Könsfördelningen är 

relativt jämnt fördelad men med en majoritet av kvinnor. 

På tjänstemannasidan är anställningsformen heltid och inom kosten kommer arbetet med 

heltid som norm att påbörjas under året. 

Kompetensutveckling 

En översyn kommer att göras av introduktionsprogrammet för nyanställda medarbetare 

och chefer. Ett samarbete med Kalmar kommun gällande ledarförsörjningsprogram och 

chefsutbildning kommer att påbörjas under året. 

Pensionsavgångar 

Våra verksamheter har i dagsläget inga pensionsavgångar i närtid. 

Rekrytering 

För att bättre möta de utmaningar som kommunen står inför de kommande åren inom 

kompetensförsörjning och krav på fungerande rutiner och processer kommer en renodlad 

HR-chef att rekryteras.  

Ersättningsrekrytering för verksamhetskänslig funktion som utredare på kansliet 

genomförs i början av året. 

I övrigt är fokus ersättningsrekrytering och rekrytering av vikarier vid ordinarie 

medarbetares frånvaro. 

Sjukfrånvaro och hälsofrämjande arbete 

Året 2019 kommer vi att lägga mer fokus än tidigare på hälsoarbetet och synen på 

hållbart arbete. Projekt ’Hälsa tillsammans’ kommer att startas med fokus på information 

och föredrag om kost, hälsa, träning och motion och tillsammans med de fackliga 

företrädarna kommer möjligheten till friskvårdstimme/tid att undersökas.  
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Kvalitet och servicegarantier i verksamheten  

För att mäta kvalitén och kostnadseffektiviteten på kommunstyrelsens verksamhet har 

några jämförande nyckeltal inom ett par verksamheter valts ut. Nyckeltalen används 

också för att mäta om verksamheten är kostnadseffektiv och ändamålsenlig. För den 

verksamhet som bedrivs ut mot medborgarna har också några servicegarantier tagits fram. 

 

Kvalitetsindikatorer 
Kommunstyrelsens verksamhet är differentierad och främst en stödverksamhet till övriga 

verksamheter i kommunen varmed den är svår att följa och jämföra med andra 

kommuner. För att följa utvecklingen av verksamheten har följande mått valts ut som 

ändå visar delar av verksamheten. 

Inom kommunstyrelsens verksamhet finns kommunikationsavdelningen som är ansvarig 

för kommunens webbplats. Ett kvalitetsmått kan därför vara den självgranskning som 

görs av kommunens webbsida. Totalt ställs cirka 250 frågor om informationen på 

hemsidan finns eller inte. Utvecklingen för Mörbylångas del har varit negativ de senaste 

tre åren. 

Kommunens personal och HR-avdelning ingår i kommunstyrelsens verksamheter. 

Avdelningen arbetar med rehabilitering och hälsofrämjande arbetsplatser för alla 

kommunens verksamheter varmed den totala sjukfrånvaron kan bidra med en bild på 

verksamhetens kvalité. Mörbylånga har en relativt normal sjukfrånvaro i förhållande till 

övriga jämförda kommuner. Även kommunens servicecenter är destinerad som 

kommunstyrelsens verksamhet och uppföljning görs därför av bemötandet.  Bemötandet 

är gott i kommunen och utvecklingen har varit positiv. 

Kvalitetsnyckeltal 

        

Kommun 2015 2016 2017 

Informationsindex för kommunens 
webbplats – Totalt, andel av maxpoäng 
(%) Borgholm 71 - - 

  Kalmar 85 85 76 

  

Liknande kommuner, 
övergripande, 
Mörbylånga, 2017 83 86 84 

  Mörbylånga 79 71 61 

Sjukfrånvaro kommunalt anställda 
totalt, (%) Borgholm - 8,1 6,9 

  Kalmar 6,8 7,0 6,7 

  

Liknande kommuner, 
övergripande, 
Mörbylånga, 2017 6,9 7,0 6,8 

  Mörbylånga 5,9 7,0 6,7 

Gott bemötande vid kontakt med 
kommun, andel av maxpoäng (%) Borgholm - 74 - 

  Kalmar - 84 79 

  

Liknande kommuner, 
övergripande, 
Mörbylånga, 2017 - 81 85 

  Mörbylånga - 75 79 
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Servicegarantier 

 Den som ringer får svar av kommunens servicecenter inom max 75 sekunder 

 Varierande och näringsberäknad matsedel (NNR) för förskola, skola och 

omsorg som tar tillvara på både svensk och andra matkulturer 

 Chefer och medarbetare utbildas fortlöpande i krishantering och 

kriskommunikation 

 Vid inträffandet av en krishändelse ska kommunens hemsida vara uppdaterad 

med information inom två timmar. 

 Samtliga hushåll i kommunen ska under 2019 få kännedom om att 

kommunen jobbar med hållbarutveckling och agenda 2030 

 

 

Kostnadseffektiv verksamhet 

För att få en indikation på om kommunstyrelsens verksamhet är kostnadseffektiv har 

följande nyckeltal tagits fram. Nyckeltalen kommer att följas över tid och jämförs med 

Borgholm och Kalmar samt liknande kommuner enligt Kolada. Nyckeltalen gäller hela 

kommunens verksamhet eftersom kommunledningskontorets verksamhet inte går att 

bryta ut och för att kunna jämföra oss med övriga kommuner som kan vara organiserade 

på annat sätt. 

 

Kostnadseffektiv verksamhet 

        

Kommun 2015 2016 2017 

Nettokostnad politisk verksamhet, 
kr/inv Borgholm 812 807 952 

  Kalmar 657 633 671 

  

Liknande kommuner, 
övergripande, 
Mörbylånga, 2017 722 706 736 

  Mörbylånga 850 902 895 

Administrationsindex Borgholm 9,9% 10,8% 13,0% 

Årsarbetare, kommunalt anställda i administrations- 
arbete, i förhållande till totala antalet anställda Kalmar 11,5% 12,2% 12,9% 

  

Liknande kommuner, 
övergripande, 
Mörbylånga, 2017 10,8% 11,0% 11,1% 

  Mörbylånga 9,7% 10,3% 10,9% 

Kostpersonalindex Borgholm - - - 

Årsarbetare, kommunalt anställda i köks- och 
måltidsarbete, i förhållande till totala antalet 
anställda Kalmar 3,3% 3,2% 3,1% 

  

Liknande kommuner, 
övergripande, 
Mörbylånga, 2017 3,7% 3,7% 3,8% 

  Mörbylånga 3,3% 3,3% 3,3% 

 



Kommunstyrelsen  
 

  
 

11 

 

Nettokostnaden för den politiska verksamheten är hög i Mörbylånga kommun även om 

den inte är lika hög som i Borgholm. Kostnaden har varit relativt stabil men bedöms öka 

2019 på grund av den nya politiska organisationen. 

Andelen personal som arbetar med administration är låg i Mörbylånga kommun i 

förhållande till totala antalet anställda. Indexet har dock ökat över tid men är fortfarande 

på en låg nivå. Likaså är andelen personal som arbetar i kosten låg i förhållande till 

liknande kommuner. Vi ligger nära i nivå med Kalmar kommun som är en större 

organisation och har betydligt fler totalt antal anställda att fördela kostpersonalen på. 

Driftsbudget 

Resultaträkning 2019 2018   

tkr Budget Budget Skillnad 

Intäkter -115 625 -120 917 5 292 

Personalkostnader 51 191 49 664 1 527 

Lokalkostnader 1 400 1 349 51 

Övriga kostnader 138 559 142 880 -4 321 

Summa 75 525 72 977 2 548 

 

Inom kommunstyrelsens verksamheter är det tre verksamheter som till stor del ska klara 

sin verksamhet med egna intäkter. Det är fastighet som till största delen ska klara sina 

kostnader med hyresintäkter, IT-verksamheten som debiteras användarna samt 

kostverksamheten som i sin helhet ska täcka sina kostnader med måltidsersättningar. 

Detta medför att det också finns stora övriga kostnader inom kommunstyrelsens 

verksamheter såsom kostnader för förvaltningsavtalet med MBAB på ca 36 mnkr för städ, 

vaktmästeri och underhåll av kommunens fastigheter samt livsmedelskostnader för 

kosten. I de övriga kostnaderna ingår också medlemsbidrag till Ölands kommunalförbund 

på ca 22 mnkr samt andra kostnader för IT-system och konsulter. 

 
Driftsbudget 2019 2018 

Skillnad tkr Budget Budget 

Verksamhet Intäkter Kostnader Netto Intäkter Kostnader Netto Netto 

Kommunledning -20 16 263 16 243 -810 19 116 18 306 -2 063 

Hållbar utveckling 0 1 203 1 203 0  926 926 277 

Ekonomi -8 759 41 320 32 561 -10 533 41 572 31 039 1 522 

Fastighet -76 005 80 492 4 487 -75 600 78 328 2 728 1 759 

Verksamhetsstöd -600 18 694 18 094 -3 854 21 967 18 113 -19 

Kostverksamhet -30 241 30 241 0 -30 120 30 120 0 0 

Kommunikation 0 2 937 2 937 0 1 865 1 865 1 072 

Summa -115 625 191 150 75 525 -120 917 193 894 72 977 789 

 

Kommunledning och Hållbar utveckling 

Driftsbudgeten för Kommunledning består till stora delar av arvoden till kommunens 

politiker, överförmyndarnämnd, revision och centrala kostnader inom 

tjänstemannaorganisationen. Här ingår även bidrag till föreningar och företag, samt 

medlemsavgift till regionförbundet och samordningsförbundet.  

Hållbar utveckling innefattar medel för arbete inom folkhälsa, samt utveckling av klimat- 

och energiförbättring. 
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Ekonomi och fastighet 

Ekonomis driftsbudget innehåller till stor del medlemsbidrag till Ölands 

kommunalförbund, samt licenskostnader för flera av kommunens IT-system. År 2019 

implementeras bland annat den nya inköpsportalen. 

Fastighets driftsbudget innefattar skötsel av kommunens fastigheter i form av städ, 

vaktmästeri och felavhjälpande underhåll och utförs av Mörbylånga Bostad AB via ett 

förvaltningsavtal. Större underhållsåtgärder som planeras under året är kyla på vissa av 

kommunens äldreboenden och förskolor samt inventering och utbyte av kommunens 

låssystem som är gamla och omoderna. I årets driftsbudget ingår utöver el och VA bland 

annat framtagandet av nya detaljplaner för Skogsbygården och Algutsrums förskola. 

Verksamhetsstöd 

Driftsbudgeten består främst av löner till administrativ personal som arbetar med att 

besvara frågor från kommuninvånare, betala ut löner, arbeta med personalfrågor och 

stödja den politiska processen. Även kostnader för flertalet av kommunens IT-system 

ingår här. 

Kostverksamhet 

Budgeten innehåller kostnader för personal och livsmedel till kommunens kök inom skola 

och omsorg. 

Kommunikation 

Kommunikations driftsbudget består förutom av personalkostnader även av medel till 

annonsering, systemavgifter, utveckling och digitalisering.  

 

Investeringsbudget 

Investeringsbudget 2019 2018   

tkr Budget Budget Skillnad 

IT-investeringar 1 500 1 865 -365 

Cykelprojektet 300 1 700 -1 400 

Fastighetsinvesteringar 27 250 25 262 1 988 

Summa 29 050 28 827 223 

 

    

    Investeringsbudget 2019 2018   

tkr Budget Budget Skillnad 

IT-investeringar 1 500 1 865 -365 

Cykelprojektet 300 1 700 -1 400 

Utbyte av IT-infrastruktur sker löpande och en generell årsvis budget finns avsatt för 

detta. Cykelprojektet som Ölands kommunalförbund bedriver åt kommunen kommer att 

fortgå första kvartalet 2019. 

I kommunens fastighetsbestånd behöver förutom det löpande underhållet en del 

ombyggnader, utbyggnader och nybyggnader göras.  

Den större nybyggnationen som planeras starta under året är förskolan på Hållbar plats 

vid Järnvägsgatan i Färjestaden. 
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Upphandlingen av hyreskontrakt för en ny 7-9-skola i Färjestaden är överprövad och när 

byggnationen av denna kan starta är således osäker. Detta gäller även den idrotthall som 

behövs för undervisningen i det nya högstadiet, som kommer att byggas och ägas av 

kommunen, samt inköp av de inventarier som är nödvändiga för undervisningen. 

När det nya högstadiet i Färjestaden öppnar krävs en ombyggnation av Skansenskolan. 

Därför startar under året en utredning som ska se över befintliga lokaler avseende 

lokalbehov och ombyggnadsbehov. 

Generellt får skolorna mer elever och därför planeras under året nya moduler för 

undervisning i skolorna i Gårdby, Torslunda och Glömminge. Även en ombyggnation av 

Linden på Färjestaden skola och Torslundaskolans kök planeras under året.  

 



Kommunstyrelsens nämndsmål 

Medborgare 

Invånare i Mörbylånga kommun upplever kommunen som en bra plats att bo och verka i. Medborgare 

har god insyn och är delaktiga i kommunens verksamhet. Medborgare uppfattar Mörbylånga kommun 

som en trygg kommun. 

Strategier 

 Alla kommunalt finansierade verksamheter ska arbeta med delaktighet och inflytande. 

 Involvera invånare, näringsidkare och besökare i samtal och medborgardialoger för att 
utveckla kommunens verksamhet. 

 Ett utvecklingsområde är digitala dialoger. 

 Hitta bra former för att ta tillvara synpunkter, förslag, nya idéer och innovationer. Återkoppling 
är viktigt. 

 Utveckla kommunens webbplats och kommunens engagemang i sociala medier. 

Kommunstyrelsemål 

Kommunstyrelsen ska bidra till att invånare i Mörbylånga kommun upplever kommunen som en 

bra plats att bo och verka i.  

Indikatorer Utfall 

2017 

Utfall 

2018 

Mål 2019 

Hur nöjd är du med din kommun i dess helhet som en plats 

att bo och leva på?  (SCB undersökning) 
7,0 6,9 7,1 

Hur lätt är det att komma i kontakt med tjänstemän eller 

annan personal i din kommun? ( SCB undersökning) 
6,0 5,5 6,0 

Hur blir du bemött när du har kontakt? (SCB undersökning) 6,6 6,2 6,5 

Hur uppfattar du kommunens insatser för att kommun-
invånarna ska kunna leva miljövänligt? (SCB undersökning) 

6,3 6,0 6,3 

 

Aktiviteter 

 Aktiviteter för att säkerställa att servicepolicyn följs 

 Digitalisering av kommunens verksamheter ger effektivare verksamheter vilket gör att 

resurserna räcker längre 

 Aktiviteter för att stärka kommunens varumärke 

 Handlingsplan för hållbar utveckling och kommunens arbete med Agenda 2030 tas fram och 

arbete påbörjas 

 Följa antagen klimatstrategi 



Kommunstyrelsen ska bidra till att medborgare har god insyn och är delaktiga i kommunens 

verksamhet. 

Indikatorer Utfall 
2017 

Utfall 
2018 

Mål 2019 

Hur nöjd är du med den insyn och det inflytande du har 
över kommunens beslut och verksamheter? (SCB 
undersökning) 

4,9 4,8 5,0 

Hur nöjd är du med tillgången till information om 
kommunen och dess verksamhet? ( SCB undersökning) 

6,3 6,0 6,3 

 

Aktiviteter 

 Igångsättande av en mobilapp för att bidra till en ökad insyn och delaktighet i kommunen 

 Utse ambassadörer som bidrar till att sprida kunskap om kommunen 

 Säkerställa att vi arbetar med sociala medier på rätt sätt 

 

Kommunstyrelsen ska bidra till att medborgare uppfattar Mörbylånga kommun som en trygg 

kommun. 

Indikatorer Utfall 

2017 

Utfall 

2018 

Mål 2019 

Hur uppfattar du hur tryggt och säkert du kan vistas 
utomhus på kvällar och nätter? (SCB undersökning) 

7,6 7,7 7,7 

Hur uppfattar du hur trygg och säker du kan känna dig mot 

hot, rån och misshandel? (SCB undersökning) 

7,5 7,6 7,6 

 

Aktiviteter 

 Kris och säkerhetsarbetet pågår 

 En handlingsplan för arbetet med hållbar utveckling och Agenda 2030 tas fram. 

 Brottsförebyggande rådet fungerar 

 Samarbetsavtalet mellan polismyndigheten och Mörbylånga kommun fungerar i vardagen 

  



Utveckling 

Mörbylånga kommun har låg arbetslöshet. Företagsklimatet är bra. Medborgarna uppfattar att 

tillgängligheten till natur, fritidsintresse, kultur- och idrottsevenemang är hög. Kommunen erbjuder bra 

boendealternativ som uppfattas attraktiva. 

Strategier 

 Medverka till tillväxtfrämjande åtgärder för företagen och arbeta för att de företag som redan 
finns i kommunen stannar kvar, kan utvecklas och växa. 

 Systematiskt arbeta med insatser för företagsetableringar. 

 Verkställa Projektet Sydöland enligt framtagen strategi. 

 Fokusera på att möjliggöra arbete och egen inkomst för alla, med en särskild satsning på 
ungdomar och nyanländas etablering i samhället. 

 Säkra upp mark för bostäder samt utveckla smidiga processer för mark- och 
exploateringsarbetet, planarbete och bygglovprocessen för att möta målet om 16 000 invånare 
2025. 

 Öka attraktionskraften genom att visa upp tillgången till en unik natur, närheten till havet, ett 
levande kulturutbud och ett aktivt fritids-, idrotts- och föreningsliv. 

 Utveckla samarbetet med Ölands turismorganisation så att verksamheterna berikar varandra 
ytterligare. 

 

Kommunstyrelsemål 

Kommunstyrelsen ska bidra till att medborgarna uppfattar att tillgängligheten till natur, 

fritidsintresse, kultur- och idrottsevenemang är hög. 

Indikatorer Utfall 
2017 

Utfall 
2018 

Mål 2019 

Hur ser du på möjligheter till fritidsaktiviteter? (SCB 

undersökning) 
60 58 60 

 

Aktiviteter 

 Igångsättande av en mobilapp för att bidra till tillgängligheten 

 Information via sociala medier och kommunens hemsida ökar 

 Utse ambassadörer som bidrar till att sprida kunskap om kommunen 

 

  



Kommunstyrelsen ska bidra till att erbjuda bra boendealternativ som uppfattas som attraktiva 

Indikatorer Utfall 

2017 

Utfall 

2018 

Mål 2019 

Hur ser du på möjligheterna till att hitta bra boende?(SCB 

undersökning) 
5,2 5,4 5,4 

Hur ser du på utbudet av olika typer av boendeformer 
(hyresrätt, bostadsrätt, småhus etc.)? (SCB undersökning) 

4,6 4,8 5,0 

Hur ser du på hur trivsam bebyggelsen är? (SCB 
undersökning) 

7,1 6,9 7,1 

 

Aktiviteter 

 Förbättra kontakten med bostadsbyggare 

 Följa riktlinjerna för mark-och exploatering 

 Dialog med medborgare och möjliga medborgare vad som är önskvärt 

 

Kommunstyrelsen ska bidra till att företagsklimatet är bra 

Indikatorer Utfall 

2017 

Utfall 

2018 

Mål 2019 

Svenskt näringslivsklimats undersökning 5,2 5,4 5,4 

 

Aktiviteter 

 Fortsätta projektet ”förenkla helt enkelt” 

 Utifrån genomförd genomlysning av näringslivsorganisationen vidta de förändringar som 

anses behövas 

 Ökad aktivitet ut mot företag 

 

 

  



Medarbetare 

Medarbetare i Mörbylånga kommun ser fram emot att gå till sitt arbete. Delaktigheten i arbetet är hög 

och vi jobbar med förbättringsarbete. Sjukfrånvaron sjunker i hela organisationen. 

Strategier 

 Stärka Mörbylånga kommuns arbetsgivarvarumärke genom att aktivt arbeta med att attrahera, 
rekrytera, utveckla och behålla medarbetare. 

 Stärka samarbetet med universitet, högskolor och andra utbildningsanordnare. 

 Fokusera på ledarskapet och medarbetarskapet genom dialog om mål, uppdrag, kvalitet och 
kompetensutveckling. 

 Uppmuntra alla medarbetare till ett innovativt förhållningssätt, arbeta med kontinuerliga 
förbättringar och verksamhetsutveckling. 

 Värna om och utveckla samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagarorganisationerna. 

 

Kommunstyrelsemål 

Kommunstyrelsen ska bidra till att medarbetare i Mörbylånga kommun ser fram emot att gå till 

sitt arbete. 

Indikatorer Utfall 
index feb 
2018 

Utfall 
index dec 
2018 

Mål index 
2019 

Jag ser fram emot att gå till arbetet   75 

HME enkäten totalt   80 

 

Aktiviteter 

 Hälsa tillsammans projekt 

 Erbjuda ett varierat utbud inom Mörbylånga akademien 

 Erbjuda ett ledarförsörjningsprogram för att säkra kompetensförsörjningen av framtida 

chefer 

 Erbjuda utbildningsprogram för chefer som ska säkerställa ett ledarskap som bidrar till en 

ännu bättre arbetsplats 

 Ta vara på de material som finns i våra system för bättre kontroll 

 

 

  



Kommunstyrelsen ska bidra till att delaktigheten i arbetet är hög och vi jobbar med 

förbättringsarbete  

Indikatorer Utfall 

index feb 

2018 

Utfall 

index dec 

2018 

Mål index 

2019 

Min arbetsplats mål följs upp och utvärderas på 

ett bra sätt 

  70  

 

Aktiviteter 

 Kommunens ledningsgrupp kommer att ta fram en handlingsplan för att åstadkomma ökad 

delaktighet och inflytande som medarbetare. Här ingår också att stimulera till 

förbättringsarbetet. 

 

Kommunstyrelsen ska bidra till att sjukfrånvaron sjunker i hela organisationen. 

Indikatorer Utfall 

2017 

Utfall 

2018 

Mål 2019 

Sjukfrånvaro i % av arbetstiden 6,8 %  6,5 % 

 

Aktiviteter 

 Uppföljning och fullföljning av handlingsplan för minskad sjukfrånvaro 

 Kompetenshöjning inom rehabprocess och arbete för chefer 

 Hälsa tillsammans projektet 

Ekonomi 

Kommunens ekonomiska resultat ska över budgetperioden 2018-2020 genomsnittligt uppgå till minst 

1,5 % av skatteintäkterna. I slutet av perioden ska resultatet nå 2 %. 

Strategier 

 Säkerställa en långsiktig ekonomisk balans i verksamheter genom att erbjuda kontinuerlig 
redovisning av de ekonomiska resultaten för politiker och tjänstemän. 

 Skaffa ett webbaserat planerings- och uppföljningssystem för att säkerställa ordning och reda 
och transparens av processer. 

 Kvalitetshöjande investeringar, som inte direkt ger ökade skatteintäkter och/eller minskade 
kostnader, ska helt finansieras med egna medel. Tillväxtinvesteringar som ger ökade 
skatteintäkter kan till viss del finansieras med nya lån. 



 Säkerställa att buffertar finns för oförutsedda händelser och volymökningar. Följa upp och 
redovisa beslutade investeringar. 

 

Kommunstyrelsemål 

Mörbylånga kommuns verksamheter ska vara lika kostnadseffektiva som liknande kommuner och 

jämförelsekommunerna. 

Indikatorer Utfall  
2017 

Prognos 
2018 

Mål 2019 

Nettokostnad politisk verksamhet kr/invånare 895  736 

Administrationsindex 10,9%  10,9% 

Kostpersonalindex 3,3%  3,3% 

 

Aktiviteter 

 Följa utvecklingen av nyckeltal för kostnadseffektiviteten av kommunstyrelsens 

verksamheter 

 

Mörbylånga kommuns verksamheter ska vara ändamålsenliga. Jämförelse görs mot liknande 

kommuner och jämförelsekommunerna. 

Indikatorer Utfall  
2017 

Prognos 
2018 

Mål 2019 

Informationsindex för kommunens webbplats 61  84 

Sjukfrånvaro kommunalt anställda totalt 6,7%  6,7% 

Gott bemötande vid kontakt med kommun 79  85 

  

Aktiviteter 

 Skicka ut en enkät i slutet av året till kommunens verksamheter för att mäta nöjdheten av 

kommunens stödfunktioner 

 Utveckling av investeringsprocessen samt uppföljning av investeringar 

 Förbättra följsamheten av lagen för offentlig upphandling  

 Förbättra följsamheten av avtal med leverantörer 

 Utreda processen för exploateringsredovisning 


