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Årsredovisning 2018 

Beskrivning av ärendet 

Enligt kommunallagen ska kommunstyrelsen varje år senast i april avlämna 

en årsredovisning som sammanfattning av verksamheten som bedrivits under 

året.     

Beslutsunderlag 

Årsredovisning 2018. 

Tjänsteskrivelse daterad den 20 mars 2019.    

Överväganden 

Av årsredovisningen 2018 framgår att kommunens resultat för året uppgick 

till 46,7 miljoner kronor vilket är en positiv budgetavvikelse med 37,9 

miljoner kronor. Detta motsvarar 5,4 % av skatteintäkter och generella 

bidrag. Den positiva budgetavvikelsen är till största delen (25 mnkr) 

hänförlig till finansverksamheten i och med övergången till komponen-

tavskrivning. Kommunens verksamheter genererar en positiv budget-

avvikelse med 13 miljoner kronor. 

Årets balanskravsresultat uppgick till 8,7 mnkr vilket motsvarar 1 % av 

skatteintäkter och generella bidrag. Avsättning har gjorts till resultat-

utjämningsreserv med 35,9 mnkr enligt kommunens riktlinjer för god 

ekonomisk hushållning. 

Av årsredovisningen framgår också uppföljningen av de av kommunfull-

mäktige beslutade målen och om kommunen har bedrivit en god ekonomisk 

hushållning under året. Av de fyra perspektiv som fullmäktige har beslutat 

om är måluppfyllelsen god avseende medborgarperspektivet och det 

ekonomiska perspektivet. Åtgärder har satts in och kommer att fortsätta 

inom perspektivet medarbetare där målsättningen var ambitiös och mål-

uppfyllelsen var låg 2018. 

§ 2-överväganden 

Inget av perspektiven i kommunstyrelsens § 2 påverkas av beslutet. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Årsredovisningen för 2018 godkänns och avlämnas till revisorerna för 

granskning.    

Ann Willsund 

Kommundirektör 

Åsa Bejvall 

Ekonomichef 
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Femårsöversikt, kommunen 
Femårsöversikt 2018 2017 2016 2015 2014 

            

Antal invånare 31/12 15 048 15 000 14 916 14 669 14 498 

            

Kommunal skattesats inkl.  
 begravningsavgift 33,02 % 33,03 % 32,78 % 32,78 % 32,78 % 

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

            

Skattekraft (kr/inv.) 193 730 187 969 181 583 177 918 171 372 

            

Budgetavvikelse driftsbudget totalt (mnkr) 39,7 4,1 9,1 10 -1,2 

            

Skatteintäkter, generella statsbidrag och 
utjämning, mnkr 867 835 794 839 711 

Skatteintäkter, generella statsbidrag och 
utjämnin, kr per invånare 57 642 55 641 53 209 57 214 49 019 

            

Nettokostnader, kr per invånare 55 214 55 233 53 232 50 369 48 792 

            

Årets resultat, mnkr 46,7 17,5 9,2 17,4 6,1 

            

Investeringar, mnkr 184 139 93 110 70 

            

Totala tillgångar, mnkr 1 479 1 342 1 240 1 158 1 039 

Tillgångar tkr per invånare 98 89 83 79 72 

            

Eget kapital, mnkr 407 361 343 326 328 

Eget kapital tkr per invånare 27 24 23 22 23 

            

Låneskuld i mnkr 781 724 670 618 548 

            

Pensionsåtaganden, mnkr 271 271 279 291 305 

            

Soliditet (%) 27,4 % 26,9 % 27,7 % 28,0 % 31,6 % 

Soliditet inkl pensionsåtaganden (%) 11,9 % 9,3 % 7,9 % 10,1 % 8,0 % 

            

Skuldsättningsgrad (%) 192 % 201 % 195 % 190 % 167 % 

Likviditet 164 % 164 % 182 % 161 % 149 % 

Rörelsekapital, mnkr 151 149 155 123 88 

            

Antal årsarbetare 1 165 1 180 1 205 1 102 933 

Personalkostnader, mnkr 598 568 548 487 460 
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Fördelning av skattepengarna 
Skatteintäkter och statsbidrag är kommunens 

viktigaste inkomster. Skattepengarna används för 

att erbjuda god service till kommunens 

medborgare. Utöver skatteintäkter och statsbidrag 

får kommunen intäkter i form av avgifter som tas 

ut för bland annat vatten- och avlopp, äldreomsorg 

och barnomsorg. 

Ungefär 80 procent av Mörbyånga kommuns totala 

budget går till skola och utbildning samt vård och 

omsorg. Bland annat består dessa verksamheter av 

förskola, grundskola, gymnasieskola, komvux, 

äldreomsorg, omsorg om funktionshindrade, 

inivid- och familjeomsorg inklusive 

försörjningsstöd samt flyktingverksamhet. 

Resterande 20 procent används bland annat till 

administrativ/stödjande verksamhet, 

räddningstjänst turistinformation, teknisk 

affärsverksamhet, vägunderhåll, renhållning, 

snöröjning och halkbekämpning, bibliotekts- och 

kulturverksamhet, plan- och byggverksamhet, 

miljö- och hälsoskyddsverksamhet samt politisk 

verksamhet. Ytterligare upplysningar om 

fördelningen av kommunens kostnader finns på 

webbplatsen www.kolada.se.  

 

Här ifrån får kommunens sina pengar: 

   

 
Och så här användes pengarna under 2018: 

 

 

 

http://www.kolada.se/
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Kommunstyrelsens ordförande  
har ordet 
Då har året 2018 passerat och därmed också 

mandatperioden 2014-2018. Nu när det är dags för 

bokslut 2018 är det glädjande att kommunen gör 

ett av sina bästa resultat någonsin – 46,7 miljoner 

kronor! Det är ett gediget arbete som ligger bakom 

det mycket positiva resultatet, från personalen ute i 

våra verksamheter hela vägen upp till 

kommunledningen. Mycket av det arbete som 

gjordes under 2018 för att hålla nere kostnaderna i 

verksamheterna kommer fortsätta att ge resultat 

under 2019-2020. Många i vår personal upplever 

att 2018 har varit ett tufft år med stort fokus på 

kostnader och effektiviseringar, och det visar sig 

också i medarbetarenkäterna. Men, resurserna är 

inte oändliga och många av de besparingar som 

gjorts är för att vara bättre förberedda på 

kommande år som vi vet kommer att bli krävande 

för hela offentliga sektorn. 

Årets resultat 

Kommunen uppvisar ett positivt resultat på  

46,7 mnkr, ett resultat som motsvarar 5,4 procent 

av skatteintäkter och statsbidrag. Därmed klarar vi 

finansmålet på 1,5 procent med god marginal. 

Nettokostnadsutvecklingen hålls också nere under 

2018 och landar tillslut på 0,8 procent. De flesta av 

våra verksamheter klarar av att hålla sin budget. 

Även om teknisk affärsverksamhet och vård och 

omsorg inte klarar budget har de gjort ett bra 

arbete för att hålla nere sitt underskott. Den stora 

avvikelsen i positiv bemärkelse kommer från 

finansförvaltningen. Försäljning av mark, 

införandet av komponentavskrivningar, 

förseningar av vissa investeringar, låga räntor med 

mera gav kommunen ett stort överskott. Detta trots 

att skatteintäkter och statsbidrag blev lägre än 

budgeterat.  

Befolkning och bostäder 

Under 2018 ökade vi endast med 48 invånare. 

Trots den mindre ökningen ser vi att det finns ett 

fortsatt högt tryck på plan och bygg. Vi är en 

attraktiv kommun att flytta till och ett flertal 

byggprojekt har slutförts under 2018. Totalt har 

bygglov getts för 105 bostäder, lägenheter och 

villor. För att möta det stora trycket har medel 

budgeterats för 2019 för ytterligare 

personalförstärkning. Vårt kommunala 

bostadsbolag MBAB har näst intill inga lediga 

lägenheter och de har påbörjat nyproduktion av 

lägenheter för att möta den stora efterfrågan, både i 

Färjestaden och i Mörbylånga.   

Årets investeringar 

Investeringstrycket är fortsatt stort i Mörbylånga 

kommun. Under 2018 investerade vi 22,6 mnkr i 

skattefinansierad verksamhet och 161,2 mnkr i 

taxefinansierad verksamhet, totalt 183,9 mnkr. De 

största investeringarna har varit 16 platser på 

Äppelvägens särskilda boende, diverse 

fastighetsrenoveringar (Kamerala villan, 

kommunhuset, Gårdby sporthall, Gårdbyskolan, 

Alunskolan m.fl), överföringsledningar mellan 

Grönhögen och Södra Möckleby samt Mörbylånga 

vattenverk. 

Framtid 

Framtiden för Mörbylånga kommun kommer 

garanterat att bli prövande. Vi ser att det 

demografiska trycket blir större med fler äldre 

samtidigt som barnkullarna är stora. Det leder till 

att de som arbetar ska försörja fler som inte är i 

arbete. Samtidigt är önskemålen och kravet på 

kommunal service högt ställda. För att möta detta 

behöver vi effektivisera vårt sätt att arbeta på och 

vara lyhörda på alla medarbetares förslag på hur vi 

kan hålla nere kostnaderna samtidigt som 

kvaliteten inte blir lidande. Digitaliseringen 

kommer att kunna bidra med en del, men inte allt. 

Vi behöver också fortsätta arbetet med att vara en 

attraktiv arbetsgivare, för kompetensförsörjningen 

är en minst lika tuff utmaning som demografin. Vi 

vill också fortsätta vara en kommun där människor 

vill växa, leva och verka tillsammans. 

Avslutningsvis vill jag rikta ett stort tack till alla 

medarbetare inom Mörbylånga kommun för det 

fantastiska arbete ni har lagt ner under 2018, men 

också ett lika stort tack till alla invånare som valt 

att bo i vår kommun, alla föreningsaktiva, alla 

företagare – alla som bidrar till att göra 

Mörbylånga kommun till den unika och härliga 

plats den är. 

Mörbylånga den 12 mars 2019 

 

Henrik Yngvesson (M) 

 

Kommunstyrelsens ordförande  

mandatperioden år 2014-2018
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Mörbylånga kommuns organisation 
Politisk organisation 

Kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige är kommunens högsta 

beslutande organ. Kommunfullmäktige bestämmer 

om vilka mål kommunen ska ha och hur pengarna i 

budgeten ska användas. 

Vart fjärde år bestämmer kommunens medborgare 

vilka som ska sitta i kommunfullmäktige. Platserna 

fördelas till de olika politiska partierna efter antal 

röster i kommunvalet.  

Mandatfördelning 2014-2018 

Parti M S C 
S
D 

M
P 

V 
K
D 

L 
Tot
alt 

Leda-
möter 

16 15 6 5 3 2 1 1 49 

Valnämnd 

Valnämnden tar hand om kommunens uppgifter 

vid allmänna val till riksdag, landsting och 

kommunfullmäktige, Europaparlamentet samt vid 

genomförande av folkomröstningar. 

Valberedning 

Valda ledamöter förbereder förslag på personer till 

styrelse och nämnder. 

Revision 

Varje år granskar revisorer all verksamhet som 

bedrivs av styrelser och nämnder och bedömer om 

verksamheterna sköts på ett ändamålsenligt och 

ekonomiskt tillfredsställande sätt. 

Överförmyndare 

Överförmyndarens uppgift är att utöva tillsyn över 

förmyndare, gode män och 

förvaltare. Kommunerna Mörbylånga, Kalmar och 

Borgholm samverkar inom 

överförmyndarverksamheten.  
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Förvaltningsorganisation 

 

 

 

Kommunkoncern 
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Vår omvärld 
Kommunens verksamhet påverkas ständigt av 

förändringar i omvärlden. Det internationella 

ekonomiska läget, näringslivets och 

arbetsmarknadens utveckling, politiska beslut av 

riksdag och regering samt utvecklingen i regionen 

är sådana saker som påverkar kommunens 

utveckling. Sveriges kommuner och landsting 

(SKL) gör bedömningar av förutsättningarna som 

sammanfattas i detta avsnitt. Höstens 

ekonomirapport visar dämpad tillväxt av 

skatteunderlaget, ökade välfärdsbehov och stora 

utmaningar.  

Svensk ekonomi passerar nu toppen av 

högkonjunkturen och utmaningarna för 

välfärdssektorn är stora. Under 2019 dämpas 

skatteunderlagets tillväxt i takt med att 

konjunkturen planar ut. Samtidigt ökar antalet 

yngre och äldre i betydligt snabbare takt än den 

arbetsföra delen av befolkningen. Det gör att 

efterfrågan på välfärdstjänster ökar, men förvärrar 

också bristen på arbetskraft. De kommande åren 

förväntas demografins utveckling framför allt göra 

att behoven av grundskola och äldreomsorg ökar. 

Kompetensförsörjningen med stor arbetskraftsbrist 

är den största utmaning framöver för sektorn. 

Offentlig sektor kommer behöva rekrytera fler, 

men också utmana traditionella arbetssätt, införa 

heltid som norm och förlänga arbetslivet.   

Högre kostnader än intäkter 

Kostnaderna för välfärden kommer att öka i 

betydligt snabbare takt än kommunsektorns 

intäkter framöver. För att klara välfärden behövs 

olika åtgärder, som ökade resurser och nya 

arbetssätt, som motsvarar 43 miljarder kronor fram 

till år 2022. SKL:s kalkyl utgår ifrån att 

kostnaderna enbart skulle öka i samma takt som 

demografin och med oförändrad personaltäthet, 

medan välfärdskostnaderna historiskt sett har ökat 

mer än demografins utveckling.  

För att hantera kostnadsgapet krävs en rad 

åtgärder. Att använda teknikens möjligheter är en 

av flera metoder. Inom till exempel hemtjänsten 

finns befintlig teknik som skulle kunna nyttjas mer 

för att bibehålla en god omsorg och hålla god 

kvalitet, även när det blir svårt att rekrytera, 

samtidigt som det kan frigöra resurser. 

Långsam uppgång i arbetslösheten 
2019 

Den svenska högkonjunkturen syns allra tydligast 

på arbetsmarknaden. Sysselsättningsgraden och 

arbetskraftsdeltagandet har inte varit lika höga 

sedan innan 1990-talskrisen. Prognos pekar mot att 

nedgångar i sysselsättningen inom primärt bygg- 

och tillverkningsindustrin får den totala 

sysselsättningen att vända ner vid mitten av 2019. 

Bedömningen vilar på antagandet att inte bara 

offentlig sysselsättning i huvudsak ”tuffar på”, 

utan också på att sysselsättningen inom 

tjänstesektorn ligger kvar på höga nivåer. 

Arbetslösheten stiger långsamt 2019 och 2020. 

Från och med slutet av 2020 når arbetslösheten 

6,8 procent, vilket sammanfaller med den 

beräknade jämviktsarbetslösheten vid denna 

tidpunkt. 

Hittills har inte löneökningarna tagit någon vidare 

fart, trots den fleråriga högkonjunkturen. Det tycks 

som om förväntningarna om historiskt låga 

löneökningar delvis blivit självuppfyllande, men 

kommande år förväntas en måttlig uppväxling i 

löneökningstakten.  

Skatteunderlagsprognosen blickar 
framåt från en konjunkturtopp 

2018 ser ut att bli det åttonde året i rad som den 

reala skatteunderlagstillväxten är högre än 

genomsnittet för förra konjunkturcykeln (2000-

2007). Bedömningen är att 2019 kommer ökningen 

av skatteunderlaget att bli betydligt mindre än de 

senaste åren. Orsaken är att den förestående 

konjunkturavmattningen innebär att 

sysselsättningstillväxten försvagas, något som 

endast till en mindre del motverkas av ökad 

skillnad mellan löneökningstakten på 

arbetsmarknaden respektive prisökningarna på 

sektorns kostnader. Under innevarande 

konjunkturcykel har skatteunderlaget vuxit nästan 

dubbelt så snabbt som under föregående cykel, 

främst till följd av att antalet arbetade timmar ökat 

mer. De närmaste åren ser ökningstakten ut att bli 

lägre än genomsnittet för en konjunkturcykel. 

Kommunernas ekonomi 

Kommunerna redovisade ett resultat på  

24 miljarder kronor 2017. Resultatet motsvarar  

4,4 procent av skatteintäkter och generella 

statsbidrag. I dessa siffror ingår ovanligt stora rea- 

och exploateringsvinster på nästan 13 miljarder, 

netto. Justerat för dessa höga vinster uppgår 

resultatet till 2,0 procent av skatter och generella 

statsbidrag, som kan sägas utgöra en tumregel för 

god ekonomisk hushållning för sektorn som 

helhet. Kostnaderna ökade med 3,2 procent 2017, 

vilket är lågt jämfört med den genomsnittliga 

ökningen 2010-2016 på 4,5 procent. Det beror 

främst på kostnadsminskningen på 25 procent för 

flyktingmottagandet som redovisas som en del 

inom området ”särskilt riktade insatser”. Inom 

skolan och individ- och familjeomsorgen var 
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kostnadsutvecklingen hög. Ökningstakten 

förväntas bli störst inom grundskolan och 

äldreomsorgen de närmaste åren. Den verksamhet 

som förväntas minska mest påtagligt är 

flyktingmottagandet. Det starka 

verksamhetstrycket de kommande åren och 

svårigheter med att få tag på personal indikerar att 

verksamheterna måste bedrivas annorlunda och 

mindre personalintensivt. Finansieringsgapet 

kräver effektiviseringar. 

 

År 2017 ökade investeringarna med 10 miljarder 

kronor, eller 20 procent, den största ökningen på 

mycket länge. I de kommunala budgetarna 

planeras för en fortsatt hög investeringsnivå de 

kommande åren. För 2020-2022 innebär det 

investeringar på i genomsnitt 12 procent av skatter 

och generella bidrag. De största investeringarna 

kommer göras inom infrastruktur, VA, bostäder, 

skolor och förskolor.  

 

 

 
Färjestadens hamn 
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Mörbylånga kommuns 
förutsättningar 

Befolkning  

Under 2018 ökade kommunens befolkning med  

48 personer. Vid årsskiftet var siffran 15 048 

personer, varav 7 586 är kvinnor och 7 462 är män. 

Ökningen är under målsättningen som är en 

befolkningsökning på 120 personer årligen.  

 

Befolkning  2018 2017 2016 2015 2014 

Folkmängd 15 048 15 000 14 916 14 669 14 498 

            

Folkökning/-
minskning 48 84 247 171 130 

            

Födda 156 174 133 140 141 

Döda -179 -195 -142 -141 -141 

Födelse 
överskott/-un-
derskott -23 -21 -9 -1 0 

            

Inflyttning 937 1012 1098 983 856 

Utflyttning -870 -907 -842 -811 -726 

Flyttöver-
skott/-under-
skott 67 105 256 172 130 

Åldersfördelning 

I jämförelse med medeltalet för riket och länet 

följer kommunen andelen befolkning bland 

åldrarna 0-5 år samt 6-18 år. Dock ligger 

kommunen lägre än rikssnittet för åldern 19-64 år 

(förvärvsarbetande) där vi skiljer oss från riket 

med -7 procent och från länet med -4 procent. Vi 

har en högre andel äldre (65 år och äldre) än 

rikssnittet med +6 procent, samt jämfört med länet 

+2 procent.  

Bostadsförsörjning 

Den största andelen av bostadsmarknaden består 

av småhus. Det största enskilda bostadsbolaget är 

det allmännyttiga bostadsbolaget, Mörbylånga 

Bostads AB, med drygt 800 lägenheter. 

Vakansgraden är fortsatt mycket låg. Generellt sett 

i kommunen är det en brist på framförallt 

hyresrätter och andra alternativa boende såsom 

bostadsrätter, radhus och seniorboende. 

Planläggning för ett fortsatt byggande av 

lägenheter pågår i kommunen. Det finns en god 

planberedskap och relativt god tillgång på 

byggklara tomter. 

Näringsliv 

Mörbylånga kommun är jordbrukskommun och 

industriort, småföretagarkommun och förort. I 

Mörbylånga kommun finns det cirka 1 200 

registrerade företag och cirka 500 lantbrukare. De 

största arbetsgivarna förutom kommunen och 

landstinget är Guldfågeln och Cementa. De stora 

etableringarna i Kalmar påverkar i allra högsta 

grad Mörbylångas förvärvsfrekvens, och därmed 

skatteintäkter. Mörbylånga är att betrakta som en 

förortskommun vilket innebär att mer än  

50 procent av nattbefolkningen pendlar till arbete 

inom annan kommun.  

Kommunalskatt  

Inför 2018 har inga av länets kommuner justerat 

skattesatsen. 

Kommunalskatt 2018, Kalmar län 

Borgholm 21,58 Mörbylånga 21,41 

Emmaboda 21,71 Nybro 22,33 

Hultsfred 21,91 Oskarshamn 22,26 

Högsby 21,71 Torsås 21,43 

Kalmar 21,81 Vimmerby 22,36 

Mönsterås 21,41 Västervik 21,16 

 

Den genomsnittliga kommunala utdebiteringen i 

Kalmar län uppgår till 21,77 för år 2018. 

Motsvarande siffra för riket samma år är 20,74.  
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God ekonomisk hushållning  
och måluppfyllelse 
Styrning av den kommunala verksamheten med 

dess omfattning och bredd är en stor utmaning. Det 

grundläggande syftet med styrningen är 

samordning och inriktning av verksamhetens delar 

mot gemensamma mål. De övergripande 

strategierna och målen för kommunens arbete är 

framtagna i syfte att förverkliga Mörbylånga 

kommuns vision; ”Mörbylånga – en kommun där 

vi växer, lever och verkar tillsammans. Här skapar 

vi goda förutsättningar för vår framtid, trygghet 

och fritid.”  

Mörbylånga kommun tillämpar principerna för 

målstyrning efter uppföljningsmodellen 

”balanserat styrkort”. De kommunövergripande 

målen omfattar fyra olika perspektiv som är 

medborgare, utveckling, medarbetare och 

ekonomi.  

Perspektiven ”Medborgare” och ”Utveckling” 

riktar sig utåt till invånare, företag och andra 

intressenter som verkar i kommunen och omfattas 

av kommunalt finansierande tjänster eller 

kommunens myndighetsutövning. Perspektiven 

ska ge uttryck för vad som utlovas till 

kommuninvånarna, hur ett hållbart samhälle 

skapas samt hur en attraktiv kommun byggs både 

för dagens och morgondagens behov, 

förväntningar och utmaningar.  

Perspektiven ”Medarbetare” och ”Ekonomi” riktar 

sig inåt mot organisationen och beskriver 

förutsättningar för att kunna leverera god 

kommunal service till våra invånare. Perspektiven 

beskriver vad som stärker och utvecklar 

kompetenser och resurser och vad som gör 

kommunen till en attraktiv arbetsgivare med stolta 

medarbetare. Vidare ska ekonomiperspektivet 

svara på frågor hur effektiviteten kan lösas. 

Uppföljning av kommunens 
övergripande mål 

God ekonomisk hushållning kan ses i två 

dimensioner; att hushålla med resurserna i tiden 

samt att hushålla med resurserna över tiden. Det 

vill säga att väga ekonomi mot verksamhet på kort 

sikt, samt att väga verksamhetens behov idag mot 

verksamhetens behov på längre sikt. Vidare har 

begreppet god ekonomisk hushållning såväl ett 

finansiellt perspektiv som ett 

verksamhetsperspektiv.  

Det finansiella perspektivet innebär bland annat att 

varje generation själv ska bära kostnaderna för den 

service som den konsumerar, det vill säga att ingen 

generation ska behöva betala för det som en 

tidigare generation har förbrukat. Verksamhets-

perspektiv tar sikte på att kommunen måste 

bedriva sin verksamhet på ett kostnadseffektivt 

och ändamålsenligt sätt för att kunna skapa 

förutsättningar för en god ekonomisk hushållning.  

Enligt kommunallagen ska kommunen varje år 

bedöma om lagens krav på god ekonomisk 

hushållning uppfylls. Delårsbokslutet och den 

finansiella analysen syftar till att identifiera hur 

kommunen lever upp till god ekonomisk 

hushållning. Mörbylånga kommun uppfyller 

kraven genom en ekonomi i balans. Med en stark 

ekonomi över tid kan vi fortsätta bygga en trygg 

och hållbar framtid. En samlad bedömning är att 

det kvarstår en del arbete för att klara den totala 

måluppfyllelsen.  

Perspektiv 
Antal  

Indikatorer 
Andel  

uppnådda 

Målupp-fyl-
lelse  

% 

Medborgare 3 2 67 % 

Utveckling 4 2 50 % 

Medarbetare 4 0 0 % 

Ekonomi 5 4 80 % 

Totalt 16 8 50 % 

 

Utifrån de olika perspektiven och de indikatorer 

som har valts ut för att mäta måluppfyllelsen kan 

vi konstatera att måluppfyllelsen är god inom 

perspektiven medborgare och ekonomi. Vi 

bedriver en bra verksamhet i kommunen som för 

oss närmare visionen. Indikatorerna inom det 

ekonomiska perspektivet visar att det ekonomiska 

läget har utvecklats på ett positivt sätt och detta ger 

oss goda förutsättningar inför framtidens 

utmaningar. Största bekymret är perspektivet 

medarbetare, där vi inte når några av de fyra 

indikatorerna som satts upp. Indikatorn följs upp 

ifrån den medarbetarenkät som genomfördes i 

organisationen i december månad. På totalen har 

medarbetarnas upplevelse av sin arbetsmiljö inte 

förändrats. Den målsättning som var uppsatt 

innebar att arbetssituationen skulle bli bättre, men 

detta har alltså inte nåtts. Då måluppfyllelsen 

uppgår till 50 procent i den totala 

sammanvägningen av samtliga indikatorer bedöms 

kommunen inte ha en god ekonomisk hushållning 

för år 2018. Kommunen har inte försämrat sin 

verksamhet jämfört med år 2017 men däremot var 

målsättningen om en förbättrad utveckling för 

ambitiöst sätta och därför kommer inte målen 

uppnås. 
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Åtgärder 

Under hösten 2018 påbörjades ett utvecklings-

arbete för att öka medarbetarengagemanget och 

förbättra ledarskapet inom de kommunala 

verksamheterna. Utvecklingsarbete tar tid och 

resultaten syns inte ännu i medarbetarenkäten. 

Mörbylånga kommun har påbörjat en 

förändringsresa med att digitalisera och ändra 

arbetssätt inom flera verksamheter. Heltidsresan 

inom omsorgen är en del som påbörjades under 

hösten. Förändringar skapar alltid oro i 

organisationen och detta avspeglar sig i 

medarbetarenkäten. 

Förändringsresan innehåller utveckling och 

dokumentation av våra rutiner och processer. 

Medarbetarna ska stärkas genom bättre kunskap 

om rutiner och processer men också andra 

kunskaper. Utbildning sker genom bland annat 

Mörbylånga Akademin. Cheferna ska bli stärkta i 

sina roller och gemensamma chefsdagar inleddes 

under hösten för att stärka cheferna och utöka 

deras kunskap inom olika området. Kommunen 

håller också på att ta fram ett 

ledarförsörjningsprogram för att säkerställa 

tillgången på chefer men också ett ”chefskörkort” 

där ett antal utbildningar inom olika områden ska 

öka chefernas kunskaper.  

Sjukfrånvaron är på samma nivå som föregående 

år, men når inte upp till den höga målsättningen 

om lägre sjukfrånvaro. Ett hälsofrämjande arbete 

har beslutats av ledningsgruppen, central 

samverkan och på politisk nivå för att säkerställa 

att sjukfrånvaron inte ökar.  
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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.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Indikatorer Mål  
2018 

Ut-
fall  
2018 

Analys 

Mörbylånga kommun, en 
bra plats att bo och leva 
i (NRI*) 

>60 61 SCB undersökningen genomförs under hösten och kommunens resultat pe-
kar på ett litet högre snitt än övriga deltagande kommuners. Målet är upp-
nått. 

God insyn och inflytande 
över kommunens verk-
samhet (NII**) 

>40 39 Ett område som vi har haft som prioriterat område under året. Åtgärderna 
behöver fortsätta att prioriteras framöver. Målet är inte nått. 

Trygga i vår kommun 
(NRI***) 

>56 75 Kommunens invånare är trygga hos oss. Vi har ett avtal med polismyndig-
heten och ett aktivt brottsförebyggande råd som fungerar bra. Resultatet pe-
kar på ett mycket högre resultat än snittet av landets kommuner. Målet är 
nått. 

*NRI – nöjd region index. Sammanvägt värde av 7 faktorer. Skala 1-100. Snitt av landets deltagande kommuner 2016, 60. 

**NII – nöjd inflytande index. Sammanvägt värde av 4 faktorer. Skala 1-100. Snitt av landets deltagande kommuner 2016, 

40. *** NRI- nöjd region index. Sammanvägt värde av 3 frågor kring trygghet. Skala 1-100. Snitt av deltagande kommuner 

2016, 56. 
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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 år 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indikatorer Mål  
2018 

Utfall  
2018 

Analys 

Andel arbetsföra  
20-64 år 

85 
% 

Ej fått re-
sultatet 
ännu 

Vi avvaktar resultat från RKA. Förhoppningsvis kompletteras till KF. 

Servicemätning av 
kommunernas  
Myndighetsutövning 
(NKI*) 

82 Utgår Miljö och bygg har bestämt att inte delta i Insikt i år. Det betyder att vi inte 
får någon uppföljning på indikatorn i år 

Tillgång till natur, fri-
tidsintresse, kultur 
och  
idrottsevenemang 
(NRI**) 

>61 58 SCB undersökningen genomfördes under hösten. Vi behöver fortsätta att 
visa allt det som pågår och finns i vår kommun. Vi ligger under snittet för 
deltagande kommuners resultat. Målet är inte nått 

Möjligheter att hitta 
bra boende (NRI***) 

>40 55 SCB undersökningen genomfördes under hösten. Vårt resultat har ökat 
och vi ligger över snittet av deltagande kommuners resultat. Målet är nått. 

Helhetsbedömning av 
Mörbylånga kommuns 
verksamheter 
(NMI****) 

>54 51 SCB undersökningen genomfördes under hösten. Resultaten visar på 
stor variation i hur kommunens invånare uppfattar kommunens verksam-
heter. Förskola, grundskola, äldreomsorg, bibliotek och räddningstjänst 
visar på stor nöjdhet, medan gymnasieskola, VA, gator och vägar, idrott 
och kultur samt miljöverksamhet har ett lägre nöjdhetstal än snittet av del-
tagande kommuner. Målet är inte nått. 

*SKL Öppna jämförelse företagsklimat. **NRI-SCB nöjd region index. Sammanvägt resultat av 5 frågor runt fritidsmöjlig-

heter. Skala 1-100, snitt av deltagande kommuners resultat 2016, 61. ***NRI-SCB nöjd region index. Sammanvägt resultat 

av tre frågor runt bostäder. Skala 1-100. Snitt av deltagande kommuner 2016, 53. ****NMI-SCB nöjd medborgare index. 

Sammanvägt resultat 14 områden runt kommunens verksamheter. Skala 1-100. Snitt av deltagande kommuner 2016, 56.  
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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. 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
Indikatorer Mål  

2018 
Utfall  
2018 

Analys 

Jag ser fram emot att 
gå till arbetet,  

(HME enkät*) 

80 % 71 % Medarbetarenkäten genomfördes dels i januari dels i december. Resultatet i 
januari visade på ett förbättrat resultat jämfört med tidigare år. Målsättningen 
innebar att en fortsatt ökning skulle ske. Så blev inte fallet. På ett övergri-
pande plan har resultaten i princip varit oförändrad från januari till december. 
Detta gäller samtliga indikatorer i perspektivet medarbetare. 
Besparingar och krav på förändrade arbetssätt har medverkat till att målsätt-
ningar inte nåtts. 

Min arbetsplats mål 
följs upp och utvärde-
ras på ett bra sätt, 
(HME enkät) 

75 % 66 % Se analys ovan 

HME enkät total 80 % 75 % Se analys ovan 

Sjukfrånvaro i % av 
arbetstiden 

6,5 % 6,7 % Målsättningen innebar att sjukfrånvaron skulle minska. Så blev inte utfallet. 
Vi ser en lite ökning av sjukfrånvaron och ökningen har skett under hösten. 
Målet är inte nått. 

*HME – Hållbart medarbetarengagemang. SKL - Sveriges kommuner och landsting håller i undersökningen Tre frågeom-

råden – motivation, ledarskap och styrning. Sammanlagt nio frågor. 
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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. 

 

 
 

 
 

Indikatorer Mål  
2018 

Utfall  
2018 

Analys 

Verksamhetskostnadernas nettokost-
nader, förändring med föregående år 

Max  
3,5 % 

0,8 % Verksamheterna nettokostnader ökade med 0,8 % 
jämfört med 2017 vilket innebär att målet är uppnått. 

Skatter, generella bidrag och utjäm-
ning, förändring jämfört med föregå-
ende år 

4,5 % 3,9 % Skatteintäkter, generella bidrag och utjämning ökade 
med 3,9 % vilket innebär att målet inte är uppnått. 

Årets resultat i procent av skatteintäk-
ter, generella bidrag och utjämning 

1,0 % 5,4 % Årets resultat uppgår till 46 707 tkr vilket motsvarar 5,4 
% av skatteintäkter, generella bidrag och utjämning. 
Målet är därmed uppnått. 

Kommunens soliditet inklusive pens-
ionsförbindelse inom linjen 

8,5 % 11,9 % Kommunens soliditet inkl den del av pensionsförbin-
delsen som redovisas som ansvarsförbindelser upp-
går till 11,9 % och målet är därmed uppnått.  

Självfinansieringsgrad av skattefinansi-
erade investeringar. (Siffran inom pa-
rentes visar inklusive taxefinansierade 
investeringar). 

114 % 

(27 %) 

438 % 
(78,8%) 

Målet är uppnått avseende de skattefinansierade inve-
steringarna och även tillsammans med de taxefinansi-
erade investeringarna. 
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Väsentliga händelser 
Kommunen 

Kommunledning 

Ur ett kommunövergripande perspektiv finns det tre 

områden som är utpekade att prioriteras under 2018. 

Det gäller koll på läget, tydlighet i uppdrag samt 

balans i budget. En av aktiviteterna som har 

prioriterats utifrån detta är projektet ”Dokumentera 

för resultat” där processer har kartlagts och 

analyserats för att hitta effektivare och smidigare 

arbetssätt samt ta bort dubbelarbete. Under året har 

vi också infört ett verksamhetssystem som ska 

underlätta att följa måluppfyllelse, synliggöra 

uppdrag och budgetresultat.  

Ett uppdrag under året har varit att påbörja arbetet 

med digitalisering. En ny tjänst tillsattes som 

digitaliseringsstrateg. Personen ska ha ögon och 

öron utåt och inåt och hjälpa kommunen att få igång 

förändringen i vardagen på hemmaplan som ska göra 

att verksamheten och servicen blir mer effektiv. 

Kommunfullmäktige beslutade i juni om en ny 

politisk organisation med start i januari 2019.  

Utifrån den politiska organisationen ändras även 

tjänstemannaorganisation inför 2019. Ytterligare ett 

politiskt beslut som fattats under året är att ge 

Kalmar kommun uppdrag att ansvara för 

överförmyndarverksamheten också vara ansvarig 

politisk nämnd för denna. 

Verksamhetsstöd 

För verksamhetsstöd har året handlat om rekrytering 

av ny personal på lön, HR och servicecenter, 

beredning av ny politisk organisation, 

informationssäkerhet och nya dataskydds-

förordningen, projektet ”Dokumentera för resultat” 

och uppgradering av ärendehanteringssystemet 

Ciceron. Mörbylånga akademien startades i början 

av året för att höja kompetensnivån hos alla 

medarbetare men framför allt hos våra chefer. Under 

hösten startades våra chefsdagar för att ge samsyn i 

olika personalfrågor, få till en plattform för 

erfarenhetsutbyte och få en kompetenshöjning hos 

våra chefer.  

Servicecenter har fokus på tillgänglighet och service 

och jobbar nära alla verksamheter men har fokuserat 

på bygglov för att hjälpa till att höja servicenivån 

med specifika telefon- och besökstider samt 

kvällsöppet. Utbildningen Förenkla helt enkelt gav 

många medarbetare en bättre förståelse för vem vi är 

till för och hur vi kan höja servicenivån. 

Ekonomiavdelningen har fortsatt arbetet med 

ordning och reda i ekonomin under året. Detta har 

inneburit bättre rutiner för fakturahanteringen, 

ordning och reda i redovisning och statistik, 

anläggningsregister och uppföljningar. 

Ekonomiavdelningen har också arbetat med 

införande av verksamhetsstödsystem för ekonomi- 

och personalfrågor samt mål- och 

uppdragsuppföljningar. Uppdraget att införa en 

inköpsportal har genomförts under hösten för att 

avslutas med införande under första kvartalet 2019. I 

och med införandet av inköpsportalen kommer 

kommunen att få bättre kontroll på fakturor och 

inköp. Samtidigt som detta införs inleds också ett 

samarbete med centralförrådet i Kalmar vilket 

ytterligare kommer påverka vår köptrohet mot avtal. 

Ekonomiavdelningen har också arbetat fram en 

finanspolicy och i samband med detta sett över lån, 

amorteringsplaner och räntebindingstider. 

Kommunen har blivit beviljade två ”gröna” lån för 

sina miljöförbättrande insatser i kategorin 

vattenhantering. Riktlinjer för intern kontroll har 

också tagits fram och knutits till reglementet för 

intern kontroll. 

Inom mark- och exploatering pågår flera projekt. 

Entreprenad som gäller byggande av gator och VA-

ledningar i norra Snäckstrand, har färdigställts under 

året. Även en cykelväg mellan Hummerstigen och 

Räkstigen har byggts. Det innebär att det finns en 

bra cykelförbindelse mellan hamnen och Möllstorps 

camping. Övriga större kommunala exploaterings-

områden där försäljning sker är ”Hållbar plats” vid 

Järnvägsgatan, där 16 stycken hyreslägenheter har 

färdigställts och Brofästet där försäljning av 

kvartersmark har gjorts under året. Flera privata 

exploateringsområden har färdigställts under året, 

bland annat söder om Nybrovägen och vid Joels 

udde i Färjestaden samt 24 bostadsrätter vid 

Äppelvägens södra del. 

I flera privata exploateringsområden pågår arbeten 

med av gator och VA-ledningar, bland annat 

kvarteret Bromsen i Mörbylånga, öster om Eriksöre 

camping, södra delen av Runsbäck, områden i södra 

delen av Vickleby och vid Saxnäs Golf. Vid 

vårdcentralen i Färjestaden pågår även byggnation 

av 14 parhus i bostadsrättsform. 

På fastighetssidan har en tillbyggnad av Äppelvägen 

med 16 platser samt renoveringar av golvet i Gårdby 

sporthall samt Alunsskolans duschrum har 

färdigställts under året. Ombyggnad av Kamerala 

villan och Kommunhuset har påbörjats, och 

renovering av Torslundaskolans kök utreds. En 

upphandling av hyreskontrakt för en ny 7-9-skola, 

som kommunen ska hyra i 20 år har gjorts, men 

upphandlingen har tyvärr överprövats. 
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Vård och omsorg 

Inför 2018 upprättades och infördes ett nytt 

resursfördelningssystem. Det har medfört ökat 

behov av kontroll och därmed en tydligare och 

tydligare budgetuppföljning.  

Under våren 2018 infördes en central planering inom 

hemtjänsten via personalpoolen för att skapa större 

helhetssyn och effektivisera våra personalresurser.  

Beslut om handlingsplan för heltidsresan fattades i 

kommunstyrelsen och anger allas rätt till heltid som 

ska inrymmas i befintlig budgetram. Det har lett till 

ett omfattande förändringsarbete med heltid som 

norm och som konskevens av det nya schema- och 

bemanningsprocesser som kräver ökad flexibilitet 

hos personalen. Arbetet fortskrider år 2019 och år 

2020.  

Under våren 2018 öppnade 16 nya särskilda 

boendeplatser på Äppelvägen i Färjestaden.  

Beslut om att införa inköpsteam och onlineinköp i 

hemtjänsten fattades hösten 2018. Det startar upp 

första kvartalet 2019.  

Upphandling av digital tillsyn avslutades senhösten 

2018 och arbetet med implementering är uppstartat.  

En större konkurrens om personal märks då det är få 

få sökande till tjänster och vikariat. Det blir allt 

viktigare att satsa på den personal vi har så att de vill 

stanna i Mörbylånga kommun.  

Lagen om samverkan vid utskrivning från 

slutenvården och att få effektiva lokala rutiner har 

präglat 2018. Att medverka till att hemgången blir 

trygg för patienten och att den sker utan dröjsmål har 

varit en prioritering för hälso- och 

sjukvårdslegitimerad personal.  

 

 

 

 

 

 

Den snabbare utskrivningsprocessen har tagit mer 

tid i anspråk för hälso- och sjukvårdslegitimerad 

personal. Verksamheten har också arbetat med 

kvalitetsutveckling, främst med fokus på processer, 

rutiner samt handläggning och dokumentation.  

Arbetsmarknadsenheten (AME) genomförde de 

första samhällsorienteringsutbildningarna på 

hemmaplan med egen anställd medarbetare som 

hjälp. Det gjordes med synnerligen goda resultat. 

Samarbetet med Arbetsförmedlingen kring 

språkpraktik har varit framgångsrikt. I genomsnitt 

har 90 procent av de som har kunnat komma ut i 

språkpraktik från SFI också gjort det. Mörbylånga 

kommun är med marginal bäst i länet med 63 

procent när det gäller att ha medborgare i jobb eller 

studier 60 dagar efter etableringen. 

Arbetsmarknadsenheten sysselsatte drygt 110 

ferieungdomar under sommaren och inledde ett 

samarbete med fritid kring städning av stränderna, 

vilket var väldigt framgångsrikt. 

Verksamheten har fortsatt arbeta på det system som 

byggts upp för att få levande genomförandeplaner 

som utgår från en kedja av olika samtal och möten. 

Verksamheten har under året blivit granskade av 

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och fått ett 

positivt gensvar inför det arbete som utförs där 

mycket av arbetet utgår från individens förmåga. Ett 

utvecklingsarbete med genomförandeplanerna är 

viktigt för att kunna följa ungdomen och dennes 

utveckling mot att bli en självständig individ.  
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Personal från förskolan Solvändan visar upp nya 

arbetskläder. Från vänster: Johan Bergman, Emma 

Nilsson, Cecilia Elfving och Nancy Nilsson.  

Barn och ungdom 

Kompetensutvecklingen som startade hösten 2017 

har fortsatt under året. Inom förskolan har läslyftet 

genomförts på alla förskolor och inom grundskolan 

har alla lärare fortbildats inom något av följande 

områden: läslyftet, digitalisering, formativt 

förhållningssätt och språk- och kunskapsutvecklande 

arbetssätt. Detta ska på olika sätt öka lärarnas 

kompetens att ta varje elev ett steg längre. 

Representanterna i förskolans utvecklingsgrupp har 

också genomgått en utbildning i Linnéuniversitetets 

regi ”Flerspråkighet och interkulturalitet i 

förskolan”. 

Det politiska beslutet att införa arbetskläder i 

förskolan har verkställts. Effektiviserings- och 

digitaliseringsarbetet har tagit ordentlig fart. I 

projektet ”dokumentera för resultat” har hittills cirka 

25 av de viktigaste processerna och arbetsflödena 

inom förskolan och grundskola kartlagts för att i 

nästa steg effektiviseras och standardiseras. 

Samtidigt pågår arbetet att kontrollera att de system 

som används i verksamheten stödjer de processer 

som finns.  

Under vårterminen fortsatte det påbörjade arbetet att 

utveckla undervisningen och att höja 

förväntningarna på eleverna att ta ett steg ytterligare 

i sin kunskapsutveckling. Resultatet visade sig i juni 

med ett kraftigt höjt meritvärde för eleverna i 

årskurs 9, meritvärdet ökade från 210,8 (2017) till 

 
 

Fritidsgårdarna på utflykt.  

 

 

232,5. Det är fortfarande stor skillnad på pojkars och 

flickors resultat, 215,6 respektive 252,4. I Sveriges 

kommuner och landsting undersökning Öppna 

Jämförelser hamnade Mörbylånga kommuns 

grundskola på plats 18 av totalt 290 kommuner. 

Från och med höstterminen 2018 är förskoleklassen 

obligatorisk vilket inneburit att numer har eleverna i 

förskoleklass rätt till skollunch samt skolskjuts. Nytt 

är också att det är obligatoriskt att kartlägga elevers 

kunskaper i matematiskt tänkande och språklig 

medvetenhet i förskoleklass. Språkval startade från 

och med höstterminen redan i år 6, vilket inneburit 

en ökad kostnad då eleverna skjutsas till 

Skansenskolan för denna undervisning. 

I början på året genomfördes en omorganisation för 

att effektivisera verksamheten. Omstrukturering av 

personal inom flera kök från deltidspersonal till fler 

heltidspersonal har inneburit en kvalitetsförbättring 

och heltidsresan har påbörjats. I april infördes 

samdistribution av livsmedel som innebär färre 

transporter till köken. Detta innebär mindre 

miljöpåverkan och att kökens rutiner blir effektivare.  

Fritidsgårdarna har tack vare statliga lovpengar haft 

möjlighet att erbjuda ett bra aktivitetsutbud med stor 

variation på samtliga lov, vilket har fallit väl ut. 

Våra besökare har varit med i planeringen på ett helt 

annat sätt i år. Vi kan konstatera att vi har blivit 

bättre på att arbeta med inflytande/delaktighet. 

Exempel på aktiviteter som vi har genomfört under 

året är: Lisebergsresa, övernattning i Ödevata, 
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Stop motion 
 

Carl Dahlin (M) öppnade invigningen utav Gunilla 

Sundströms två gestaltningar "Träd" och "Strand", som 

gjorts till Äppelvägens två nya avdelningar. 

 

 

 

utflykt till Svartbäcksmåla, yoump, turneringar, 

bakning, matlagning, konserter, loppis, surfing, 

parkour, skapande, pingis, biljard, vandring, 

grillning och skolavslutningskväll på Skansenskolan. 

Kulturskolan har utvecklat verksamheten med fokus 

på gruppverksamhet med hjälp av tre nystartade 

körer, blåsensemble som även deltar i länsorkester, 

världsmusikensemble i samverkan med Songlines. 

Nya instrument är keltisk harpa, panflöjt, mandolin 

och valthorn. Kulturskolan har arrangerat konserter 

med Bicycle beat, världskulturföreställningar och 

storband vid tre tillfällen som en inspiration för våra 

smala instrumentgrupper. Efterfrågan på 

gruppverksamhet i bland annat film har resulterat i 

en dokumentärfilmsgrupp tillsammans med 

nuvarande stopmotiongrupp.  

Konstutställning på Färjestadens bibliotek 
 

Bokholk 

 

Kultur och näringsliv 

För kommunens badplatser strukturerades arbetet 

med städning och sophantering upp tillsammans 

med arbetsmarknadsenheten. Arbetet med att få 

ordning på handikapprampen på badplatsen i 

Färjestaden påbörjades och åtgärder som behövts 

göras i respektive idrottshall har utförts. Konstinköp 

från våra lokala aktörer gjordes för 107 000 kr och 

under våren genomfördes konstnärlig utsmyckning 

på det nya särskilda boendet på Äppelvägen.  

Biblioteken var en plats för förtidsröstning i 

samband med valet vilket gav bra reklam och nya 

låntagare. Bokholkar ökade möjligheten för barn och 

unga att läsa en bok på stranden. Utvecklingen av 

biblioteken blir positiv när de rör sig utanför sina 

lokaler och på så sätt kan stimulera till läsning för de 

som vanligtvis inte besöker biblioteket. Lässurr var 

unik möjlighet för kommunens förskoleklasser och 

bibliotek att jobba koncentrerat med lässtimulans 
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Deltagare på företagarfrukost. 

 

 

 

 

 

 

Med anledning av en nedåtgående trend i 

företagsklimatet togs beslut i början av året att 

genomföra SKL:s processutbildning ”Förenkla helt 

enkelt” tillsammans med fyra andra kommuner i 

länet (Borgholm, Emmaboda, Nybro och Torsås). 

Omkring 50 personer i organisationen deltog i 

utbildningen som utmynnade i en handlingsplan och 

en servicepolicy. I slutet av året anlitades också en 

senior konsult som det närmaste halvåret ska 

genomlysa det näringslivsarbete som Mörbylånga 

kommun genomför för att undersöka vilka insatser 

det är som kan förbättras, förnyas utökas etcetera. 

Organisationen förstärktes med en 

landsbygdsutvecklare, som fick till uppdrag att 

arbeta koncentrerat med Mörbylånga och Södra 

Möckleby tätorter. Under året har åtta 

företagarmöten ägt rum, sju frukostar och en lunch. 

Mötena har varit välbesökta. Årets avslutades men 

rekordmånga deltagare då cirka 80 personer kom.  

Den 9 maj vandrade Kronprinsessan Victoria i 

världsarvet, från Seby läge till Ås kyrka. En elev från 

Torslunda skola överlämnade årets världsarvsvykort.  
 

Årets världsarvsvykort är skapat av elever på Torslunda 

skola. 
 
 

 

 

 

 

Teman på mötena har varierat mellan besöksnäring, 

digitalisering och företagsstödjande system. I 

oktober kom besked om en eventuell nedläggning av 

en av kommunens största privata arbetsgivare, 

Cementa AB. I skrivande stund pågår MBL-

förhandling som ska tydliggöra hur stor omfattning 

varslet i slutänden kommer att ha. 

I början av året startades ett instagramkonto för 

världsarvet och 40 000 nya broschyrer trycktes. En 

strålande vacker majdag vandrade Kronprinsessan 

Victoria 14 kilometer genom världsarvet under sin 

öländska landskapsvandring. Världsarvsveckan ägde 

rum i juli med drygt 70 programpunkter och  

37 arrangörer. I slutet av världsarvsveckan drog Carl 

Jan Granqvist fullt hus under matmässan Mat i 

Världsarvet i Mörbylånga hamn. Det har varit ett år 

fyllt med evenemang och samarbeten med olika 

företag, föreningar och universitet. Vi har också tagit 

emot besökare från bland annat Grönland, England, 

Australien, Ryssland, Litauen och Tyskland.  
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Miljö- och byggnadsförvaltning 

Antalet inkommande bygglovsärenden och 

anmälningar ligger på en oförändrad nivå. Under 

året har bygglov beviljats för 105 hyresrätter och tre 

skolor. Detta har medfört en utökning av 

personalresurser inför kommande år. För att få bättre 

ärendeflöde och högre servicenivå har telefontider 

införts kompletterat med kartläggning av 

beslutsprocesser. Samtidigt som handläggningstider 

blir allt mera betydelsefulla införs alltflera 

myndighetskrav i byggprocessen. I och med byte av 

handläggarsystem har den digitala tjänsten ”Mitt 

Bygge” kunnat tas i bruk fullt ut under året.  

Ärendemängden för bostadsanpassning ligger på 

oförändrad nivå. Antalet omfattande ärenden har 

varit färre under året vilket avspeglar sig i bokslutet. 

Vid halvårsskiftet tillkom en ny lagstiftning som 

innebär att utrustning övergår i sökandes ägo det vill 

säga ingår i bidraget. Detta kan innebära att 

kostnader ökar på grund av att utrustning inte kan 

återanvändas. Ny lag innebär också att samtliga 

fastighetsägare skall godkänna en åtgärd innan 

bidrag kan beviljas. 

Översiktsplanering har pågått med grönstrukturplan 

för Färjestaden. Året har även inneburit fortsatt 

arbete med planprogram för centrala Färjestaden 

samt uppstart för reviderat planprogram för 

Mörbylånga hamn och sockerbruksområde. Arbete 

med att ta fram dagvattenpolicy i samarbete med 

VA-verksamheten återstår liksom att genomföra en 

kulturmiljöinventering för Mörbylånga. 

Sex stycken detaljplaner har antagits som möjliggör 

byggande av ett 60-tal bostäder och mark för 

verksamheter omfattande cirka 10 hektar. Enheten 

har också deltagit i kommunsamarbete gällande 

havsplanering.  

Teknisk affärsverksamhet 

Vatten och avlopp 

Projektet Mörbylånga vattenverk hade byggstart i 

maj och fortlöper med tidplanen att tas i drift i juni 

2019. Behovet av verket har visat sig vara stort efter 

sommarens torka. Trots en nederbördrik höst och 

vinter 2017/2018, är i behov av vatten från 

grannkommuner. 

 
Tekniken installeras i Mörbylånga vattenverk. 

 

Övriga VA-projekt framskrider i linje med VA-

planen. Ny debiteringsmodell för campingar och 

lantbruk har tagits fram och är beslutad i 

kommunfullmäktige. 

Fjärrvärme 

Antalet kunder under perioden har ökats med  

11 stycken. Flis som används i kommunens 

fjärrvärmeverk har under perioden blivit en bristvara 

och påverkade från och med september 2018 

kostnaderna för verksamheten. 

Gator och vägar 

Projektet med övertagande av belysning från E.ON 

pågår och genomförande i fält pågår i Grönhögen. 

Beslut gällande området Degerhamn är tagna och en 

inventering av Mörbylånga pågår. 

Snöröjningen blev mer omfattande än vad som kan 

anses vara normalt och har drivit kostnaderna över 

budget. Ett antal beläggningsprojekt genomfördes 

under hösten och av dessa kan nämnas etapp 1 av 

cykelvägen längs med Järnvägsgatan i Färjestaden. 

Hamnar 

Projektering av muddring i Grönhögens hamn 

fortlöper med en tidplan om genomförande hösten 

2019 förutsatt att tillstånd erhålls av Mark- och 

miljödomstolen. 

Park, skog och grönytor 

Säsongen för gräsklippning blev kort då 

sommarvärmen kom nära in på att snön hade smält. I 

linje med framtagen handlingsplan för 

grönyteskötsel började kommunen att randklippa 

vissa områden som tidigare hade klippts som 

kortgräs. Den varma sommaren bidrog till ett stort 

antal badgäster på våra kommunala badplatser och 

insatserna har varit stora för att hålla rent kring 

dessa. 

Vindkraft 

Verksamheten har under perioden utgått då 

kommunens enda vindkraftverk såldes med 

tillträdesdag den 2 januari 2018.  
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Koncernen 

Ölands kommunalförbund 

Ölands turistorganisation har arbetat med sociala 

medier och kontinuerliga inlägg med större 

händelser så som uppskattade tävlingar, 

microinfluenser, livesändningar, stories etcetera.  

Kampanjer i sociala medier har rullat, till exempel 

filmer som "boka på oland.se" och ”Felicia testar” 

och ”Mat i Världsarvet”. Marknadsföring har skett 

via lystavlor längs E22 norr och söder om Kalmar. 

Marknadsföringen har riktats till personer som 

befinner sig på Öland med omnejd. Trycksakerna 

har distribuerats till turistbyråer i stora delar av 

landet, samt till privatpersoner som har efterfrågat 

en broschyr. De har även distribuerats på Öland, så 

som på diverse boenden och attraktioner samt på de 

11 Infopointsen. Den nya broschyren, 101 Öländska 

Pärlor, har fått ett mycket positivt välkomnande och 

ca 45 000 broschyrer är utdelade på Öland och i 

Kalmar. Ny turistchef anställdes i november 2018. 

Cykelprojektet fyr till fyr har pågått sedan år 2012. 

Första etappen avslutades 2014 och nu pågår etapp 2 

under perioden 2015- 2018 med de båda 

kommunerna och Trafikverket som 

samarbetspartners. Vision är att skapa en 

sammanhängande turistcykelled av hög kvalité på 

hela Öland och därmed generera fler turister och 

skapa en utökad turistsäsong för alla aktörer på 

Öland. 

 

 

 

 

Under 2018 har utförande av ytterligare en 

delsträcka upphandlats och påbörjats. En  

delsträcka har avslutats och ytterligare en delsträcka 

är i det närmaste färdig.  

Inom räddningstjänstverksamheten hade nätverket 

för Kvinnor inom Räddningstjänsten (KiRtj) i södra 

Kalmar län möte på Kalmar brandstation. Nätverket 

finns till för att ta upp och belysa kvinnors situation i 

räddningstjänsten. Temat för årets möte, där även 

räddningscheferna medverkade, var vad som händer 

efter #MeToo. Detta är något vi kommer arbeta 

vidare med.  

Tyfonerna för VMA (Viktigt Meddelande till 

Allmänheten) är installerade i Färjestaden och 

Mörbylånga. Dessa testades första gången den  

3 september.  

Under sommaren har vädret inneburet en extrem 

situation med omfattande skogsbränder, framförallt 

norrut i landet. Räddningstjänsterna i Kalmar län har 

tillsammans med räddningstjänsterna i Jönköping 

och Östergötlands län bildat ett kluster som 

tillsammans skickat förstärkningar till bränderna. I 

länet har det också varit en del skogsbränder. Från 

Öland har förstärkningar skickats till framförallt 

skogsbränder i Oskarshamn.  
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Kalmarsunds gymnasieförbund 

Gymnasieförbundet har lyckats väl i sin roll som 

utbildare. Antal elever som går ut med 

examensbevis har ökat varje år sedan 2014 och 

förbundet ligger högre jämfört med riket. Förbundet 

har dock under de senaste åren haft kraftiga 

kostymanpassningar på grund av demografiska 

förändringar av antalet 16-19 åringar. Detta har 

inneburit en kraftig kostnadseffektivitet samtidigt 

som bidraget från medlemskommunerna, vid sidan 

om täckning för löneökningar, inte har höjts.   

Under våren 2018 har därför förbundet kartlagt sina 

kostnadsnivåer för att visualisera effektivitet och 

skillnader mellan gymnasieförbundet och 

exempelvis riket. Utredningen visar att det årliga 

bidraget från medlemskommunerna, beräknat per 

invånare 16-19 år, är på en nivå som är långt ifrån 

den genomsnittliga kostnaden för en gymnasieplats i 

riket. För att skapa bättre handlings- och 

planeringsutrymme för kommande utmaningar har 

förbundet, under våren, haft dialogmöten med 

förbundets medlemskommuner om en permanent 

nivåhöjning av medlemsbidraget.  

Under det kommande decenniet ökar antalet 16-19 

åringar inom medlemskommunerna, vilket innebär 

att den potentiella målgruppen till gymnasieskolan 

blir större. Enligt befolkningsprognosen i 

medlemskommunerna kommer antalet 16-19 åringar 

att öka med cirka 20 procent fram till år 2027.  

Elevökningen kommer att ställa krav på kontinuerlig 

behovsplanering och analyser för att optimalt möta 

förändringarna gällande exempelvis lokaler, 

lärarresurser och elevhälsa. 

En ekonomisk utmaning under den kommande 

perioden är pensionskostnaderna för 

lärarlönesatsningarna, lärarlönelyftet och 

karriärstjänster (1:e lärarreformen). Även om 

löneökningarna för satsningarna har varit fullt 

finansierade av staten så finns ingen ersättning för 

den ökning av pensionskostnaderna som satsningar 

faktiskt innebär. 

 

 

 

Förbundets prioriterade målområden är tydligt 

knutna till styrkedja tillsammans med skolornas 

interna systematiska kvalitetsarbete och en 

förbättrad förbundsövergripande uppföljning gör att 

förbundet har nått 17 av de 23 målen (74 procent). 

För flertalet av målen har de också höjt våra värden. 

Värt att notera är att målen för alla verksamhetsmål 

inom det prioriterade området Normer, värden och 

inflytande är uppnådda. Detta ger en bra grund för 

skolornas fortsatta arbete mot högre måluppfyllelse 

inom Kunskap, utveckling och lärande. Det 

systematiska kvalitetsarbetet inom Kalmarsunds 

gymnasieförbund fortsätter att fokuserar på att 

utveckla kvaliteten på skolorna inom 

undervisningsnära målområden. 

Kalmarsundsregionens Renhållare 

KSRR har ansvar för insamling, transport och 

omhändertagande av hushållsavfall i 

medlemskommunerna Kalmar, Mörbylånga, Nybro, 

Oskarshamn och Torsås.  

Byggnationen av en ny återvinningscentral i Kalmar 

och ett nytt huvudsäte på Moskogen har pågått under 

första halvåret. I början av sommaren stod 

återvinningscentralen klar och flytten gjordes i slutet 

av juni. Den nya återvinningscentralen har fått 

mycket beröm och är ett stort lyft för KSRR. Flytten 

av huvudsätet från Tegelviken till Moskogen gjordes 

även den enligt plan den 13 augusti.  

Ny verksamhetsyta för mellanlagring av avfall på 

Moskogen har anlagts och ger möjlighet för KSRR 

att utveckla verksamheten. Under våren beslutades 

om byggnation av två nya återvinningscentraler med 

självservice i Alsterbro och Kristdala. Dessa 

beräknas stå färdiga under första halvåret 2019. 

Medlemskommunerna har under året tagit ett 

inriktningsbeslut att ett nytt bolag ska bildas, vilket 

ska inkludera verksamheterna för 

sorteringsanläggningen och verksamheten för 

deponianläggningen, det vill säga all verksamhet 

innanför vågen. All denna verksamhet ska därmed 

lyftas ut från KSRR. Datumet för detta är planerat 

till i början av andra kvartalet 2019. 
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Regeringen utreder ett kommunalt insamlingsansvar 

för förpackningar och tidningar. KSRR deltar i 

branschorganisationens projektarbete i frågan. 

Utfallet kan komma att påverka KSRR:s beslut 

avseende fastighetsnära insamling av förpackningar 

och tidningar. KSRR har under 2018 nått målet med 

att ha helt fossilbränslefria transporter. I augusti 

inleddes de fortgående diskussionerna med Kalmar 

kommun, om KSRR:s konsultuppdrag för 

sluttäckning av kommunens avslutade deponi. 

Mörbylånga Bostads AB 

Styrelsen för Mörbylånga Bostads AB anser att den 

verksamhet som bolaget har bedrivit under 

verksamhetsåret 2018 har varit förenlig med det 

fastställda kommunala ändamålet och utförts inom 

ramen för de kommunala befogenheterna. Under året 

har bolaget aktiverat sitt dotterbolag Mörbylånga 

Parkerings AB. Arrendeavtal har tecknats med 

dotterbolaget i syfte att hyra ut, utveckla och bevaka 

bolagets parkeringsplatser. 

Under året har bolaget fortsatt satsa på att förbättra 

det yttre underhållet av bolagets fastigheter. Flera 

fasader har tvättats och/eller målats om. Det inre 

underhållet har fokuserats på att förbättra standarden 

i bolagets lägenheter. Totalt har 33 lägenheter 

helrenoverats. Även 13 kök och 16 badrum har 

renoverats. Under året har hyresgästerna erbjudits 

möjligheten att köpa till standardhöjande åtgärder i 

lägenheten.  

Under året har omsättningen av lägenheter uppgått 

till 122 stycken (131). Det är totalt 15,6 procent 

(16,9 procent) av lägenhetsbeståndet. Av bolagets 

totalt 781 lägenheter är 1 (2) avställda för renovering 

och 0 (0) outhyrda vid årsskiftet.    

Under 2018 har bolaget påbörjat byggnationen av  

24 stycken lägenheter på Möllstorpsgatan 1, i 

kvarteret Isdammen i Färjestaden samt tagit första 

spadtaget för sex stycken lägenheter i Norra Viken i 

Mörbylånga. Tillsammans med tidigare års projekt 

är antalet lägenheter som ägardirektivet kräver 

slutfört och/eller påbörjat, det vill säga 40 lägenheter 

under åren 2015-2018. Bolaget har även byggt en ny 

lokal för dagverksamhet åt Mörbylånga kommun i 

Färjestaden under 2018. Under året har  

10 000 kvm av fastigheten Björnhovda 25:339 sålts 

till EA Fastigheter. EA Fastigheter planerar ett 

seniorboende med cirka 70 lägenheter.    

 

 

Mörbylånga Fastighets AB 

Bolagets verksmahet ska främja näringslivets 

utveckling genom att i första hand tillhandahålla 

ändamålsenliga lokaler. Verksamheten ska bedrivas 

enligt affärsmässiga principer. Verksamhetens 

föremål är att inom Mörbylånga kommun äga, 

förvalta, förvärva och försälja fastigheter. Bolaget 

får uppföra och förbättra fastigheter samt även hyra 

ut eller arrendera ut fastigheter. 

Bolaget är helägt av Mörbylånga kommun. Ägaren 

Mörbylånga kommun, borgar för 53,0 (53,0) 

miljoner kronor. Bolagets uthyrning till Mörbylånga 

kommun uppgick till 2,343 (2,290) tkr. Styrelsen för 

Mörbylånga Fastighets AB anser att den verksamhet 

som bolaget bedrivit under verksamhetsåret 2018 

har varit förenlig med det fastställda kommunala 

ändamålet och utförts inom ramen för de 

kommunala befogenheterna.  

Under verksamhetsåret har mindre 

förbättringsarbetet fortsatt på bolagets fastigheter. 

Bolaget har färdigställt ett gym åt Malkars på Torget 

i Mörbylånga. Under verksamhetsåret har 

vakansgraden varit i stort sett oförändrat, mindre 

lediga lokalytor finns främst i Mörbylånga 

företagarby.  
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Strategiska framtidsfrågor 
Kommunen 

Kommunledning 

Kommunledningens uppdrag är att bedriva ledning 

och styrning och säkerställa att verksamheterna 

genomför de politiska besluten. 2018 innebar ett 

ekonomiskt bra resultat. Resultatet ger oss goda 

förutsättningar inför de utmaningar som väntar. 

Hela offentliga Sverige står inför tuffare 

ekonomiska tider, så även Mörbylånga kommun. 

Våra utmaningar handlar om att vi får fler yngre 

och äldre, våra invånare efterfrågar snabbare beslut 

och en än mer flexibel service. Samtidigt med 

dessa utmaningar så kommer vi att vara färre som 

ska utföra servicen. Därför måste vi både spara och 

satsa samtidig, inte enkelt men nödvändigt. Vi har 

börjat resan genom att prioritera digitalisering, 

inspirera och uppmuntra nya arbetssätt och 

arbetsformer samt ta vara på engagemang och 

goda idéer som finns både bland medarbetare men 

också bland kommunens invånare. Att få en 

delaktighet på riktigt är ett prioriterat område. 

Parallellt med detta ska vi gå över till en mer 

tillitsfull styrning och ledning. 

Verksamhetsstöd 

Som ett led i vårt mål attraktiv arbetsgivare arbetas 

med kontinuerlig utbildning och utveckling av 

våra chefer. Dessutom införs ett 

ledarförsörjningsprogram för att hitta de 

medarbetare som gärna vill bli chefer. Arbetet 

fortsätter med kompetenshöjning och kurser inom 

Mörbylånga Akademien inom olika områden. 

Dessutom kommer ett projekt om utbyte av 

personal med Kalmar under en kris eller vid en 

extraordinär händelse med en situation där vi står 

utan vår broförbindelse att inledas. 

Arbetet fortsätter också med bland annat 

jämställdhet och friskvård, att stärka varumärket 

genom att arbeta mer strukturerat med service till 

våra medborgare, implementering av 

styrdokument, fortsatt användarvänliga öppettider 

och ökad tillgänglighet, utökat utbud av e-tjänster 

och förändring av synsättet på vilka vi finns till 

för. 

För att utveckla verksamhetsstyrningen i 

kommunen ytterligare behöver utredningar och 

ordning och reda i kommunens redovisning 

fortsätta. Detta för att ha möjlighet att ta fram 

tillförlitliga beslutsunderlag till verksamheterna 

och politikerna. Ytterligare effektiviseringar i 

rutiner och digitalisering är också en viktig del för 

att ha möjlighet att förbättra styrningen i 

kommunen. Avtalstrohet och bättre rutiner för 

inköp och upphandling är fortsatt viktiga frågor. 

Kommunen är fortsatt attraktiv för inflyttning och 

nyetableringar, vilket innebär fortsatt högt tryck på 

den fysiska planeringen och 

exploateringsverksamheten och kräver bättre 

samordning inom kommunen. Kommunen bör se 

över sitt markinnehav. Mark som inte är av vikt att 

inneha för framtiden måste avyttras och istället bör 

kommunen öka sitt markinnehav i strategiska 

områden. Infrastrukturfrågorna är av basal natur 

för utveckling av boende, besöksnäringen och 

övriga näringslivet. Bredband med hög hastighet är 

av stor vikt för landsbygdens utveckling. 

Kommunens egna verksamhetsfastigheter måste 

förvaltas mer effektivt och insatserna för underhåll 

ska prioriteras och följas upp. Exempelvis så byter 

verksamheterna idag lokaler utan hänsyn till 

långsiktig planering, vilket innebär onödiga 

kostnader i både tid och pengar. 

Vård och omsorg 

Arbetet med ”Heltidsresan” och att införa heltid 

som norm inom befintlig budgetram är den allra 

största utmaningen inom social omsorg det 

kommande året. Kompetensförsörjningen inom 

verksamheterna är också en stor utmaning där de 

demografiska utmaningarna och brist på utbildad 

arbetskraft skiljer sig åt i negativ riktning. Behov 

av aktivare plan och åtgärder finns.  

Det finns behov av att utöka antalet särskilda 

boendeplatser. Detta arbete behöver starta upp då 

det är en lång process från tanke till beslut och till 

färdigt boende. Vi står inför risk med vite då kön 

på beviljade särskilda boendeplatser växer och vi 

inte har tillräckligt många platser att erbjuda våra 

medborgare.  

Vården utvecklas mot att komma närmare 

patienten då mer av sjukvården sker i hemmen. 

Samarbete med primärvården samt att 

kommunerna får del av de satsningar som ska 

göras på ”nära vård” är av stor vikt. 

Hemsjukvården och omsorgsinsatserna från 

hemtjänst ökar också som en följd av ” Nära vård”. 

Att kunna möta behoven av hälso- och sjukvård/ 

rehabilitering i hemmet hos ett ökande antal äldre 

kommer bli en utmaning då demografi kurvan för 

personer över 80 år stiger brant från år 2020.  

Mörbylånga kommun behöver vara en hållbar 

organisation som ger förutsättningar till stabilitet, 

kontinuitet och utveckling av en socialtjänst i 

nationell framkant. För att säkerställa kvaliteten i 

verksamheten krävs ett utarbetat ledningssystem 
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som tydliggör och effektiviserar arbetet med 

verksamhetens mål, processer, rutiner och 

riktlinjer, samt struktur för kontroll, uppföljning 

och utvärdering av verksamhetens arbete. 

Utveckling beroendevården behöver göras för att 

erbjuda kvalitativt stöd på hemmaplan. 

Sammanhållet stöd avseende boende, 

aktivitet/sysselsättning och behandling ska bidra 

till frigörelse av den enskildes resurser att på sikt 

upprätthålla en varaktig drogfrihet och 

rehabiliteras tillbaka till arbetslivet. 

Under 2019 kommer det vara ett fortsatt arbete att 

med flaggan i topp avsluta det HVB (hem för vård 

eller boende) vi byggt upp då vi inte längre har det 

inflöde av ungdomar som krävs för att fortsätta ha 

ett HVB. Samtidigt som kvalitén och stödboendet 

ska fortsätta att utvecklas och de kunskaper och 

erfarenheter vi har tas till vara.  

Barn och ungdom 

Lokalerna för förskola och skola är en stor 

utmaning i en expanderande kommun. Flera stora 

lokalprojekt är på väg att startas: Nytt högstadium 

i Färjestaden (klart år 2020), ny förskola i 

Färjestaden (klart år 2020), nya moduler i Gårdby 

skola, Torslunda skola och Glömminge skola (klart 

år 2019). Den långa framförhållning som behövs 

för lokalutökning är inte alltid lätt att kombinera 

med en ansträngd ekonomi. Den nya förskolan 

som är planerad i Färjestaden behövs redan januari 

2019 men kommer att stå klar sommaren 2020. En 

ny avdelning på Ladan öppnas januari 2019 för att 

möta kön till förskolan under våren. Etablering av 

fristående förskolor och skolor gör också 

planeringen mer komplicerad.  

Personalförsörjningen kommer de närmaste tio 

åren vara en ödesfråga. I år har kommunen för 

första gången inte kunnat tillsätta alla tjänster 

direkt med behöriga förskollärare. Samarbete med 

Linnéuniversitet kommer bli fortsatt viktigt och 

arbete med att attrahera, rekrytera och behålla 

personal fortsätter. Kommunen vidtar flera 

åtgärder för att upplevas som en attraktiv 

arbetsgivare, arbetet fortsätter med att skapa 

trygga, kreativa arbetsplatser med bra ledare.  

Kosten påbörjar ett utvecklingsarbete mot ett 

grönare tänk och strävar efter att mer följa 

kommunens klimat- och miljöstrategi. En 

arbetsgrupp finns på en förskola som ett 

pilotprojekt. Kockarna i skolköken kommer att 

träffas reglebundet och arbeta med dessa frågor. 

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). År 2019 påbörjas ett 

arbete med att revidera riktlinjerna för detta. I mars 

införs kommunens nya beställningsportal där 

kosten är pilotverksamhet. Detta införande 

kommer att underlätta beställningsrutinerna, 

minska administrationen och öka avtalstroheten. 

Fritidsgårdarna behöver ”bredda” sin verksamhet 

för att erbjuda aktiviteter på så många områden 

som möjligt runt om i kommunen. Det handlar 

också om att öppna upp verksamheten för alla 

åldrar. Kulturskolan har i dag en kö på strax under 

hundra barn vilket är en stor utmaning. 

Mörbylånga kommun är mycket mån om att alla 

barn som vill får en chans att hitta sitt kulturella 

uttryck. Vi arbetar ständigt med att bli en 

”Kulturskola för alla”. 

Fler nationaliteter finns representerade i 

kulturskolan vilket är positivt och något som 

kommmune kommer fortsätta arbeta för. Den 

senast anställda läraren har en bredare bakgrund 

från olika länder och kulturer. För att möta 

efterfrågan fortsätter vi att öka gruppundervisning. 

Med musikal samt dokumentärfilm har vi nått de 

äldre eleverna som var vår målsättning. 

Ensamkommande har vi nått med hjälp av 

dokumentärfilmskurs. Elever utanför tätorten nås 

med hjälp av körer och ensembler.  

Kultur och näringsliv 

Tillsammans med Ölands turism och världsarvet 

har kommunen påbörjat ett arbete med att få till en 

gemensam helhetsbild gällande vandrings-, cykel- 

och ridleder. Tillsammans med den tekniska 

verksamheten har kommunen arbetat fram ett nytt 

bokningssystem för bokning av båtplatser. 

Biblioteken behöver hitta en stabilitet i sin 

verksamhet och synas utanför biblioteket väggar. 

Under 2019 ska ”Mer öppet” införas i Degerhamn 

och Möbrylånga för att öka tillgängligheten. 

Det finns en löpande utmaning i samband med 

uppdraget att förbättra företagsklimatet. Ett antal 

nya aktiviteter kopplade till detta planeras inför 

2019, men också uppföljning av arbetet som har 

inletts under 2018. Genomlysningen av 

näringslivsverksamheten kommer att avslutas 

under första halvåret 2019, och därefter kommer 

förbättringsåtgärder inledas. Parallellt med detta 

arbete kommer dock de månatliga 

företagarträffarna och företagsbesöken av fortgå 

som vanligt. 

Som en följd av Cementas varsel har en styrgrupp 

tillsatts i syfte att gemensamt kraftsamla kring 

potentiella arbetstillfällen som skulle kunna ersätta 

de som eventuellt försvinner. Detta arbete 

förväntas fortlöpa hela 2019, eventuellt längre. I 

styrgruppen återfinns såväl kommunala tjänstemän 

och politiker som nyckelpersoner på landstinget, 
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länsstyrelsen och Lantbrukarnas riksförbund 

(LRF) samt några privata aktörer. 

Det är viktigt att fortsätta arbetet med att lyfta 

världsarvet i bred samverkan. Mörbylånga 

kommun ska ha en samordnande och drivande roll, 

men är samtidigt helt beroende av ett fortsatt gott 

samarbete med LRF, andra företagare, föreningar 

och organisationer för ett lyckat resultat. Under 

2018 kom många förfrågningar om besök och 

studieresor till odlingslandskapet. Här finns en 

möjlighet att vara mer aktiv och kanske locka ännu 

fler grupper till vårt unika odlingslandskap. Just nu 

pågår arbetet med en världsarvsstrategi på 

nationell nivå. De viktigaste strategiska 

framtidsfrågorna för södra Ölands odlingslandskap 

är vattenbristen, foderbristen och torkan.  

Miljö- och byggnadsförvaltning 

Kommunen är fortsatt attraktiv för inflyttning och 

nyetableringar, vilket innebär ett fortsatt högt tryck 

på den fysiska planeringen. Kommunerna har 

genom sitt planmonopol stort ansvar för 

framtidens hållbara samhällsbyggnad. Uppdraget 

är att planera och bygga för social hållbarhet när 

det finns ökade klyftor i samhället, ekologisk 

hållbarhet till exempel genom att beakta 

klimatförändringar, hitta ekonomiskt hållbara 

lösningar samt kulturellt genom ett inkluderande 

arbetssätt och värna våra kulturmiljöer. Det 

innebär att planering blir en alltmer komplex 

uppgift med tydliga intressekonflikter och 

särintressen som måste lösas. En utmaning är och 

kommer att bli att hitta nya sätt att kommunicera 

och föra dialog med allmänheten.  

Teknisk affärsverksamhet 

Sektionen har påbörjat förbättringsarbete i att hitta 

standardiserade arbetssätt för våra återkommande 

processer. Verksamhetens tjänster blir med detta 

säkrade i kvalité och effektivitet. Arbetet med 

verksamhetens huvudprocesser kommer fortlöpa 

även under 2019. Generellt utreder verksamheten 

också möjligheten att effektivisera 

kommunikationen med medborgare med ett mer 

digitaliserat felanmälningssystem. 

Vatten och avlopp 

Att fortsätta arbetet med en rättvis och skälig VA-

taxa-/avgift för våra kunder är av stor vikt för 

verksamheten. Det säkerställer då att täcka för de 

kostnader VA-planen medför. Planerade projekt 

prioriteras fortsatt för att säkra kommunens 

drickvattenförsörjning och se till att fler kan 

erbjudas kommunalt vatten och avlopp.  

Fjärrvärme 

I situationen med brist på flis arbetar verksamheten 

med att ta fram lösningar för att minimera 

kostnadsökningarna.  

Gator och vägar 

Förvaltningen ökar 2019 resurserna på ”Gator och 

vägar”, vilket möjliggör mer strategiskt arbete på 

området. Kommunen har för avsikt att ta fram 

riktlinjer för drift och underhåll av kommunala 

gatunätet samt ett standardiserat arbetssätt kring 

beläggningsplan och underhållsskuld. 

Hamnar 

Kommunen planerar att till nästa båtsäsong ha ett 

nytt system för administration av de kommunala 

båtplatserna. Syftet är att effektivisera för vår 

administration men även att höja servicegraden för 

båtägare i de kommunala hamnarna. 

Park, skog och grönytor 

I takt med att det exploateras områden ökar också 

skötselytan för grönytor, lekplatser, 

gaturenhållning, vinterväghållning, parker och 

friluftsområden. Klimatförändringarna med större 

nederbördsmängder skapar dessutom en längre 

växtsäsong. Allt detta måste mötas upp med rätt 

organisation samt med en modern och tillräcklig 

maskinpark. 
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Kvalité i verksamheten 
Kommunen ska som en del i bedömningen om 

kommunen bedriver en god ekonomisk 

hushållning bedöma om verksamheten har 

bedrivits på ett kostnadseffektivt och 

ändamålsenligt sätt. Ett sätt att bedöma 

ändamålsenligheten är att jämföra sig med andra 

när det gäller kvalité på verksamheten. 

Mörbylånga kommun deltar årligen i 

undersökningen Kommunens kvalitet i korthet. I 

undersökningen 2018 deltog 152 kommuner. 

Mätningen omfattar totalt 37 nyckeltal som 

redovisas under perspektiven tillgänglighet, 

trygghet, delaktighet, effektivitet och 

samhällsutvecklare.  

Slutsatsen utifrån de nyckeltal som hittills har 

publicerats avseende 2018 men också om man ser 

på trenden från 2016, är att kommunen har en god 

kvalité på sin verksamhet och verksamheten 

bedrivs därmed på ett ändamålsenligt sätt. Trenden 

är positiv och kommunen ligger inom de övre 75-

procent-gränsen av Sveriges kommuner inom de 

flesta områden. 

Barn och unga 

Inom området barn och unga har utvecklingen 

varit positiv och kommunen har förbättrat sina 

resultat jämfört med andra kommuner. Alla 

nyckeltal för 2018 är ännu inte klara, därav den 

stora grå andelen av stapeln. De värden som var 

röda 2016 såsom plats på förskola inom önskat 

placeringsdatum och elever i årskurs 9 som känner 

sig trygga i skolan är numera gröna.  

 

 

Stöd och omsorg  

Inom området stöd och omsorg har också 

utvecklingen varit positiv. Värdena har förbättrats 

jämfört med andra kommuner inom samtliga 

områden som hittills är mätta för 2018 förutom 

avseende väntetid i antal dagar till särskilt boende 

där värdet försämrats men fortfarande är gult. 

Värdet som var rött 2017 om personalkontinuitet 

inom hemtjänsten har förbättrats 2018 och är nu 

gult. De värden där kommunen ligger bland de  

25 procent bästa i Sverige är helhetssynen som 

brukarna gör inom särskilda boenden och ej 

återaktualiserade personer med försörjningsstöd 

efter ett år. Även väntetiden på beslut om 

försörjningsstöd ligger i den övre kvartilen.  
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Samhälle och miljö 

Området samhälle och miljö handlar mycket om 

bemötande och kontakt med kommunen. Här har 

kommunen förbättrat sig på samtliga områden men 

ligger fortfarande inom den mittersta (gula) 

kvartilerna. Även valdeltagandet ökade vilket är 

det enda gröna nyckeltalet som ännu har mätts. 

Andra nyckeltal såsom öppethållande på 

huvudbiblioteket och deltagare som lämnat 

etableringsuppdraget för att arbeta och studera har 

ännu inte publicerats.  
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Personalekonomisk redovisning 
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 i skolan, i stöd 

och omvårdnad om man är äldre, på våra gator och 

grönytor, i kultur- och idrottsaktiviteter, vid ny- eller 

ombyggnation, vid användning av vårt viktigaste 

livsmedel – vatten, vid hjälp att hitta rätt 

kontaktperson när man behöver stöd av olika slag.   

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.   

Ett omfattande arbete har pågått under året för att 

genomföra projektet heltid som norm. Genom 

handlingsplaner har vi under 2018 fortsatt att arbeta 

med att förbättra arbetsmiljön utifrån vår 

arbetsmiljöenkät, våra medarbetarsamtal, 

Arbetsplatsträffar och samverkansmöten/Cesam. 

Detta har gett resultat och vi kan se att 

sjukskrivningarna är lägre än under 2017. I slutet av 

året kom det nya Avtal om samverkan och 

arbetsmiljö som ersätter FAS05 och som gör att vi 

nu reviderar vårt lokala avtal. Under hösten 

handlade fokus på de policyer och rutiner som 

kommunen har gällande trakasserier och kränkande 

särbehandling efter kampanjen i sociala medier och 

kring #metoo.   

Under de senaste åren har arbetet med att utveckla 

det närvarande ledarskapet prioriterats. Mörbylånga 

kommun har en personalstrategi som tydligt 

redovisar vad vi förväntar oss av våra ledare och hur 

vi vill att man agerar som chef. Här är det viktigt 

med stora hjärtan, en stark värdegrund, hög 

kompetensnivå och tydliga mål. Vi vill att våra 

chefer går före och visar vägen, inspirerar, utmanar 

och möjliggör för andra att agera.    

Ett annat prioriterat område är kompetenshöjning. I 

början av 2018 startade Mörbylånga Akademien för 

att låta medarbetare med kompetens inom olika 

områden utbilda sina kollegor för att höja den breda 

kompetensnivån. Kurserna handlar till exempel om 

kommunens olika system, personalrelaterade regler, 

nya lagar och grafisk profil.    

Under 2018 fanns det en hel del utmaningar med 

förbättringsarbete, förändrade processer och 

dataskyddsförordningen GDPR. Arbetet blev 

omfattande och påverkade i stort sett samtliga 

medarbetare, men det kom också att resultera i 

förbättrat och förändrat arbetssätt som får våra 

medarbetare att må bättre och som gör att vi alla kan 

ge ännu bättre service till våra medborgare.   

Det är dags att vi alla känner stolthet över det arbete 

och det resultat vi åstadkommer dagligen för alla vi 

möter. Vi presterar mer när vi tillsammans tar 

tillvara våra erfarenheter och kompetenser.  

Värdegrund 

Mörbylånga kommuns värdegrund är: ”Människan i 

fokus”  

 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 till 

vara våra erfarenheter och kompetenser.  

Anställda  

Den 31 december 2018 hade Mörbylånga kommun  

1 268 medarbetare. Det är en minskning med  

13 personer jämfört med 2017 (1 281). Av antalet 

anställda är 79 procent kvinnor (80 procent år 2017) 

och 21 procent män (20 procent år 2017).  

Av 1 268 medarbetare är 1 035 personer 

tillsvidareanställda (1 137 år 2017). 131 personer är 

tillsvidareanställda (144 år 2017).   

Flest medarbetare är anställda inom skola och 

omsorg.  

Tillsvidareanställda 2018-12-31 2017-12-31 

Verksamhetsstöd 59 36 

Vård och omsorg 506 540 

Barn och ungdom 394 481 

Kultur och näringsliv 44 26 

Miljö- och byggnads-förvalt-
ning 11 17 

Teknisk affärsverksamhet 21 37 

Totalt 1 035 1 137 

Årsarbeten  

Antal årsarbeten, som beräknas utifrån summerad 

sysselsättningsgrad upp till heltid, var 1 165.  Det är 

en minskning med 15 årsarbeten jämfört med 2017.   

Sysselsättningsgrad  

Den genomsnittliga sysselsättningsgraden uträknad 

på tillsvidareanställdas grundanställning var  
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91,7 procent år 2018 (92,6 procent, 2017). För 

kvinnor är den genomsnittliga sysselsättningsgraden 

91,5  procent (92 procent, 2017). För männen är 

motsvarande siffra 93 procent (95,2 procent, 2017).   

Semesterlöneskuld 

Vid årets slut hade antalet sparade semesterdagar 

ökat i kommunen till 12 117 st. Det är en ökning om 

26 dagar jämfört med 2017. Semesterlöneskulden 

ökade med 1,1 mnkr inklusive 

personalomkostnadspålägg (PO).  

Om antalet sparade semesterdagar fördelas på 

samtliga anställda blir det i snitt 10,4 sparade dagar 

per anställd. Ferie- och uppehållsanställning 

genererar inga semesterdagar utan de har istället rätt 

till betald ledighet. Personalomkostnaderna uppgick 

till 598,1 mnkr jämfört med 593,1 mnkr år 2017.  

Löner  

I enlighet med kommunens riktlinjer så ska de 

anställda inom Mörbylånga kommun uppleva att 

lönesättningen sker rättvist och objektivt. Grunden 

för lönesättningen är en värdering av befattningen 

som utgår från ansvarsnivå, svårighetsgrad, 

arbetsmiljö och kompetenskrav. Samtidigt ska det 

strävas mot en individuell och differentierad lön som 

bygger på den anställdes prestation i förhållande till 

uppsatta mål. Medarbetare ska årligen ha ett 

medarbetarsamtal med bedömning av måluppfyllelse 

samt ett delgivningssamtal där ny lön meddelas. Den 

kommungemensamma mallen för 

medarbetarsamtalet är obligatorisk för hela 

organisationen. Medarbetarsamtalet syftar till att 

skapa rätt förutsättningar för medarbetaren att kunna 

utföra sitt arbete så bra som möjligt och samtidigt 

känna mening, motivation och glädje på jobbet. Det 

bidrar till att vi blir en attraktiv och 

konkurrenskraftig arbetsgivare.  

Medellön per kön och ålder  

Medellönen baseras på de tillsvidareanställda som 

var registrerade vid mättillfället den 31 december 

2018 och utgår från den totala lönen för en 

heltidsanställd. Medellönen i kommunen var vid 

tillfället 29 297 kr i månaden (28 603 kr), vilket är 

en höjning med 694 kr. Medellönen för 

tillsvidareanställda kvinnor var 28 970 kr (28 248 kr 

år 2017) och män 30 631 kr (30 115 kr år 2017).  

Personalekonomiska 
nyckeltal 2018-12-31 2017-12-31 

Antal medarbetare 1 268 1 281 

– Andel kvinnor % 79,3% 80,3% 

– Andel män % 21,8% 19,7% 

Antal visstidsanställda 131 144 

Årsarbeten 1 165 1 180 

Genomsnittlig sysselsätt-
ningsgrad 91,7% 92,6% 

Medellön 29 297 28 603 

Medelålder 45,7 46,7 

Arbetsskador och tillbud 433 627 

Löneöversyn 2018  

Mörbylånga kommun genomförde lokala 

löneöversynsförhandlingar med 14 kollektiv-

avtalsbärande personalorganisationer. Förhandlingar 

genomfördes genom att löneökningen fördelades 

individuellt och differentierat. Löneöversynen för år 

2018 gällde enligt de centrala avtalen från och med 

den 1 april, och för Kommunals avtal från 1 maj.   

Personalkostnader  

Personalkostnaderna utgör den största delen av 

kommunens totala kostnader. År 2018 var kostnaden 

598,1 mnkr och 2017 var denna kostnad 593,1 mnkr 

inklusive personalomkostnader.  

Övertid  

Kostnaden för enkel- och kvalificerad övertid/mertid 

för tillsvidare- och visstidsanställda med månadslön 

var 6,4 mnkr (7,2 mnkr), beloppet inkluderar 

personalomkostnader.   

Arvoden förtroendevalda  

Arvoden och ersättningar till förtroendevalda 

uppgick år 2018 till 4,278 mnkr (6,1 mnkr), 

exklusive personalomkostnader. Den 31 december 

2018 fanns 208 personer (111) registrerade som 

förtroendevalda i kommunen.  

Åldersfördelning och 
personalförsörjning  

Medelåldern för kommunens månadsavlönade var 

45,7 år 2018 (46,66). Cirka 43,2 procent av 

kommunens anställda var 2018 över 50 år. 

Yrkeskategorierna med lägst medelålder var 

vårdbiträden (40,5 år), lärare i tidigare åren (42,3 år) 

och barnskötare (42,2 år). Yrkeskategorierna med 

högst medelålder och samma urval återfanns bland 

elevassistenter (48,8 år), förskollärare (48,5 år) och 

sjuksköterskor (47,1 år).  

Fram till och med år 2023 kommer 135 

tillsvidareanställda gå i pension, under förutsättning 

att de arbetar fram till 65 år. Åldersfördelningen 

bland personalen tydliggör i fortsatt hög 

utsträckning behovet av planeringsinsatser vad gäller 

rekrytering för framtiden. Tillgång och efterfrågan 

av befattningar kommer att styra och påverka oss 

som arbetsgivare.  

Mörbylånga kommun är inte i en unik situation utan 

majoriteten av kommunerna i riket är i liknande 

situation. Därmed kommer vi att få en hård 

konkurrens med övriga arbetsgivare på 

arbetsmarknaden att rekrytera medarbetare med rätt 

kompetens. Då åttiotalisterna är betydligt färre än 

tidigare generationer kommer det att bli en omvänd 

rekryteringssituation än idag. De unga kommer att 

ställa krav på arbetsgivaren på ett helt annat sätt än 

tidigare.  
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För att kunna konkurrera om den kompetens som 

ska ge kommunens invånare en service av hög 

kvalitet bör nya synsätt och idéer lyftas fram. Likaså 

är det angeläget att de idag icke traditionella 

lösningar ges möjlighet till prövning. Allt detta ska 

inrymmas i den ekonomiska situation som 

kommunen står inför de kommande åren. 

Pensionskostnad  

Under 2018 betalade kommunen ut 11,3 mnkr i 

pensioner. Det är en ökning mot 2017 då 10,6 mnkr 

utbetalades. Utbetalningen avser ålders- och 

efterlevandepension.  

Personalomsättning  

Personalomsättning i sig behöver inte vara något 

negativt eftersom det också är en förutsättning för att 

såväl kommunen som individen ska ha möjlighet att 

utvecklas. Intern rörlighet ger personalen möjlighet 

att få nya tjänster och pröva nya arbetsuppgifter eller 

projekt. Under 2018 var den totala personal-

omsättningen i Mörbylånga kommun 11,95 procent. 

En hög personalomsättning kan dock leda till stora 

omkostnader i form av ökad arbetskraftskostnad 

såsom upplärning och rekrytering av ny personal.  

Rekryteringsekonomi  

Kommuner har ett stort behov av att rekrytera nya 

medarbetare och konkurrerar med övriga 

arbetsgivare om medarbetarna. Varje tillsättning är 

en utmaning och kostar pengar, direkt och indirekt. 

Annonskostnaden är den enda kostnaden som är 

synlig i den traditionella redovisningen. Syftet med 

rekryteringar är att få bästa möjliga person på lång 

sikt till en vakant tjänst. Oavsett om enheten har låg 

eller hög personalomsättning bör chefer, 

arbetsledare och personalhandläggare känna till vad 

personalomsättning kostar.  

Att ersätta medarbetare är kostnader för 

arbetsgivaren, kostnader som kan minimeras genom 

behållandeperspektivet, det vill säga genom att 

bevara viljan hos medarbetare att bli kvar i 

organisationen. 

Rekryteringar  

Under 2018 annonserades totalt 299 tjänster 

(327 stycken år 2017) varav 219 av dessa tillsattes 

av 175 kvinnor och 44 män genom Offentliga jobb.  

Så här kan rekryteringsannonser i dagstidning se ut.

 

 

Vi annonserar lediga tjänster även på LinkedIn och 

Facebook.  

Sjukfrånvaro  

Under året ökade sjukfrånvaron en aning bland 

kommunens anställda. Andelen sjukfrånvaro av 

tillgänglig arbetstid uppgick 2018 till 6,8 procent, 



 
 
PERSONALEKONOMISK REDOVISNING 
 
 
 
 

36 
 

 

jämfört med 6,76 procent 2017, totalt för 

kommunen. Kvinnornas sjukfrånvaro ökade till  

7,85 procent jämfört med 7,70 procent 2017. 

Männen ökade till 3,36 procent jämfört med  

3,28 2017.  

För den anställde är det naturligtvis en förlust att inte 

kunna arbeta på grund av fysiska, psykiska eller 

psykosociala orsaker inom eller utom arbetet. Inom 

de verksamheter där den personliga kontakten och 

kontinuiteten är viktig påverkas arbetslagets 

möjligheter att utföra arbetet med den vanliga 

kvaliteten. Vid sjukfrånvaro betalar arbetsgivaren 

sjuklön, semesterersättning, PO-pålägg (inkl. 

arbetsgivaravgifter etcetera) samt eventuella 

kostnader för ersättare. Dessa kostnader brukar vara 

synliga. Det man inte tänker på är de osynliga 

kostnaderna för sjukfrånvaron. I dessa kostnader 

ligger bland annat sjukadministration, förlorad 

arbetsinsats, eventuella vikariekostnader, eventuella 

övertidskostnader och kvalitetsförsämringar. 

Kommunens kostnader för sjuklön ökade med 0,7 

mnkr jämfört med 2017 och uppgick till 7,5 mnkr. 

Den ökade kostnaden är främst relaterad till 

löneökningar i och med att sjukfrånvaron är ungefär 

på samma nivå som året innan. 

Total sjukfrånvaro i % 

 2018 2017 

Ålder 
Kvin-
nor Män Total 

Kvin-
nor Män Total 

– 29 4,2 % 3,1 % 3,9 % 4,9 % 2,3 % 4,2 % 

30-49 6,0 % 2,4 % 5,1 % 7,5 % 3,2 % 6,6 % 

50- 9,5 % 3,6 % 8,4 % 8,9 % 3,3 % 7,8 % 

Totalt 7,9 % 3,4 % 6,8 % 7,8 % 3,1 % 6,8 % 

 
Totaljukfrånvaro i % överstigande 60 dagar 
 

 2018 2017 

Ålder 
Kvin-
nor Män Total 

Kvin-
nor Män Total 

– 29 23,4% 8,2 % 20,5% 9,2 % 0,0 % 7,8 % 

30-49 38,8% 25,2% 37,2% 51,3% 39,1% 49,8% 

50- 60,2% 40,6% 58,6% 59,6% 22,1% 56,6% 

Totalt 50,6% 30,3% 48,5% 52,9% 27,6% 50,3% 

 
Hälsobokslut  

World Health Organization, WHO, definierar friskt 

som frånvaro av ohälsa och sjukt som närvaro av 

ohälsa. ”Hälsa är ett tillstånd av fullständigt fysiskt, 

psykiskt och socialt välbefinnande och inte enbart 

avsaknad av sjukdom eller funktionshinder”.  

Oavsett hur man definierar hälsa så är viktiga 

faktorer för friska medarbetare att medarbetaren ska 

kunna påverka sin arbetssituation, veta vad som 

förväntas att bli utfört och att känna sig behövd.  

Hälsobokslutet syftar till att påvisa de ekonomiska 

vinsterna med god hälsa och arbetsmiljö samt ta reda 

på och analysera sjukfrånvaron inom den egna 

verksamheten. Som arbetsgivare är det viktigt att ha 

en hälsofrämjande och hållbar personalpolitik som 

till stor del handlar om att skapa balans mellan 

verksamhetens behov, resurser och de krav som 

ställs på våra medarbetare. Det för att både kunna 

behålla kompetent personal och för att kunna 

attrahera ny.  

Personalstrategin ska visa vägen framåt och 

användas för att attrahera och utveckla 

verksamheten, arbetsgrupper och enskilda 

medarbetare. Mörbylånga kommun har som mål att 

vara en attraktiv arbetsgivare och kunna attrahera 

nya medarbetare. Vi ser medarbetarna som den 

viktigaste resursen. Personalstrategin ska vara ett 

stöd i att uppfylla de målsättningar som finns.  Hos 

oss finns ”Sveriges viktigaste jobb” och vi är stolta 

över att arbeta i Mörbylånga kommun.   

Mörbylånga kommuns personalstrategi är ett 

visionärt och kommunövergripande styrdokument 

som gäller för alla arbetsplatser inom kommunen.   

Det finns olika fokusområden som kommunen vill 

lyfta fram i vår strategi:   

 medarbetarskap och ledarskap 

 kompetensutveckling/kompetensförsörjning 

 hållbart arbetsliv och arbetsmiljö 

 jämställdhet och mångfald 

 lön och villkor för arbetet.   

Det förväntade resultatet är att fler ska trivas med 

Mörbylånga kommun som arbetsgivare  

Medarbetarskap och ledarskap   

Alla medarbetare har olika roller och ett ansvar för 

att bidra till ett bra arbetsklimat. Alla ska sträva efter 

att uppnå mål och utveckla verksamheten. Ett gott 

medarbetarskap och ledarskap är beroende av 

varandra och en förutsättning för en bra verksamhet.  

Mörbylånga kommun har en tydlig värdegrund och 

en kreativ arbetsmiljö där vi tillsammans tar ansvar 

för vårt arbete och vår utveckling. Förväntningarna 

är att: 

 medarbetarna är goda representanter för 

Mörbylånga kommun genom att arbeta 

utifrån värdegrunden, att man bidrar till en 

god arbetsmiljö och tar ansvar för 

utvecklingen av verksamheten för att nå 

uppsatta mål  

 att chefer ser sina medarbetare och har ett 

ledarskap som är aktivt och tydligt genom att 

kommunicera, vara lyhörd, engagerande, 

närvarande och framåtsträvande 

 chefer är uppdaterade med regler och 

riktlinjer som styr verksamheten, samt att 

chefer uppnår fastställda mål och skapar 

förståelse för fattade beslut.   
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Uppdraget som chef i Mörbylånga kommun innebär 

att utgöra en viktig länk mellan det politiskt givna 

uppdraget och det operativa genomförandet. En chef 

är en god representant för Mörbylånga kommun 

genom att leva efter vår värdegrund. Vi erbjuder 

utveckling av ledarskap samt stöd från närmaste chef 

och från stödfunktioner i verksamheten.  

Synen på hälsoarbete  

Hälsofrämjande arbete är en långsiktig process och 

förändringsarbete som rätt genomfört möjliggör för 

medarbetare att förbättra sin hälsa. Det handlar om 

en kontinuerlig och strategisk planering, bra 

kommunikation, tillsatta resurser och målinriktade 

insatser. Hälsa skapas främst genom en fungerande 

närmiljö, sociala nätverk, känsla av sammanhang 

och en hållbar livsstil. För att nå framgång i 

hälsoarbetet är det nödvändigt att hälsa är ett synsätt 

som genomsyrar organisationen i alla verksamheter. 

Delaktighet är en av förutsättningarna för ett 

hälsofrämjande arbete. Att känna delaktighet och 

upplevelse av att kunna påverka sin egen 

arbetssituation medverkar till arbetstillfredsställelse. 

För att nå delaktighet finns inom Mörbylånga 

kommun ett samverkansavtal. För att nå bästa 

resultat av det hälsofrämjande arbetet är det viktigt 

med en öppenhet och forum för att sprida och ta vara 

på goda exempel och stärka det friska.  

Arbetsmiljöarbete  

Arbetsmiljöutbildning i Bättre Arbetsmiljö, BAM, 

för chefer och skyddsombud genomfördes en gång 

under 2018 (inte alls under 2017) och är inbokad för 

2019.  

Under 2018 genomfördes arbetsmiljöenkäten vid två 

tillfällen. Under februari månad låg svarsfrekvensen 

på 76,1 procent (60 procent, 2017) och under 

december månad blev svarsfrekvensen 73,8 procent.  

Från och med 2018 genomförs enkäten årligen med 

fokus på SKL:s frågor och frågor som rör den 

psykosociala arbetsmiljön. För den fysiska 

arbetsmiljön skickas en enkät ut och därefter 

genomförs skyddsrond.  

Företagshälsovård  

Mörbylånga kommun har ett nära och tätt samarbete 

med den externa företagshälsovården Avonova. 

Kommunen anlitar Avonova i en mängd olika 

aktiviteter och planeringsarbeten.  

De fem tjänster som kommunen använde mest hos 

företagshälsovården under 2018 var: samtalsstöd, 

hälsoundersökning, samtal, bedömning/behandling 

samt läkarbesök.  

Rehabilitering 

För att kvalitetssäkra rutinen för 

rehabiliteringsdokumentering har cheferna haft 

tillgång till systemet Adato sedan 2010. I kommunen 

ska det genomföras en rehabiliteringsutredning när 

en medarbetare varit sjukskriven fyra veckor, haft 

upprepad korttidsfrånvaro eller när en medarbetare 

själv begär det. Definitionen på upprepad 

sjukfrånvaro är när en medarbetare har haft sex 

sjukfrånvarotillfällen eller mer under en 12-

månadersperiod (Försäkringskassan, SKL). 

Mörbylånga kommun har valt att det vid fyra 

sjukfrånvarotillfällen under sex månader räknas som 

upprepad korttidsfrånvaro. Det krävs då en 

uppföljning av sjukfrånvaro för att möjliggöra tidiga 

insatser. I ett rehabiliteringsärende ska chefen 

rapportera och följa upp ärendet kontinuerligt. Det är 

viktigt att rutiner för rapportering följs för att 

använda systemet till så väl analys som 

dokumentation.  

Enligt Adato hade kommunen 383 stycken pågående 

rehabiliteringsärenden, 52 stycken fler än vad som 

rapporterades under 2017. Orsaken uppgavs främst 

vara på grund av upprepad korttidsfrånvaro 104 

personer, och långtidsfrånvaro, 76 personer. Den 

vanligast noterade sjukdomsorsaken kunde härledas 

till fysiska orsaker.  

Arbetsskador och tillbud  

Arbetsgivaren är skyldig att utreda orsakerna till 

olyckor, sjukdomar och allvarliga tillbud i arbetet. 

Därför är det viktigt att systematiskt undersöka och 

analysera vilka arbetsskador och tillbud som anmäls, 

vad som ska åtgärdas och hur man förebygger att 

andra personer inte drabbas. Kommunalt 

Informationssystem om Arbetsmiljö, KIA, är ett 

webbaserat system för rapportering gällande 

arbetsmiljöavvikelser. Införandet av KIA har 

underlättat att anmäla incidenter och effekten är att 

anmälningarna ökat. Detta synliggör risker, 

förenklar orsaksanalysen och är ett redskap i det 

förebyggande arbetet i organisationen.  

Under det gångna året inrapporterades:  

 267 tillbud (292, 2017) 

 95 olycksfall (273, 2017),  

 8 färdolycksfall (4, 2017)  

 55 riskobservationer (58, 2017).  

Totalt blev det 433 händelser (627 st, 2017). 

Tillbudsanmälningarna minskade med  

25 anmälningar (361 st, 2017). Antalet anmälda 

arbetsskador till AFA under året var 2 st (61 st, 

2017). Det är en minskning med 59 anmälningar.  

Friskvård  

I Mörbylånga kommun vill vi öka personalens 

hälsomedvetande och inspirera till ansvarstagande 

och engagemang kring den egna hälsan men varje 

individ har också ett eget ansvar för att ta hand om 

sin hälsa. Folkhälsorådet har diskuterat frågan om 

friskvårdbidrag och tilltalas av att ge trivselbidrag 

till varje arbetsgrupp som skulle öka 
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sammanhållning och trivsel. Detta kommer att 

införas 2019.   

Under 2018 utnyttjade 401 personer 

friskvårdsbidraget (400 st år 2017).  

Mörbylånga kommuns personalförening  

Alla anställda inom Mörbylånga kommun är 

automatiskt medlemmar i personalföreningen 

Parasollet. Personalföreningen ska främja de 

anställdas fysiska, psykiska och sociala 

välbefinnande och anordnar aktiviteter på fritiden 

där det är frivilligt att medverka. En stor del av 

aktiviteterna är subventionerade för medlemmarna.
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Finansiell analys 
Modell för finansiell analys 

För att kartlägga och analysera resultat, utveckling 

och ställning för Mörbylånga kommun används en 

finansiell analysmodell som utgår från fyra viktiga 

finansiella aspekter. Dessa är det finansiella 

resultatet, kapacitetsutvecklingen, riskförhållanden 

samt kontrollen över den finansiella utvecklingen. 

Målsättningen är att utifrån dessa perspektiv 

identifiera finansiella möjligheter och problem för 

Mörbylånga, och därigenom kunna klargöra om 

kommunen har en god ekonomisk hushållning som 

föreskrivs i kommunallagen. 

Mål för god ekonomisk 
hushållning 

Mörbylånga kommun har beslutat om ett 

ekonomiskt perspektiv med ett finansiellt mål för 

god ekonomisk hushållning i budget 2018. Målet 

bedöms utifrån fem indikatorer. En avstämning av 

dessa görs i den finansiella analysen. Där utöver 

kommenteras också de tre lagstadgade kraven; god 

ekonomisk hushållning, balanskrav och 

resultatutjämningsreserv. 

Resultat och kapacitet  

Årets resultat  
Årets resultat 2018 2017 2016 

Årets resultat (mnkr) 
kommunen 46,7 17,6 9,2 

Årets resultat i förhål-
lande till skatteintäkter, 
kommunalekonomisk ut-
jämning och generella bi-
drag (%) 5,4 2,1 1,2 

Årets resultat (mnkr) kon-
cernen 51,9  22,1 10,2 

 

Mörbylånga kommun förstärkte under perioden 

årets resultat från 17,6 mnkr under 2017 till 46,7 

mnkr under 2018. Relateras kommunens resultat till 

skatteintäkter, kommunalekonomisk utjämning och 

statsbidrag redovisade kommunen under 2018 ett 

resultat på 5,4 procent. Genomsnittet för 

treårsperioden för kommunens resultat i förhållande 

till skatteintäkter, kommunalekonomisk utjämning 

och statsbidrag uppgår till 2,9 procent.  

Mörbylånga kommuns finansiella mål för god 

ekonomisk hushållning är att kommunens 

ekonomiska resultat över budgetperioden  

2018-2020 genomsnittligt ska uppgå till minst 1,5 

procent av skatteintäkterna. I slutet av perioden ska 

resultatet nå 2 procent. 

Ett sådant resultat ger utrymme för att över en 

längre tid självfinansiera större delen av normal 

investeringsvolym i kommunen. Det innebär att 

kommunens kort- och långsiktiga finansiella 

handlingsutrymme, i form av likviditet och soliditet 

behålls. Under den senaste treårsperioden har 

Mörbylånga redovisat ett genomsnitt på 2,9 procent 

exklusive jämförelsestörande poster. Resultatet för 

2018 uppgick till 5,4 procent av skatteintäkter samt 

kommunalekonomisk utjämning och statsbidrag. 

Det innebär att kommunen uppfyllde resultatmålet 

för den rullande treårsperioden. 

Nettokostnadsandel 
Nettokostnadsandel % 2018 2017 2016 

Verksamhetens intäkter och  
kostnader 91 % 93 % 94 % 

Avskrivningar 4 % 7 % 6 % 

Nettokostnadsandel 96 % 99 % 100 % 

Finansnetto -1 % -1 % -1 % 

Nettokostnadsandel inkl. 
finansnetto 95 % 98 % 99 % 

 

En grundläggande förutsättning för att uppnå och 

vidmakthålla en god ekonomisk hushållning är att 

balansen mellan löpande intäkter och kostnader är 

god. Ett djuplodande mått på denna balans är 

nettokostnadsandelen, som innebär att samtliga 

löpande kostnader inklusive finansnetto relateras 

till skatteintäkter samt statsbidrag och utjämning. 

Redovisas en nettokostnadsandel under 100 procent 

har kommunen en positiv balans mellan löpande 

kostnader och intäkter. En nettokostnadsandel på 

97-98 procent kan betraktas som god ekonomisk 

hushållning för Mörbylånga kommun. Sett över en 

längre tidsperiod, klarar då kommunen av att 

finansiera ersättningsinvesteringar och nödvändiga 

nyinvesteringar. 

När Mörbylångas nettokostnadsandel analyseras, 

framgår det att nettot av verksamhetens intäkter och 

kostnader under 2018 tog i anspråk 91 procent av 

skatteintäkterna, vilket är en minskning med två 

procentenheter jämfört med 2017. Vidare tog 

avskrivningarna i anspråk 4 procent, vilket var tre 

procentenheter lägre än föregående år. 

Avskrivningarna är kommunens periodiserade 

kostnader för investeringar. Minskningen mot 

föregående år beror på att kommunen under året 

övergått till komponentavskrivningar vilket medför 

att komponenterna skrivs av utifrån sin bedömda 

nyttjandeperiod till skillnad då hela anläggningens 

nyttjandeperiod bedömdes tillsammans. 

Finansnettot uppgick till -1 procent, vilket innebar 

att de finansiella intäkterna var större än de 

finansiella kostnaderna under 2018. En förklaring 

till detta är att Mörbylånga har placerat medel i 

Kalmar Läns Pensionsförvaltning som har gett 

avkastning det senaste åren samtidigt som 
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kommunens räntekostnader har varit låga på grund 

av läget på räntemarknaden. Dessa medel kunde 

användas till att finansiera verksamhet med under 

2018. Detta innebär att kommunens nettokostnader 

och finansnetto tog i anspråk 95 procent av 

skatteintäkterna, vilket var en förbättring med tre 

procentenheter jämfört med 2017. 

Totalt uppgick nettokostnadsandelen till 95 procent 

under 2018, vilket innebar att kommunens intäkter 

var större än kommunens kostnader. Det var lägre 

nivå än under 2017, och ytterligare förstärkning 

jämfört med 2016. Den största skillnaden avser 

avskrivningar då kommunen under 2018 övergick 

till komponentavskrivning vilket gör att 

kapitalkostnaden blir lägre jämfört med tidigare år. 

Årets investeringar 

Mörbylånga kommuns samlade investeringsvolym 

under 2018 uppgick till 183,9 mnkr, vilket var 

högre investeringsvolym än under 2017. Det är en 

ökning med 46,9 mnkr eller 34 procent jämfört med 

2017. Ökningen beror till stor del på kommunens 

utbyggnad av VA enligt VA-planen som 

kommunfullmäktige har antagit och det nya 

vattenverket i Mörbylånga. Drygt 1 procent av 

kommunens nettoinvesteringar gjordes i förskole- 

och skola inklusive deras fastigheter. Runt 2 

procent lades på infrastruktur. Investeringar i VA-

verksamhet omfattade 86 procent och investeringar 

i vård- och omsorg knappt 7 procent. Övriga 

investeringar uppgick till 4 procent. För en 

detaljerad redovisning över vilka 

investeringsprojekt som bedrivits under året 

hänvisas till investeringsredovisningen. 

Årets investeringar 2018 2017 2016 

Investeringsvolym totalt 
kommunen (mnkr) 183,9 137,0 92,5 

Investeringsvolym taxekol-
lektivet (mnkr) 161,3 99,0 57,1 

Självfinansieringsgrad to-
talt kommunen (%) 78,8 51,2 32,5 

Självfinansieringsgrad 
taxekollektivet (%) 18,6 8,1 13,7 

Investeringsvolym koncer-
nen (mnkr) 192,6 160,1 111,2 

Självfinansieringsgrad 
koncernen (%) 67,2 77,0 39,9 

Självfinansieringsgraden av 
investeringar 

Självfinansieringsgraden av investeringarna mäter 

hur stor andel av investeringarna som kan 

finansieras med årets resultat plus avskrivningar. 

100 procent innebär att kommunen kan 

självfinansiera samtliga investeringar som är 

genomförda under året, vilket i sin tur innebär att 

kommunen inte behöver låna till investeringarna 

och att kommunens långsiktiga finansiella 

handlingsutrymme stärks. Med nettoinvesteringar 

avses anskaffning av immateriella och materiella 

anläggningstillgångar med avdrag för 

investeringsinkomster. Med självfinansieringsgrad 

avses kassaflödet från den löpande verksamheten 

som kommunen har bedrivit under året inklusive 

skatteintäkter och generella bidrag. Dessa har sedan 

ställts i relation till nettoinvesteringar. 

Självfinansieringsgraden av investeringarna efter 

avdrag för investeringsinkomster uppgick 2018 till 

78,8 procent. Detta innebar att investeringarna inte 

fullt ut under året kunde finansieras med 

skatteintäkter och investeringsinkomster, utan fick 

finansieras med försäljningsinkomster och minskad 

likviditet. Det försvagar kommunens finansiella 

handlingsberedskap inför framtiden. Kommunen 

har som mål att självfinansieringsgraden av 

skattefinansierade investeringarna ska uppgå till 

minst 114 procent under 2018. Under 2018 

hamnade självfinansieringsgraden på 438 procent. 

Målet uppfylldes därmed för året. Kommunens 

självfinansieringsgrad av investeringarna uppgick 

till 55 procent i genomsnitt per år under de tre 

senaste åren.  

Risk och kontroll 

Likviditet ur ett riskperspektiv 
Risk och kontroll 2018 2017 2016 

Kassalikviditet (%) 166 164 182 

Låneskuld (mnkr) 781 724 670 

Soliditet (%) 27 27 28 

Soliditet inkl pensions-
förpliktelser (%) 12 9 8 

Soliditet koncernen (%) 23 21 22 

Soliditet koncernen inkl 
pensionsförpliktelser (%) 11 10 8 

 

Kassalikviditeten är ett mått på kommunens 

kortsiktiga betalningsberedskap. En oförändrad 

eller ökande kassalikviditet i kombination med en 

oförändrad eller förbättrad soliditet är ett tecken på 

att kommunens totala finansiella handlingsutrymme 

har stärkts. 

Kassalikviditet uppgick vid årsskiftet 2018 till  

166 procent, vilket skall jämföras med 164 procent 

under 2017. Mörbylånga har en god likviditet, 

vilket garanterar att kommunen utifrån ett kort och 

medellångt finansiellt perspektiv inte behöver vidta 

drastiska åtgärder för att möta finansiella 

betalningstoppar. Kommunens externa låneskuld 

hade en genomsnittlig räntebindningstid på 1,46 år 

per 31 december 2018. 

Soliditeten är ett mått på kommunens långsiktiga 

finansiella handlingsutrymme. Det visar i vilken 

utsträckning kommunens tillgångar har finansierats 

med eget kapital respektive skulder. Ett viktigt 

kriterium för god ekonomisk hushållning är att 

soliditeten över en längre period inte försvagas utan 

behålls eller utvecklas i positiv riktning. En 

förbättrad soliditet innebär att kommunen minskar 
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sin skuldsättningsgrad och därigenom ökar sitt 

finansiella handlingsutrymme inför framtiden. 

Soliditet inklusive samtliga pensionsförpliktelser 

och löneskatt förbättrades mellan 2017 och 2018 

med tre procentenheter från 9 procent till  

12 procent. Det beror till största delen på att 

kommunen kunde finansiera sina investeringar med 

skatteintäkter. Genomsnittet för ovanstående 

soliditetsmått ligger bland Sveriges kommuner på 

cirka 25 procent (2017). 

Kommunfullmäktige har i riktlinjerna för god 

ekonomisk hushållning angett att kommunens 

soliditet inkl. samtliga pensionsförpliktelser bör öka 

de närmaste åren. Målsättningen när riktlinjerna 

antogs 2013 var att soliditeten inte skulle understiga 

32 procent. Eftersom kommunens soliditet 

inklusive samtliga pensionsförpliktelser under de 

tre senaste åren har stärkts från 8 procent till  

12 procent kan konstateras att om målet ska nås, 

måste trenden med en stigande soliditet fortsätta. 

Kommunalskatt 

År 2018 uppgick Mörbylångas skattesats till  

21,41 procent. Skattesatsen har varit oförändrad de 

fem senaste åren. I de tolv kommunerna i Kalmar 

län varierade kommunernas skattesatser under 2018 

mellan 21,16 procent i Västervik till 22,36 procent i 

Vimmerby. Den genomsnittliga skattesatsen i länet 

uppgick under 2018 till 21,76 procent. Mörbylånga 

hade med sina 21,41 procent den tionde lägsta 

skatten bland kommunerna i Kalmar län. 

Pensionsförpliktelser 

Ur risksynpunkt är kommunens 

pensionsförpliktelser viktiga att beakta, eftersom 

skulden skall finansieras de kommande 50 åren. 

Det totala pensionsåtagandet uppgick vid årets slut 

till 271 mnkr. Av dessa redovisas 40,1 mnkr i 

balansräkningen som en avsättning och 230,9 mnkr 

återfinns utanför balansräkningen som en 

ansvarsförbindelse. Den avser pensioner intjänade 

till och med 1997. Den del av pensionsåtagandet 

som utgör ansvarsförbindelse är ofinansierad, då 

den återfinns utanför balansräkningen. Mörbylånga 

kommun är sedan flera år tillbaka delägare i Kalmar 

läns pensionsförvaltning AB och de har under åren 

placerat ca 90 mnkr för kommunens räkning i olika 

finansiella tillgångsslag. Medlen har avsatts för den 

framtida utbetalningen av pensionsskulden för att 

minska de negativa effekterna som uppstår när stora 

utbetalningar av ansvarsförbindelsen kommer att 

göras i framtiden. Marknadsvärdet på de placerade 

tillgångarna gällande pensionsfonden uppgick per 

den 31 december 2018 till 99 mnkr. 

 

 

Pensionsförpliktelser 2018 2017 2016  
Avsättning inkl. löneskatt 40,1 35,5 33,5  
Ansvarsförbindelser inkl. löneskatt 230,9 235,4 245,4  
Summa pensionsförpliktelser 271,0 270,9 278,9  
Placerade pensionsmedel 90,4 90,1 80,3  
Marknadsvärde placerade  
pensionsmedel 99,0 97,8 95,0  
Återlånade medel 172,0 173,1 183,9  

  

 2018 2017 2018 2017 
Tillgångsslag 
placerade 
pensionsmedel 

Mark-
nads-
värde 

Mark-
nads-
värde 

Anskaff-
nings-
värde 

Anskaff-
nings-
värde 

Likvida medel 8,8 3,0 8,5 2,7 

Aktier 49,1 56,7 49,1 49,4 

Obligationer 41,2 41,0 41,3 40,7 

Summa 99,1 100,7 98,9 92,8 

Kommunens borgensåtaganden 
Risk och kontroll 2018 2017 2016 

Borgensåtaganden (mnkr) 722,4 727,6 749,8 

- inom koncernen 492,0 492,0 504,2 

- pensionsskuld inkl. löneskatt 230,2 235,4 245,4 

- övrigt 0,2 0,2 0,2 

Genomsnittlig ränta (%) 0,08 0,05 0,01 

Genomsnittlig räntebindingstid (år) 1,46 0,86 1,33 

Genomsnittliga kapitalbindningstid (år) 1,56 2,42 3,22 

 

Kommunen tecknar i vissa fall borgen för lån till de 

kommunägda bolagen, men även för andra externa 

verksamheter. Kommunens samlade borgens-

åtagande för lån uppgick till 492 miljoner år 2018, 

vilket var oförändrat i förhållande till 2017.  

Mörbylånga kommun har inte infriat några 

borgensåtaganden under 2018 och det finns inga 

indikationer på att det skulle behöva ske inom de 

kommande åren. Då 85 procent den totala 

borgensförbindelsen utgörs av borgen gentemot 

Mörbylånga Bostads AB, är den generella 

bedömningen, att risken är låg då bolagens 

verksamhet till största delen omfattas av att äga och 

förvalta fastigheter. I fastigheter finns ofta stora 

dolda värden, vilka ofta försvarar ytterligare lån. 

Vakansgraden är låg. Cirka 70 procent av bolagets 

omsättning kommer från Mörbylånga kommun som 

även är borgensman. 

Utfall i förhållande till budget 
Risk och kontroll 2018 2017 2016 

Budgetavvikelse nämnder 
(mnkr) 13,0 -8,5 5,0 

Budgetavvikelse årets re-
sultat (mnkr) 37,9 4,1 9,1 

Prognosavvikelser  
nämnder (jfr aug mnkr) 6,9 -1,0 0,7 

Prognosavvikelser årets 
resultat (jfr aug mnkr) 27,5 -3,1 2,2 

 

Jämfört med budget redovisade kommunen ett 

överskott på 37,9 mnkr, då kommunen för 2018 

budgeterade ett resultat på 8,8 mnkr. Av de 37,9 

mkr utgjordes 16,5 mnkr av lägre avskrivningar i 

och med övergången till komponentavskrivning. 
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Ytterligare 5,5 mnkr kunde hänföras till lägre 

skatteintäkter än budgeterat. Budgetavvikelsen för 

kommunens nämnder var marginell i relation till 

den samlade kostnadsvolymen. Den uppgick till  

13 mnkr (1,6 procent), varav 7 mnkr kunde 

hänföras till verksamhetsstöd inklusive fastighet 

och exploateringsverksamheten samt 5,1 mnkr till 

miljö- och byggnadsverksamheten. 

Prognosavvikelser 

En god prognossäkerhet innebär att kommunen har 

goda förutsättningar att anpassa sig till förändrade 

förutsättningar under året. En prognosavvikelse 

under en (1) procent av kostnadsomslutningen 

innebär en god prognossäkerhet. Budgetföljsamhet 

är ett annat mått på kommunens finansiella 

kontroll. Budgetavvikelsen bör ligga så nära noll 

som möjligt. Prognoserna över kommunens 

ekonomi har varit relativt stabila under 2018 och 

prognossäkerheten får därmed betraktas som god 

förutom fastighetsförvaltningen och miljö- och 

byggnadsverksamheten. Nämndernas sammantagna 

slutliga resultat i bokslutet översteg budget, och 

överensstämde väl med den prognosen som 

lämnades i augusti för vård- och omsorg och barn- 

och ungdomsverksamheterna. Dock förekom 

prognosavvikelser för enskilda verksamheter och då 

särskilt avseende kollektivtrafiken och 

bostadsanpassningsbidragen. 

Avslutande kommentar och 
sammanfattning 

Kommunen når sitt finansiella mål men inte alla 

indikatorer som är kopplade till det övergripande 

målet.  Årets resultat innebar att kommunens 

ekonomiska marginal förstärktes under året. 

Kommunens resultatnivå uppfyller målet för god 

ekonomisk hushållning på 1,5 procent, vilket 

innebär en bra förutsättning inför framtiden. Det 

relativt höga resultatet innebär också att kommunen 

ökar sina möjligheter att nå soliditetsmålet 

framöver. Ytterligare beskrivning och analys av de 

finansiella målen för god ekonomisk hushållning 

sker i nästa avsnitt. 

De närmaste åren förväntas bli finansiellt tuffa för 

Mörbylånga kommun, eftersom kommunen liksom 

många andra kommuner, står inför utmaningar som 

ökade investeringar och stegrade behov hänförliga 

till befolkningsförändringar. Detta innebär att 

kostnaderna för kommunala tjänster kommer att 

öka betydligt snabbare än tidigare. 

En utmaning blir hur mycket av investeringarna 

som ska finansieras via skatteintäkter respektive 

främmande kapital i form av lån. Detta kan i sin tur 

påverka utrymmet för att finansiera kommunens 

löpande drift i form av löner, lokaler med mera. För 

att kunna klara av att uppfylla kommunens mål för 

god ekonomisk hushållning, det vill säga ett resultat 

på 2 procent av skatteintäkterna, en 

självfinansieringsgrad på 100 procent för 

skattefinansierade investeringar, en ökad soliditet 

samt en skatt som är lägre än länsgenomsnittet – 

krävs en mycket aktiv ekonomistyrning. 

God ekonomisk hushållning 
och balanskravsutredning med 
resultatutjämningsreserv  

Kommuner har sedan år 1992 enligt 

kommunallagen haft krav på sig att verksamheten 

ska bedrivas enligt god ekonomisk hushållning. 

Under år 2000 tillkom även balanskravet och under 

2013 infördes en möjlighet till 

resultatutjämningsreserver. Samtliga dessa 

lagstiftningskrav ska årligen följas upp i 

årsredovisningens förvaltningsberättelse. 

Inledningsvis i detta avsnitt görs en analys av 

kommunens mål och riktlinjer för god ekonomisk 

hushållning som kommunfullmäktige fastställde 

under 2013. I anslutning till detta genomförs 

avslutningsvis en balanskravsutredning och 

redovisning av resultatutjämningsreserven (RUR). 

God ekonomisk hushållning ur ett 
finansiellt perspektiv 

God ekonomisk hushållning är ett lagstadgat krav 

som återfinns i 11:e kapitlet i kommunlagen. 

Kommunen ska upprätta riktlinjer för god 

ekonomisk hushållning. Vidare ska kommunen 

också ta fram finansiella och verksamhetsmässiga 

mål för god ekonomisk hushållning. Kommunen 

skall också besluta om man vill använda sig av en 

resultatutjämningsreserv. 

Mörbylånga kommun har fattat beslut om 

”Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och 

tillämpning av resultatutjämningsreserv under 

2013. Mörbylånga kommuns riktlinjer för god 

ekonomisk hushållning tar sin utgångspunkt i att 

varje generation ska bekosta den kommunala 

service som konsumeras och därigenom lämna över 

en kommun med ett oförändrat finansiellt 

handlingsutrymme till kommande generationer. För 

att kunna leva upp till detta, har kommunen beslutat 

om tre långsiktiga finansiella mål. I budget 2018 

har sedan kommunfullmäktige beslutat om ett 

övergripande ekonomiskt mål som sedan följs upp 

genom fem indikatorer. Uppföljningen av de 

finansiella och verksamhetsmässiga målen för god 

ekonomisk hushållning återfinns under avsnittet 

”God ekonomisk hushållning”. 

De långsiktiga finansiella målen för Mörbylånga 

kommun är: 

 Årets resultat ska uppgå till minst 1 procent 

av skatteintäkter och generella statsbidrag. 
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 Kommunens investeringar avseende 

verksamhetsfastigheter ska vara 

självfinansierade. Lånefinansiering medges i 

de fall kapitalkostnaderna täcks inom taxor 

och avgifter, exempelvis fjärrvärme, 

exploatering och VA. 

 Soliditeten ska i det kortare perspektivet inte 

understiga 32 procent (35 procent år 2012) 

och i ett längre perspektiv motsvarande 

genomsnittet för Sveriges kommuner (49,4 

procent år 2012) 

 Kommunens mål enligt budget 2018 är: 

Kommunens ekonomiska resultat ska över 

budgetperioden 2018-2020 genomsnittligt 

uppgå till minst 1,5 procent av 

skatteintäkterna. I slutet av perioden ska 

resultatet nå 2 procent. 

Kommunfullmäktige har valt att sätta målet till att 

resultatet ska uppgå till minst 2 procent av 

skatteintäkterna för att kommunens skulder inte ska 

öka i framtiden och det finansiella 

handlingsutrymme både på kort och låg sikt inte 

ska försvagas eftersom ett sådant resultat ger 

utrymme för att över en längre tid kan 

självfinansiera större delen av normal 

investeringsvolym i kommunen. Kommunens 

resultat har under den senaste treårsperioden haft ett 

genomsnitt på 2,9 procent och under 2018 uppgick 

resultat till 5,4 procent. Målet är därför uppfyllt 

under 2018. 

Ett viktigt kriterium för god ekonomisk hushållning 

är att soliditeten över en längre period inte 

försvagas utan utvecklas i positiv riktning. Detta 

innebär då att kommunen blir mindre skuldsatt och 

ökar sitt finansiella handlingsutrymme inför 

framtiden. Kommunfullmäktige har i riktlinjerna 

för god ekonomisk hushållning ansett att 

kommunens soliditet bör öka de närmaste åren för 

nå 32 procent och att stärka det finansiella 

handlingsutrymmet inför framtiden. Kommunens 

soliditet inklusive samtliga pensionsförpliktelser 

har under de tre senaste åren stärkts från 8 procent 

till 12 procent.   

Sammanfattningsvis innebär det att kommunen 

kunde uppfylla sitt övergripande finansiella mål 

och nästan alla indikatorer för god ekonomisk 

hushållning under 2018. Det målet som kommunen 

i dagsläget har svårast att uppfylla, är att 

skatteintäkter, generella bidrag och utjämning minst 

ska öka med 4,5 procent. Detta är något som 

Mörbylånga kommun själv har svårt att påverka 

eftersom skatteintäkternas utveckling är beroende 

av makroekonomiska faktorer och 

befolkningsutvecklingen. Indikatorn finns inte med 

som mätetal i budget 2019. 

Balanskravsutredning och 
resultatutjämningsreserv 

Balanskravet är ytterligare ett lagstadgat krav som 

kommunen måste uppfylla enligt kommunallagen. 

Det trädde i kraft år 2000 och utgör en undre gräns 

för vilket resultat som är tillåtet att budgetera och 

redovisa. Balanskravet innebär i korthet att 

kommuner och landsting ska besluta om en budget 

där intäkterna överstiger kostnaderna. Om resultatet 

ändå blir negativt i bokslutet är huvudprincipen att 

underskottet ska kompenseras med motsvarande 

överskott inom tre år och att kommunfullmäktige i 

en plan ska ange hur det ska ske. Det finns dock ett 

undantag från huvudprincipen. 

Kommunfullmäktige kan med hänvisning till 

synnerliga skäl besluta om att inte återställa hela 

eller delar av ett underskott. Dessa ska då tydligt 

specificeras i förvaltningsberättelsen i 

årsredovisningen. Varje år ska det i 

förvaltningsberättelsen i årsredovisningen redovisas 

en balanskravsutredning.  

Den inleds med att årets resultat, vilket reduceras 

eller tillförs med ett antal poster enligt 

lagsstiftningen. När det är gjort, får man fram 

”Årets resultat efter balanskravsutredning före 

avsättning till RUR”. Nästa steg i 

balanskravsutredningen utgörs av medel som förs 

till eller från resultatutjämningsreserven (RUR). 

Sedan 2013 är det möjligt för kommuner och 

landsting att tillämpa RUR och under vissa 

förutsättningar föra medel mellan olika år. 

Tanken är att överskott ska kunna reserveras i RUR 

under finansiellt goda tider, då skatteintäkterna ökar 

ordentligt, för att sedan användas för att täcka hela 

eller delar av underskott under svagare tider, då 

skatteintäkterna minskar eller endast måttligt ökar. 

RUR ska därigenom bidra med att skapa stabilare 

planeringsförutsättningar för kommuner och 

landsting. Den bakomliggande tanken är alltså att 

det rådande konjunkturläget inte ska påverka 

resurstilldelningen till verksamheterna i alltför hög 

utsträckning. Behovet av servicen som kommuner 

och landsting tillhandahåller minskar i regel inte i 

en lågkonjunktur, utan det kan snarare vara tvärtom 

för vissa delar av verksamheten. Dessutom framstår 

det inte som ändamålsenligt att behöva göra 

tillfälliga nerdragningar i verksamheten som sedan 

måste byggas upp igen när lågkonjunkturen är över. 

Mörbylånga kommun har beslutat att använda sig 

av RUR. I enlighet med de krav som ställs i 

kommunallagens 11:e kapitel innehåller de av 

kommunen framtagna riktlinjerna för god 

ekonomisk hushållning även hanteringen av RUR.  

Enligt kommunfullmäktigs riktlinjer kan en 

reservering till RUR göras med högst det belopp, 

som motsvarar det lägsta av antingen den del av 

årets resultat eller den del av årets resultat efter 

balanskravsjusteringar, som överstiger 1 procent av 
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skatteintäkter samt statsbidrag och utjämning. Det 

är i enlighet med lagens lägstanivå.  

Enligt kommunfullmäktiges riktlinjer kan en 

disponering från RUR göras, för att helt eller delvis 

kan täcka ett balanskravsunderskott, när 

skatteunderlagsprognosen för ett enskilt år faller 

under det tioåriga genomsnittet för 

skatteunderlagets utveckling. Eftersom det på 

förhand är svårt att med säkerhet veta hur lång och 

djup en lågkonjunktur blir innehåller riktlinjerna för 

RUR också en bestämmelse om hur medel får 

disponeras från RUR. Detta ger kommunen goda 

förutsättningar att vid behov genomföra ett 

omställningsarbete och/eller överbrygga en 

lågkonjunktur. 

Kommunen redovisar ett årets resultat under 2018 

på 46,7 mnkr. Efter avdrag för realisationsvinster 

på 2,5 mnkr och återföring av orealiserade förluster 

av värdepapper på 0,3 mnkr uppgår årets resultat 

till 44,5 mnkr. Då balanskravsresultat överstiger 

noll, väljer kommunen att sätta av 35,9 mnkr till 

resultatutjämningsreserven (RUR). Detta är möjligt 

eftersom 2018 års resultat överstiger det av 

fullmäktige beslutade finansiella målet.  

I samband med att årsredovisningen för år 2017 

avlämnades gjordes ingen avsättning till RUR trots 

att kriterierna var uppfyllda. Kommunstyrelsen har 

därför beslutat om avsättning till RUR av 2017 års 

resultat i efterhand. 

Balanskravsresultat 2018 2017 

Periodens resultat enligt  
resultaträkningen 46 707 17 372 

Reducering av samtliga  
realisationsvinster - - 

Justering för realisationsvinster  
enligt undantagsmöjlighet    
Justering för realisationsförluster  
enligt undantagsmöjlighet     

Orealiserade förluster i värdepapper -2 466 -5 370 

Justering för återföring av orealiserade 
förluster i värdepapper 295 114 

Årets resultat efter 
 balans-kravsjusteringar 44 536 12 116 

Reservering av medel till resultatut-jäm-
ningsreserv -35 860 -3 970 

Användning av medel från resultatut-
jämningsreserv     

Balanskravsresultat 8 676 8 146 

 
Resultatutjämningsreserv 2018 2017 

Ingående resultatutjämningsreserv 3 970 - 

Årets avsättning 35 860 3 970 

Årets upplösning - - 

Utgående resultatutjämningsreserv 39 830 3 970 

 

Kommunen har mellan år 2010 till 2018 reserverat 

39,8 mnkr till resultatutjämningsreserven. Utifrån 

den skatteunderlagsprognos som lämnas för 2019-

2021 så kommer reserven att kunna nyttjas de 

kommande åren. 
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Driftsredovisning 
Driftsbudget 2018 2018 2018 2017 
tkr Budget Utfall Avvikelse Avvikelse 

Skattefinansierad 
verksamhet Intäkter Kostnader Netto Intäkter Kostnader Netto Netto Netto 

Kommunledning 810 -18 087 -17 277 542 -17 187 -16 645 632 31 

Verksamhetsstöd 94 044 -166 112 -72 068 94 472 -159 117 -64 645 7 423 -5 229 

Vård och omsorg 179 211 -493 422 -314 211 184 670 -501 251 -316 581 -2 370 -10 748 

Barn och ungdom 259 448 -629 798 -370 350 266 779 -633 923 -367 144 3 206 4 717 

Kultur och näringsliv 4 095 -34 594 -30 499 4 895 -32 551 -27 656 2 843 296 

Miljö- och byggnads-förvalt-
ning 7 487 -19 238 -11 751 9 863 -16 493 -6 630 5 121 -1 925 

Teknisk affärsverksamhet 12 272 -41 187 -28 915 12 794 -42 402 -29 608 -693 683 

Summa  
skattefinansierad 
verksamhet 557 367 -1 402 438 -845 071 574 015 -1 402 924 -828 909 16 162 -12 175 

                  

Finansieringsverksamhet Intäkter Kostnader Netto Intäkter Kostnader Netto Netto Netto 

Finansförvaltning 1 500 -37 399 -35 899 369 -10 111 -9 748 26 151 8 849 

Skatteintäkter 669 883 -2 659 667 224 670 421 -3 088 667 333 109 3 163 

Generella statsbidrag 217 283 -12 272 205 011 212 503 -13 058 199 445 -5 566 4 089 

Finansiella poster 27 791 -5 100 22 691 31 497 -4 314 27 183 4 492 5 357 

Summa  
finansieringsverksamhet 916 457 -57 430 859 027 914 790 -30 571 884 213 25 186 21 458 

Resultat  
skattefinansierad  
verksamhet 1 473 824 -1 459 868 13 956 1 488 805 -1 433 495 55 304 41 348 9 283 

                  

Taxefinansierad  
verksamhet Intäkter Kostnader Netto Intäkter Kostnader Netto Netto Netto 

Vatten och avlopp 46 861 -47 362 -501 49 483 -53 998 -4 515 -4 014 -1 081 

Fjärrvärmeverksamhet 13 500 -18 157 -4 657 13 840 -17 924 -4 084 573 -4 123 

Summa taxefinansierad 
verksamhet 60 361 -65 519 -5 158 63 323 -71 922 -8 599 -3 441 -5 204 

Resultat 1 534 185 -1 525 387 8 798 1 552 128 -1 505 417 46 705 37 907 4 079 

 

Årets resultat med avvikelse 
mot budget 

Kommunledning 

Den politiska organisationen tillsammans med 

kommunledningen gör ett positivt resultat på  

0,6 mnkr. Överförmyndarverksamheten står för  

0,4 mnkr av resultatet till följd av att antalet 

ensamkommande flyktingbarn minskat. Den nya 

politiska organisationen och projektet Öland en 

kommun har resulterat i ökade kostnader inom de 

politiska verksamheterna under årets slut. De täcks 

dock upp av Kommunstyrelsens budget för 

oförutsedda kostnader som till stor del inte nyttjats 

under 2018.  

Verksamhetsstöd och ekonomi 

Verksamhetsstöd gör ett överskott gentemot 

budget på 1,5 mnkr vilket är enligt prognos från 

föregående delårsbokslut. Det positiva resultatet 

beror på att ett nytt telefoniavtal tecknats till 

kommunens fördel, samt att medel för juridik, 

upphandling, företagshälsovård och rehabilitering 

inte förbrukats. Detta i sin tur har lett till att 

utrymme funnits för att täcka kostnaderna för det 

nya mål och planeringssystemet Stratsys. IT-

avdelningen gör resultat enligt budget. 

Ekonomiavdelningen gör ett mindre underskott 

beroende på en högre medlemsavgift än budgeterat 

till Ölands kommunalförbund. 

Mark och exploatering samt fastighet 

Mark och exploateringsverksamhetens resultat för 

2018 är 2,8 mnkr. Budgeterade konsultkostnader 
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har inte förbrukats fullt ut och försäljning av 

tomter som funnits i kommunens ägo under en 

lång tid har gjorts, vilket resulterat i en del av det 

positiva resultatet. Kollektivtrafiken står för 

resterade del, då budgeterade medel överskridit 

verklig kostnad.  

Fastighetsavdelningen gör ett positivt resultat på 

3,4 mnkr. Befintlig buffert för planerat underhåll 

har inte nyttjats, vilket motsvarar 2,2 mnkr. 

Resterande överskott är en följd av ändrade 

redovisningsprinciper gentemot år 2017 för 

fastigheternas driftskostnader. 

Vård och omsorg 

Vård och omsorgs resultat blev för 2018 ett 

underskott mot budget med 2,4 mnkr. Hälso- och 

sjukvård utfall blev i nivå med budget förutom för 

verksamheten tekniska hjälpmedel där kostnaderna 

har ökat. 

2018 är första året med resursfördelning inom 

hemtjänst och särskilt boende och utvärdering 

pågår. Hemtjänsten visar ett snitt på 9 560 timmar 

per månad hittills i år. Det är en minskning av både 

timmar och kostnader jämfört med 2017. Även 

nattpatrullen inryms i hemtjänstens 

resursfördelning vilket är missvisande då 

verksamheten skiljer sig och bidrar till en stor del 

av budgetavvikelsen. Inom Särskilt boende beror 

budgetavvikelsen dels på minskad ersättning med 

anledning av fler tomma platser än beräknat samt 

ett flertal brukare med ökat vårdbehov. Totalt 

underskott för äldreomsorgen blev 9,5 mnkr. 

Inom LSS-verksamheten visar ett par av enheterna 

på ett negativt resultat, bland annat beroende på 

lågt budgeterade vikariekostnader. Totalt sett 

klarar verksamheten budgeten.   

Myndighetsavdelningen har en positiv 

budgetavvikelse vilket till stor del beror på vakanta 

tjänster och få placeringar.  

Integration barn och ungdom visar ett negativt 

resultat vilket beror på en minskad dygnsersättning 

från Migrationsverket samt placeringar helt utan 

ersättningar. Tidigare kompenserades även 

tomplatser från Migrationsverket vilket inte längre 

ersätts vilket gör det svårare att täcka fasta 

kostnader. I resultatet ingår sparade medel från 

Migrationsverket 2017 som kompenserar en del av 

underskottet.  

Arbetsmarknadsenheten och Integration vuxna 

visar på fortsatt positiva resultat och är bland annat 

ett resultat av en aktiv samverkan med 

Arbetsförmedlingen. I resultaten ingår sparade 

medel från Migrationsverket 2017 som 

kompenserar en del av underskottet.  

Vård och omsorg vidtar följande korrigerande 

åtgärder vid större avvikelser mot budget. 

Kostnaden för nattpatrullen är hög och en 

omorganisation är påbörjad och kommer att 

genomföras våren 2019.  

Digital tillsyn är upphandlad och information om 

tjänsten till brukare är på gång. Inköpsteam/e 

handel ligger i startgroparna och förväntas vara 

igång under februari 2019. Arbetet med 

Heltidsresan pågår där arbetet med systemet Time 

care pool är en viktig del samt nya schema-

läggningsprocesser. Införandet av samordnad 

planering i hemtjänsten effektiviserade våra 

processer och nu inrättar vi central 

schemaplanering för ytterligare effektivisering. 

Barn och ungdom  

Barn och ungdoms resultat för 2018 visar på ett 

överskott på 3,2 mnkr. Förskolan gör ett överskott 

på 3 mnkr, medan fritidshem, grundskola och 

grundsärskola visar på ett underskott. Det är 

framför allt personalkostnaderna inom förskolan, 

förskoleklass och på fritidsgårdarna som har varit 

lägre än budgeterat. Vid sjukdom och ökat 

barnantal har man inte ersatt personalen fullt ut 

inom förskolan. Däremot har personalkostnaderna 

för fritidshem, grundskola och grundsärskola ökat. 

Kostnaderna för skolskjuts överskred budgeten 

med 810 tkr. Gymnasieundervisningen har ett 

positivt resultat på ca 1 mnkr. Kostverksamheten 

gör ett mindre underskott som beror på ökade 

personal- och livsmedelskostnader.  

Kultur och näring 

Kultur och näring gjorde ett överskott jämfört med 

budget på 2,8 mnkr. Det är inom 

kulturverksamheten som överskott finns på grund 

av vakanta tjänster. Vandrings och cykelleder visar 

ett överskott eftersom underhåll av cykelleden 

ännu inte kommit igång.  Meröppet hos biblioteket 

är inte infört och därför har inte kostnader för 

anpassning av lokaler inte använts.  I övrigt följer 

verksamheterna budget. Det finns behov av ökat 

underhåll i idrottshallarna framöver. 

Miljö och bygg 

Miljö och byggverksamheten redovisar ett 

överskott jämfört med budget med 5,1 mnkr. 

Miljöverksamheten har under början av året haft 

vakanta tjänster som tillsatts under hösten.  

Vakanserna har inneburit att verksamheten inte 

klarat tillsynsuppdraget och det planerade 

tillsynsarbetet har endast delvis uppfylls. 

Verksamheten har också arbetat med projekten 

Lova - vattenvårdande och Lona - Batlife där 

bidrag erhållits från Naturvårdsverket.  

Plan- och byggverksamheten har den största delen 

i verksamhetsområdets överskott.  Verksamheten 

har haft vakanser på grund av föräldraledighet och 
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högre intäkter för bygglovsavgifter än budgeterat. 

Även för plan- och byggverksamheten innebär 

vakanserna att de planerade uppdragen inte kan 

utföras till fullo. Kostnaderna för 

bostadsanpassningar har också varit låga och inga 

stora omfattande anpassningar har kommit in 

under året.  

Teknisk affärsverksamhet 

Skattefinansierad verksamhet 

För den skattefinansierade verksamheten har året 

kännetecknats av fluktuationer. Verksamheten 

gjorde för år 2018 ett underskott med 0,7 mnkr 

jämfört mot budget. Det kraftiga snöfallet i början 

året resulterade i att årsbudgeten för 

vinterväghållningen redan var överskriden i april. 

Detta motverkas dock i viss utsträckning av att 

park- och grönyteunderhållet varit lågt tack vare 

den torra och varma sommaren. För att hantera vid 

större avvikelser mot budget tillsätts vakanta 

tjänster inte under året.  

Vindkraftsverksamheten avvecklades under 2017 

och genererade ett överskott på 0,8 tkr jämfört med 

årets budget när elcertifikaten såldes.  

Taxefinansierad verksamhet 

Vatten- och avloppsverksamheten redovisar ett 

underskott med 4,0 mnkr jämfört med budget. 

Underskottet är främst knutet till höga 

saneringskostnader samt högre produktionskostnad 

av dricksvatten då stora mängder behövts tas från 

Kalmar och Borgholm. Vidare har 

avloppsverksamheten högre elkostnader jämfört 

med föregående år.  Överskridandet orsakas också 

av att ersättningskostnader på 0,6 mnkr för en 

översvämning som inträffade 2010 har 

slutreglerats. 

Fjärrvärmeverksamheten redovisar ett överskott 

med 0,6 mnkr jämfört med budget. På grund av 

kraftigt höjda fliskostnader fr.o.m september 

befarades att årsbudgeten skulle komma att 

överskridas men den varma hösten och vintern 

samt större användning av pellets gjorde att 

kostnaderna inte blev så höga som befarat.  

Finansförvaltningen 

Finansförvaltningen redovisar ett överskott på  

25,1 mnkr jämfört mot budget. Skatteintäkter, 

kommunal utjämning och generella bidrag blev  

5,5 mnkr lägre än budgeterat beroende på de 

skatteunderlagsprognoser som SKL lämnat under 

året. Kommunens kapitaltjänstkostnader blev  

16,5 mnkr lägre än budgeterat beroende en 

övergång till komponentavskrivningar samt på 

förskjutningar i tiden för stora projekt där 

avskrivning inte kommer att påbörjas under 2018. 

Komponentavskrivning innebär att anläggningarna 

delas upp i komponenter och en ny bedömning av 

varje komponents nyttjande tid görs. Detta innebär 

för de flesta kommuner att 

kapitaltjänstkostnaderna sjunker i ett antal år 

framöver för att sedan stiga igen när 

underhållsåtgärder läggs till anläggningen.  

Den pott som finansförvaltningen sätter av för 

resursfördelning, pensionskostnader och 

löneökningar har inte förbrukats fullt ut och 

lämnar ett överskott på 5,9 mnkr. Även de 

finansiella kostnaderna blev lägre än budgeterat 

(4,5 mnkr) på grund av den låga räntan och att 

kommunen inte behövt uppta några nya lån förrän 

i slutet av året. Kommunen blev också beviljad två 

”gröna lån” vilket ger lägre ränta. 



 
 
INVESTERINGSREDOVISNING 
 
 
 
 

48 
 

 

Investeringsredovisning 

Investeringsprojekt 
  

Budget            
2018 

Utfall       
2018 

Av-vi-
kelse  

Total 
budget 

projektet 

Totalt ut-
fall pro-

jektet 

Skattefinansierad verksamhet           

Verksamhetsstöd 3 565 2 842 723 7 065 6 042 

  IT-investeringar 1 865 1 142 723 1 865 1 142 

  Cykelprojektet 1 700 1 700 0 5 200 4 900 

Mark och exploatering och Fastigheter 32 062 13 535 18 527 89 378 32 276 

  Projekt vidareutv Zokker 300 0 300 12 100 0 

  Torslunda skola - Kök 4 900 100 4 800 4 900 100 

  Markreserv 1 500 0 1 500 1 500 0 

  Äppelvägen 16 platser 13 512 10 274 3 238 29 203 26 762 

  Energibesparande åtgärder 1 000 797 203 1 000 797 

  Fastighetsrenoveringar 1 300 339 961 1 300 339 

  Gårdby sporthall golv 750 650 100 750 650 

  Trygghetsboende Södra Möckleby 3 500 0 3 500 4 500 0 

  Fiber 1 750 0 1 750 2 350 144 

  Infrastruktur Åkervägen (CIS) 2 000 1 250 750 4 000 1 250 

  Färjestaden centrum 300 0 300 14 300 0 

  Väg förbi kyrkbyn Mörbylånga 500 83 417 7 225 611 

  Gång och cykelväg längs Trafikverkets vägar 410 42 368 5 910 1 596 

  Övertagande TRVs vägar Storgatan m.fl 90 0 90 90 27 

  Färjestadens industriområde 250 0 250 250 0 

Vård och omsorg 2 909 2 385 524 4 909 2 385 

  Inventarier Äppelvägen 750 865 -115 750 865 

  Nya boendeformer 900 476 424 900 476 

  Systemutveckling, e-hälsa 714 561 153 714 561 

  Inventarier liftar 400 348 52 2 400 348 

  Arbetsmiljöförbättringar/utemiljö 145 135 10 145 135 

Barn och ungdom 3 400 1 444 1 956 3 400 1 444 

  Skolgårdar 1 500 0 1 500 1 500 0 

  Åtgärder lokalbrist Gårdbyskolan 1 200 575 625 1 200 575 

  Åtgärder lokalbrist Alunskolan 300 0 300 300 0 

  Investeringar Barn och ungdom 400 869 -469 400 869 

Kultur och näringsliv  5 196 200 4 996 14 596 200 

  Konstnärlig utsmyckning äppelvägen 133 133 0 133 133 

  

Fritid, investeringsplan inkl. badplatser, till-
gänglighetsanpassning Kalvhagens badplats 396 67 329 2 796 67 

 Konstgräsplan Gårdby 4 667 0 4 667 11 667 0 

Miljö och byggnadsförvaltningen  314 115 199 850 651 

  Ärendehanteringssystem 214 115 99 750 651 

  Kommunalt finanierade laddstolpar 100 0 100 100 0 

Teknisk affärsverksamhet  6 083 2 128 3 955 10 434 3 414 

  Trädäck södra piren Färjestaden 992 0 992 992 0 

  Förråd mörbylånga 143 0 143 143 0 

  Oljeavskiljare 40 0 40 40 0 

  Gps till fordon (digital inloggning) 100 0 100 100 0 

  Fordon 250 409 -159 250 409 

  Grönhögens hamn 2 921 269 2 652 2 921 391 

  Gatubelysning 637 605 32 4 988 1 769 

  Gång och cykelvägar/gator 500 462 38 500 462 

  Trafiksäkerhet 500 383 117 500 383 

Summa skattefinansierad verksamhet 53 529 22 649 30 880 130 632 46 412 
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Investeringsprojekt 
  

Budget            
2018 

Utfall       
2018 Avvikelse  

Total bud-
get pro-

jektet 

Totalt  
utfall pro-

jektet 

Taxefinansierad verksamhet           

Fjärrvärmeverksamheten  1 700 2 564 -864 10 800 2 564 

  Fjärrvärme Färjestaden 1 200 2 249 -1 049 8 200 2 249 

  Fjärrvärme Mörbylånga 500 315 185 2 600 315 

Vatten och avloppsverksamheten  166 743 158 686 8 057 344 873 217 153 

  Fordon 250 199 51 250 199 

  Mörbylånga vattenverk 70 004 75 676 -5 672 145 965 85 679 

  Segerstads reningsverk 1 000 0 1 000 4 000 0 

  VA-stam Gårdby Norra Möckleby 338 474 -136 12 498 17 295 

  Årsvik 664 176 488 697 209 

  Servisledningar 641 1 535 -894 3 941 1 535 

  Södra Möckleby vattenverk 27 583 26 980 603 53 172 52 986 

  Nya boror i Triberga 781 685 96 1 281 1 404 

  VA-stam N Möckleby-Gårdby 18 839 17 291 1 548 18 839 17 291 

  Degerhamns reningsverk ombyggnad 3 500 672 2 828 4 500 672 

  VA-anslutningar 2 000 2 000 0 15 200 2 000 

  VA-utbyggnad Strandskogen  8 000 7 607 393 8 000 7 607 

  Anslutning Saxnäs, Porkärr m.fl 3 000 0 3 000 37 000 0 

  Snäckstrand 1 800 1 000 800 1 800 1 000 

  Etapp 4 Dörby 1 000 1 733 -733 1 000 1 733 

  Sanering VA 7 000 6 265 735 7 000 6 265 

  Gröngatan 0 100 -100 4 000 4 214 

  Kommunens byar 280 263 17 280 263 

  Vattenförsörjningsanordning 4 160 633 3 527 8 660 973 

  VA-stam Degerhamn Grönhögen 12 407 15 612 -3 205 12 407 15 612 

  Gårdby pumpstation 856 10 846 1 456 154 

  Överföringsledning Stora Rör 0 -401 401 0 -401 

  Reservkraft avloppspumpstation 1 581 0 1 581 1 581 0 

  Ombyggnad Tveta vattenverk 1 059 0 1 059 1 346 287 

  Ombyggnad Triberga vattenverk 0 176 -176 0 176 

Mark och exploatering  4 000 0 4 000 25 000 0 

  Exploatering 4 000 0 4 000 25 000 0 

Summa taxefinansierad verksamhet  172 443 161 250 11 193 380 673 219 717        
Summa nettoinvesteringar  225 972 183 899 42 073 511 305 266 129 

  

Årets investeringar 

Äppelvägens avdelning med 16 nya platser står 

klar och projektet avslutas till årsskiftet 2018/2019 

med en total kostnad på 27 mnkr. Golvet i Gårdby 

sporthall är utbytt till en kostnad enligt budget. 

Ombyggnad av Torslunda kök håller på att 

omprojekteras för att hitta en mer kostnadseffektiv 

lösning jämfört med ombyggnad av både matsal 

och kök som var den ursprungliga planen.  

Renovering av kommunhuset har påbörjats där 

ventilation och uppfräschning av korridorer med 

målning, golv och nya dörrar har gjorts. Tak- och 

fasadrenovering har utförts på Kamerala villan och 

dusch- och omklädningsrum i Alunskolan har 

fräschats upp. 

Under året har kommunala gator och VA-

ledningar byggts i anslutning till den nya Östra 

skolan (CIS). Trafikverket har tillsammans med 

kommunen färdigställt en åtgärdsvalstudie (ÅVS) 

avseende cykelvägar mellan Algutsrum och 

Skogsby samt längs Storgatan i Färjestaden, 

mellan Brandstationen och Almérs. Trafikverket 

och kommunen har också avtalat att kommunen 

ska ta över väghållaransvaret för Storgatan, Gamla 

Storgatan och Brandstationsgatan i centrala 

Färjestaden. 

Vård och omsorgsverksamheten har investerat i 

systemutveckling/e-hälsa inför införandet av 

timecare-pool, timecare multiaccess samt 

integration timecare planering. Inventarier 

Äppelvägen är införskaffade och ett stödboende, 

Fabriksgatan 8, ombyggd för att innefatta fyra 

lägenheter samt en dagverksamhetslokal med 

kontor och övernattningsmöjligheter för personal. 

Taklyftarna på de särskilda boendena runt om i 

kommunen är gamla och behöver bytas ut då vissa 

är utdömda och utbyten är påbörjade på 

Rönningegården och Vasa.  
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Större projekt som avslutats under året är 

överföringsledningar Norra Möckleby-Gårdby, 

överföringsledningar Degerhamn-Grönhögen och 

Degerhamns Vattenverk. Dessa projekt har hållit 

budget (efter en planerad omfördelning från 

Sanering av VA-ledningar till 

överföringsledningar Degerhamn-Grönhögen).  

Under året har byggnationen av Mörbylånga 

vattenverk fortsatt, tidsplanen ser ut att hålla. 

Initialt har detta projekt blivit mer kostsamt än 

aviserad budget, bland annat på grund av ökade 

projekteringskostnader och ökad schakt sortering 

av schaktmassor. Detta medför ökade kostnader 

som påverkar den totala projektkostnaden. 

 

 
Gårdby sporthall 

 

Kamerala villan innan renovering 
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Exploateringsredovisning 
Årets exploateringsprojekt 

Fler villatomter än beräknat har sålts under året. 

Tomter har sålts på handelsområdet vid Brofästet, 

Granitvägen för byggnation av radhus och på 

Hållbar plats. Exploateringen av infrastruktur, 

gator och VA i Snäckstrand är slutförd och håller 

planerad budget. Även här har flera villatomter 

sålts. Inom mark- och exploatering pågår flera 

projekt. Projektering och ny upphandling har skett 

för den nya 7-9-skolan i Färjestaden, Björnhovda 

25:2. 

Cykelväg mellan Hummerstigen och Räkstigen har 

byggts, vilket innebär att en bra cykelförbindelse 

numera finns mellan hamnen och Möllstorps 

camping.  Övriga större kommunala 

exploateringsområden där försäljning sker är 

”Hållbar plats” vid Järnvägsgatan, där 16 st 

hyreslägenheter håller på att färdigställas och 

Brofästet där försäljning av kvartersmark har 

beslutats av KS under perioden. 

I flera privata exploateringsområden pågår 

färdigställande av gator och va-ledningar, bland 

annat kan nämnas söder om Nybrovägen och Joels 

udde i Färjestaden, kvarteret Bromsen i 

Mörbylånga samt ett område i södra delen av 

Vickleby, samt 24 bostadsrätter som nästan är 

färdigställda vid Äppelvägens södra del. 

Sammantaget medför dessa exploateringar att fler 

nya villatomter och lägenheter tillkommer i 

kommunen. Under året har försäljning av 

kvartersmark vid hamngrillen i Färjestaden 

beslutats av KS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exploateringsredovisning 

Utgående 
belopp 

2018 

Utgående 
belopp 

2017 

Algutsrum 20:10 Coop 181 176 

Bengtstorp 1:15, Revyhuset - 219 

Björnhovda 20:4 314 314 

Björnhovda 25:2, Högstadie 2 174 736 

Björnhovda 6:6 2 006 2 006 

Brofästet 10 871 11 266 

Färjestaden 5:5 1 362 1 362 

Färjestadens hamn -625 - 

Förvärv Styrmannen 1  
och Lotsen 6 - 1 400 

Glömminge planområde 763 753 

Granitvägen -640 4 650 

Kalvhagen Campingen - 124 

Kastlösa 13:24 407 407 

Kastlösa 56:2 - 3 98 252 

Möllstorpsgatan - 143 

Mörbylånga hamn  2 575 2 674 

Norra hamnplan etapp 3 - 1 101 

Norra Viken, etapp 1 800 2 214 

Pumpan 3 - 126 

Scoutvägen 595 - 

Skiffergatan - 627 

Snäckstrand -541 204 

Södra Möckleby 2:44 - 5:2 757 757 

Tingsplanen 2 000 2 000 

Öster om Färjehallen,  
Hållbar plats 6 828 11 664 

Mindre exploateringsprojekt -446 -2 476 

Generell värdereglering   -6 676 

Resultat 29 479 36 023 
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Redovisningsprinciper 
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med 

lagen om kommunal redovisning och Rådet för 

kommunal redovisning (RKR) rekommendationer 

i redovisningsfrågor som är av principiell 

betydelse eller av större vikt för kommunsektorns 

redovisning. Redovisningsprinciperna är 

oförändrade jämfört med föregående år. Eventuella 

avsteg redovisas nedan.  

Mörbylånga kommuns årsbokslut innehåller 

resultat- och balansräkning, kassaflödesanalys 

samt noter. För kommunens interna redovisning 

tillkommer drift- och investeringsredovisning.  

Allmänt 

Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt 

att de ekonomiska tillgångarna kommer att 

tillgodogöras kommunen och intäkterna kan 

beräknas på ett tillförlitligt sätt. Intäkter från barn- 

och äldreomsorg redovisas månatligen, 

förbrukningsavgifter för VA och fjärrvärme 

debiteras och redovisas kvartalsvis. Övriga 

avgifter och försäljningar debiteras så snart 

tjänsten är utförd. 

Fordringar har upptagits till de belopp varmed de 

beräknas inflyta. Tillgångar och skulder har 

upptagits till anskaffningsvärde där inget annat 

anges. Periodisering av inkomster och utgifter har 

skett enligt god redovisningssed. Förråden har 

värderats till inköpspris exklusive mervärdeskatt 

på värderingsdagen. Värdering av kortfristiga 

placeringar har gjorts post för post till det lägsta av 

verkligt värde och anskaffningsvärdet. 

Avskrivningar och kapitalkostnader 

Anläggningstillgångar har i balansräkningen 

värderats till anskaffningsvärdet med avdrag för 

planmässiga avskrivningar och eventuella 

nedskrivningar. Avskrivning av materiella 

anläggningstillgångar görs med linjär avskrivning, 

d.v.s. lika stora nominella belopp varje år. 

Kapitalkostnaderna består dels av rak avskrivning 

på anskaffningsvärdet, dels av internränta med 1,5 

% på bokfört värde. Avskrivning påbörjas 

månaden efter slutförd investering och beräknas på 

anskaffningsvärdet. Avskrivningar av 

anläggningstillgångar görs i enlighet med RKR:s 

rekommendation nr 11.4 ”Materiella 

anläggningstillgångar”. Avskrivning görs per 

komponent över tillgångens nyttjandeperiod ner 

till beräknat restvärde. Nyttjandeperioden för 

nedan angivna komponenter är grundregeln, 

avvikelse kan förekomma efter bedömning av 

fastighetens konstruktion och material. När en 

komponent i en anläggningstillgång byts ut, 

utrangeras eventuell kvarvarande del av den gamla 

komponenten och den nya komponentens 

anskaffningsvärde aktiveras med en ny 

avskrivningsplan efter nyttjandeperioden.  

Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk eller 

innehav med en nyttjandeperiod om minst 3 år 

klassificeras som anläggningstillgång om beloppet 

överstiger gränsen för mindre värde. Värdet har 

satts till 0,5 basbelopp. Kommunens 

avskrivningstider för fastigheter är 20-100 år, 

infrastruktur 10-50 år och för maskiner och 

inventarier 5-20 år. Komponenter och 

avskrivningstider utgår från kommunens riktlinjer 

för anläggningsredovisning. 

Under 2016 påbörjades arbetet med att förbereda 

och uppdatera övergången till 

komponentavskrivningar enligt RKR:s regelverk. 

Arbetet slutfördes under 2018 och nu är samtliga 

anläggningstillgångar uppdelade i komponenter 

där så är tillämpligt. Inventering och 

differentiering av befintliga äldre anläggningar har 

skett och regler och rutiner har fastställts. Samtliga 

nya investeringar under kommande år kommer att 

delas upp i komponenter direkt. Uppdelningen i 

komponenter och bedömning av nyttjandeperioder 

medförde att kommunens kapitaltjänstkostnader 

sjönk med 16,5 mnkr jämfört med tidigare år. 

Redovisning av 
exploateringsverksamhet 

Exploateringsfastigheter som ska avyttras 

klassificeras som en omsättningstillgång. 

Utgångspunkten för om klassificeringen av en 

exploateringsfastighet från anläggnings- till 

omsättningstillgång är att detaljplanen för området 

vunnit laga kraft och att avtal upprättats med 

exploatör för igångsättning av markarbeten. 

Beräkning av anskaffningsvärdet och värdering 

sker i enlighet med Redovisningsrådets (RR) 

rekommendation nr 2:02 ”Varulager”. Då det kan 

vara svårt att beräkna resultatet på ett tillförlitligt 

sätt innan hela projektet avslutats är det först vid 

slutredovisningen av exploateringsprojektet som 

kostnader och intäkter redovisas i 

resultaträkningen. Kommunen följer inte fullt ut 

den idéskrift kring redovisning av kommunal 

markexploatering som RKR har gett ut.  

Leasing 

Kommunen följer inte RKR:s rekommendation nr 

13.2. 
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Lånekostnad 

Lånekostnader redovisas i enlighet med 

huvudmetoden enligt RKR:s rekommendation nr. 

15.1. Lånekostnaderna belastar följaktligen 

resultatet för den period de hänför sig till. 

Redovisning av kommunalskatt 

I enlighet med RKR:s rekommendation nr 4.2 

”Redovisning av skatteintäkter” har 

kommunalskatten periodiserats. Detta innebär att 

Mörbylånga kommun i årsbokslutet per den 31 

december 2018 har bokfört den definitiva 

slutavräkningen för 2017 samt en preliminär 

slutavräkning för 2018. Beräkningen utgår från 

Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) 

decemberprognos. 

Redovisning av semesterlöneskuld 
och ej kompenserad övertid 

Semesterlöneskulden, d.v.s. skulden till personalen 

för semesterdagar och okompenserad övertid, 

redovisas som kortfristig skuld. De intjänade 

förmånerna har belastats med lagenliga 

arbetsgivaravgifter.   

Redovisning av pensionsmedel 

Kommunens pensionsskuld redovisas enligt den så 

kallade ”blandmodellen”. Detta innebär att den 

pension som intjänats före år 1998 behandlas som 

en ansvarsförbindelse ”inom linjen”. 

Pensionsförmåner som intjänats från och med 

1998 redovisas som kostnad i resultaträkningen 

och som en avsättning i balansräkningen. I 

kostnaden och avsättningen ingår särskild 

löneskatt med 24,26 procent. Värdering av 

pensionsförpliktelserna har gjorts med tillämpning 

av RIPS 17. 

Placerade pensionsmedel (KLP) 

Mörbylånga kommuns finansiella placering i 

Kalmar Läns Pensionsförvaltning AB (KLP) 

redovisas som omsättningstillgång och 

värderingen är gjord enligt lägsta värdets princip 

samt enligt portföljmetoden.  

Avsättning deponi 

Nya krav på deponeringsanläggningar innebar att 

all deponi i princip har upphört efter år 2008. 

Under åren har diskussioner förts om vilken metod 

som ska användas för sluttäckning av 

Kastlösatippen. Kostnaderna för sluttäckningen 

som är planerad till 2020-2021 är beroende av 

vilken metod som godkänns. Kommunen redovisar 

avsättning för deponi i enlighet med RKR 14.1.  

Anslutningsavgifter 

I enlighet med RKR:s rekommendation 18.1 

redovisas intäkterna för anslutningsavgifter för 

vatten och avlopp som långfristiga skulder som 

löses upp i takt med avskrivningsunderlaget, d.v.s. 

50 år.  

Återbäring från Kommuninvest 

Återbäring från Kommuninvest har behandlats 

enligt RKR:s yttrande (december, 2012) och har 

inte påverkat kommunens resultaträkning.  

Redovisning av finansiella tillgångar 
och skulder 

Finansiella tillgångar och skulder klassificeras 

enligt RKR:s rekommendation nr 20. Långfristiga 

skulder som förfaller till betalning inom tolv 

månader från balansdagen redovisas i bokslutet 

som långfristig skuld då den ursprungliga löptiden 

var längre än tolv månader samt att kommunen har 

för avsikt att refinansiera skulden långfristigt.  

Sammanställd redovisning 

Den sammanställda redovisningen upprättas enligt 

den kommunala redovisningslagen kapitel 8 och 

utformas enligt god redovisningssed. 

Redovisningen omfattar aktiebolag och 

kommunalförbund i vilka kommuen har ett 

bestämmande eller betydande inflytande.  

Den sammanställda redovisningen har upprättats 

enligt förvärvsmetoden med proportionell 

konsolidering. Med förvärvsmetoden menas att det 

av kommunen vid förvärvstillfället förvärvade 

egna kapitalet i dotterföretaget har eliminerats. 

Därefter räknas intjänat kapital in i koncernens 

eget kapital. Den proportionella konsolideringen 

betyder att om dotterföretagen inte är helägda tas 

endast ägda andelar av räkenskaperna in i den 

sammanställda redovisningen. Alla bolag i 

koncernen har kalenderår som räkenskapsår.  

Obeskattade reserver har efter avdrag för 

uppskjuten skatt redovisats som eget kapital och 

uppskjuten skatt som avsättning. Inom koncernen 

förekommer omfattande transaktioner mellan 

bolagen, förbunden och kommunen. Alla 

koncerninterna transaktioner har eliminerats för att 

ge en rättvisande bild av koncernens totala 

ekonomi. 

Redovisningen innehåller resultat- och 

balansräkning, kassaflödesanalys och noter, i 

enlighet med rekommendationen från Rådet för 

kommunal Redovisning (RKR 8:2). I 

redovisningen kallas den sammanställda 

redovisningen för ”koncernen”.  
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Resultaträkning 
  Kommunen Koncernen 

TKR                                                          NOT 2018-01-01 2017-01-01 2018-01-01 2017-01-01 
    -2018-12-31 -2017-12-31 -2018-12-31 -2017-12-31 

 
Verksamhetens intäkter 2 197 612 202 647  309 149  295 046 
Verksamhetens kostnader 3 -990 817 -975 393  -1 070 744  -1 036 006 
Avskrivningar 4 -37 662 -55 746  -57 123 -75 882  
Verksamhetens nettokostnader  -830 867 -828 492  -818 718 -816 843 

           
Skatteintäkter 5 667 333 649 841  667 333 649 841  
Generella statsbidrag och utjämning 6 200 097 184 771  204 656 189 432  
Finansiella intäkter 7 14 351 13 271  13 656 12 342  
Finansiella kostnader 8 -4 206 -1 820  -14 828 -10 157  
Resultat före extraordinära poster  877 575 846 063  949 242 841 458  

          
Skatt  0 0 -198 -2 527 

      
Årets resultat  46 707 17 572 51 901 22 089  
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Balansräkning 
  Kommunen Koncernen 

TKR                                                                      NOT 2018-01-01 2017-01-01 2018-01-01 2017-01-01 
    -2018-12-31 -2017-12-31 -2018-12-31 -2017-12-31 

 
TILLGÅNGAR           
            
Anläggningstillgångar           
            
Materiella anläggningstillgångar       
Mark, byggnader och tekniska anläggningar 9 1 113 395 984 984 1 670 308 1 534 834 
Maskiner och inventarier 10 13 325 15 995 37 641 39 720 
        

Finansiella anläggningstillgångar 11 18 875 18 875 14 720 
 

14 340 
Summa anläggningstillgångar   1 145 595 1 019 854 1 722 669 1 588 894 

        
Omsättningstillgångar       
Förråd m.m. 12 31 399 38 454 32 000 39 223 
Fordringar 13 128 419 148 618 128 981 148 858 
Kortfristiga placeringar 14 90 258 90 113 90 258 90 113 
Kassa och bank 15 88 439 46 749 145 157 117 645 
Summa omsättningstillgångar   338 515 323 934 396 395 395 838 

        
SUMMA TILLGÅNGAR   1 484 110 1 343 788 2 119 064 1 984 732 

 

 
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR  
OCH SKULDER           
            

Eget kapital 16         
Årets resultat   46 707 17 572 51 901 22 089 
Resultatutjämningsreserv   39 830 0 39 830 0 
Övrigt eget kapital   320 701 342 959 384 337 402 557 
Summa eget kapital   407 238 360 531 476 068 424 646 

           
Avsättningar          
Avsättningar för pensioner och liknande  
förpliktelser 17 40 087 35 547 40 683 36 008 
Andra avsättningar 18 23 010 23 036 36 493 36 165 
        
Skulder       
Långfristiga skulder 19 826 236 749 865 1 345 384 1 255 011 
Kortfristiga skulder 20 187 539 174 809 220 436 232 903 
        
    1 013 775 924 674 1 565 820 1 487 914 
SUMMA EGET KAPITAL OCH 
SKULDER   1 484 110 1 343 788 2 119 064 1 984 732 

            
  
  
Ställda säkerheter  Inga Inga 31 830 41 201 
       
Ansvarsförbindelser 21     

Ansvarsförbindelse till förmån för dotterbolag  469 245 471 511 469 245 
 

471 511 
Andra ansvarsförbindelser  20 268 20 454   20 268 20 454 
Pensionsåtagande  230 236 235 355 236 341 242 057 
   719 749 727 320 725 854 734 022 
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Kassaflödesanalys 
  Kommunen Koncernen 

TKR                                                                      NOT 2018-01-01 2017-01-01 2018-01-01 2017-01-01 
 -2018-12-31 -2017-12-31 -2018-12-31 -2017-12-31 

 
Den löpande verksamheten       

 

Årets resultat   46 707 17 572  51 901 22 089 
         
Justering för poster som inte ingår i  
kassaflödet 22     

 

Av- och nedskrivningar   37 662 55 746  57 123 75 882 
Gjorda avsättningar   4 514 -2 463  5 003 -619 
Övriga ej likviditetspåverkande poster   497 0  695  
Medel från verksamheten före förändring av 
rörelsekapital   42 673 53 283  62 821 

 
75 263 

         
Ökning/minskning förråd och varulager   7 055 -3 245  7 223 -3 094 
Ökning/minskning kortfristiga fordringar   20 054 -24 985  19 877 -37 721 
Ökning/minskning kortfristiga skulder   12 729 27 216  -12 467 64 936 
Kassaflöde från den löpande verksamheten   129 218 69 841  129 355 121 474 

         
Investeringsverksamheten        
Investering i materiella anläggningstillgångar   -183 899 -138 791  -212 552 -160 139 
Försäljning av materiella anläggningstillgångar   20 000 2 456  20 000 2 436 
Investering i finansiella anläggningstillgångar     -145  
Kassaflöde från investeringsverksamheten   -163 899 -136 335  -192 552 -157 703 

         
Finansieringsverksamheten        
Nyupptagna lån   81 439 63 343  96 057 63 343 
Amortering av långfristiga skulder   -5 068 -3 701  -5 348 -3 980 
Kassaflöde från finansieringsverksamheten   76 371 59 642  90 709 59 363 

         
Årets kassaflöde   41 690 -6 852  27 512 23 134 

         
Likvida medel vid årets början        
Likvida medel vid årets början   46 749 53 601  117 645 94 511 
Likvida medel vid årets slut   88 439 46 749  145 157 117 645 
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Noter 
  Kommunen Koncernen 
  2018 2017 2018 2017 

 

Not 2 Verksamhetens intäkter 

Försäljningsintäkter 1 997 4 491 83 612 50 969 
Taxor och avgifter 94 553 87 709 116 090 87 710 
Hyror och arrenden 17 214 15 652 17 214 15 652 
Bidrag 69 049 80 491 68 063 82 283 
Försäljning av verksamhet och  
konsulttjänster 9 625 12 495 10 233 

12 495 

Exploateringsintäkter 3 065 1 810 3 065 1 810 
Övriga intäkter 2 109 0 10 872 44 128 
Summa verksamhetens intäkter 197 612 202 648 309 149 295 046 

         
  
Not 3 Verksamhetens kostnader 

Löner och sociala avgifter 562 538 585 334 696 657 685 556 
Pensionskostnader 35 547 7 791 40 665 7 791 
Inköp av anläggnings- och underhållsmaterial 1 680 20 847 11 088 20 847 
Bränsle, energi och vatten 32 165 31 033 43 618 42 906 
Köp av huvudverksamhet 174 538 176 274 36 552 23 205 
Lokal- och markhyror 43 719 35 541 82 337 93 547 
Övriga tjänster 30 788 29 148 39 855 37 255 
Lämnade bidrag 22 129 27 480 22 290 27 480 
Realisationsförluster och utrangeringar 450 0 1 910 0 
Övriga kostnader 87 263 61 945 95 772 97 421 
Summa verksamhetens kostnader 990 817 975 393 1 070 744 1 036 008 

         

Då anpassning av kontoplanen gjorts under året är jämförelse mellan åren inte helt överensstämmande.   

 
Not 4 Avskrivningar 

Avskrivning byggnader och anläggningar 30 231 43 158 44 986 62 051 
Avskrivning maskiner och inventarier 7 431 7 874 12 137 12 332 
Nedskrivningar 0 4 714 0 1 499 
Summa avskrivningar 37 662 55 746 57 123 75 882 

         
  
Not 5 Skatteintäkter 

Preliminär kommunalskatt 670 421 652 091 670 421 652 091 
Preliminär slutavräkning innevarande år -913 -3 027 -913 -3 027 
Slutavräkningsdifferens föregående år -2 175 777 -2 175 777 
Summa skatteintäkter 667 333 649 841 667 333 649 841 

 

Not 6 Generella statsbidrag och utjämning 

Inkomstutjämningsbidrag/-avgift 147 309 145 492 147 309 145 492 
Kostnadsutjämningsbidrag -13 058 -19 125 -13 058 -19 125 
Regleringsbidrag/-avgift 2 356 -145 2 356 -145 
Strukturbidrag 10 064 9 428 14 623 14 090 
LSS-utjämning 9 937 10 637 9 937 10 637 
Kommunal fastighetsavgift 43 490 38 484 43 490 38 484 

Summa generella statsbidrag och utjämning 200 098 184 771 204 657 
 

189 433 

 
 
Not 7 Finansiella intäkter 

Utdelningar på aktier och andelar 5 729 3 663 5 729 3 662 
Ränteintäkter 1 090 950 1 302 2 386 
Övriga finansiella intäkter 7 532 8 658 6 625 6 294 
Summa finansiella intäkter 14 351 13 271 13 656 12 342 
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  Kommunen Koncernen 
  2018 2017 2018 2017 

 
Not 8 Finansiella kostnader 

Förluster vid försäljning av kortfristiga place-
ringar 3 524 674 3 524 

 
674 

Räntekostnader 610 1 075 11 232 9 411 
Övriga finansiella kostnader 72 71 72 71 
Summa finansiella kostnader 4 206 1 820 14 828 10 156 

         

  
Not 9 Mark, byggnader och tekniska anläggningar 

Ingående anskaffningsvärden 1 568 593 1 460 743 2 336 623 2 202 276 
Omklassificeringar -84 612  -86 714 0 
Årets avyttringar/utrangeringar -436 120  -445 200 -200 
Årets anskaffningar 82 542 107 850 107 365 134 547 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 1 130 413 1 568 593 1 912 075 2 336 623 

      
Ingående avskrivningar -596 497 -548 625 -786 755 -724 704 
Omklassificeringar 478 332 0 478 332 0 
Årets avyttringar/utrangeringar 0 0 2 521 0 
Årets avskrivningar -30 231 -47 872 -44 987 -62 051 
Utgående ackumulerade avskrivningar -148 396 -596 497 -350 888 -786 755 

      
Ingående nedskrivningar -13 124 -13 124 -43 452 -41 952 
Återförda nedskrivningar 13 124 0 13 124 -1 500 
Utgående ackumulerade nedskrivningar 0 -13 124 -30 328 -43 452 

     
 
Pågående nyanläggningar    

 

Ingående balans 26 012 0 54 429 15 508 
Omklassificeringar 0 0 -27 500 0 
Utgifter under året 105 366 26 012 112 521 12 909 
Utgående balans 131 378 26 012 139 450 28 417 

      
Utgående redovisat värde 1 113 395 1 010 996 1 670 308 1 534 833 

 

Årets avyttringar/utrangeringar samt nedskrivningar avser inte avyttringar, utrangeringar eller nedskrivningar i 

ordets rätt bemärkelse utan avser bokföringsmässiga justeringar till rätt bokfört värde. Desamma gäller för 

maskiner och inventarier. 

 

Not 10 Maskiner och inventarier 

Ingående anskaffningsvärden 67 743 62 814 153 646 140 762 
justering ändrad ägarandel 0 0 -1 423 0 
Omklassificeringar 0 0 -176 0 
Försäljningar/utrangeringar -34 634 0 -34 653 0 
Årets anskaffningar 4 307 4 929 9 844 12 885 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 37 416 67 743 127 238 153 646 

      
Ingående avskrivningar -51 748 -43 874 -113 926 -101 594 
justering ändrad ägarandel 0 0 1 182 0 
Omklassificeringar 0 0 176 0 
Försäljningar/utrangeringar 35 089 0 35 113 0 
Årets avskrivningar -7 431 -7 874 -12 143 -12 332 
Utgående ackumulerade avskrivningar -24 090 -51 748 -89 598 -113 926 

      
Utgående redovisat värde 13 326 15 995 37 641 39 720 

         
Not 11 Finansiella anläggningstillgångar 

Aktier och andra andelar i dotterbolag 4 725 4 725 0 0 
Övriga aktier och andelar 702 702 727 727 
Övriga långfristiga fordringar 13 448 13 448 13 993 13 613 
Redovisat värde vid årets slut 18 875 18 875 14 720 14 340 
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  Kommunen Koncernen 
  2018 2017 2018 2017 

 
Not 12 Förråd m.m. 

Förråd 1 920 2 432 2 521 3 201 
Exploateringsmark 29 479 36 022 29 476 36 022 
Redovisat värde vid årets slut 31 399 38 454 32 000 39 223 

 

Not 13 Fordringar 

Kundfordringar 18 054 37 967 21 037 47 810 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 70 325 89 368 60 969 74 707 
Mervärdeskattefordringar 5 536 1 887 6 830 1 887 
Övriga kortfristiga fordringar 34 505 19 397 40 144 24 453 
Redovisat värde vid årets slut 128 420 148 619 128 981 148 857 

 

Not 14 Kortfristiga placeringar 

Aktier 49 119 49 384 49 119 49 384 
Obligationer 41 326 40 729 41 326 40 729 
 90 445 90 113 90 445 90 113 

     
Marknadsvärde     
Aktier 49 104 56 733 49 104 56 733 
Obligationer 41 154 41 042 41 154 41 042 
 90 258 97 775 90 258 97 775 

     

 
Not 15 Kassa och bank 

Kassa 99 99 119 115 
Bank 88 340 46 650 145 037 117 530 
  88 439 46 749 145 156 117 645 

         
  
Not 16 Eget kapital 

Eget kapital  

Ingående eget kapital 360 531 342 959 424 464 402 557 
Justering ändrad ägarandel 0 0 -414 0 
Förändring ek i obeskattade reserver 0 0 -64 0 
Årets resultat 46 707 17 572 51 900 22 089 
Utgående eget kapital 407 238 360 531 476 068 424 646 

      
Resultatutjämningsreserv  

Ingående värde 0 0 0 0 
Avsättning 2017 3 970 0 3 970 0 
Avsättning 2018 35 860 0 35 860 0 
Utgående värde 39 830 0 39 830 0 
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  Kommunen Koncernen 
  2018 2017 2018 2017 

 
Not 17 Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 

     
Avsatt till pensioner     
Särskild avtals-/ålderspension  153 7 153 
Förmånsbestämd/kompletterande pension 29 758 26 066 30 144 26 527 
Ålderspension 1 647 1 562 1 676 1 562 
Pension till efterlevande 580 826 639 826 
Visstidspension 275  275 0 
Summa pensioner 32 260 28 607 32 741 29 068 

      
Löneskatt 7 827 6 940 7 942 6 940 
Summa avsatt till pensioner 40 087 35 547 40 683 36 007 

      
Antal visstidsförordnanden     
Politiker 1 1 1 1 
Tjänstemän 0 0 0 0 
      
Ingående avsättning 35 547 33 547 36 008 33 934 

Nya förpliktelser under året     
 0 0 -19 0 
-Nyintjänad pension 4 351 2 458 4 495 2 555 
-Ränte- och basbeloppsuppräkningar 630 545 636 551 
-Övrigt 12 -154 16 -166 
-Årets utbetalningar -1 339 -1 239 -1 368 -1 270 
-Förändring av löneskatt 886 390 914 404 
Utgående avsättning 40 087 35 547 40 683 36 008 

      
Aktualiseringsgrad 98 % 98 % 98 % 98 % 

 

 
Not 18 Andra avsättningar 

Avsättningen avseende kommunen avser täckningskostnader för deponi Kastlösa. Täckningen är beräknad att 

påbörjas år 2021-2022. För koncernen tillkommer KSRRs avsättning för täckning av deponi Moskogen som är 

beräknad att genomföras mellan år 2021-2037. 

 

  

Avsatt för återställande av deponi     
Redovisat värde vid årets början 23 036 27 500 25 648 30 112 
Nya avsättningar     
Ianspråktagna avsättningar -26 -4 464 -228 -4 464 
Outnyttjade belopp som återförts     
Förändring av nuvärdet     
Utgående avsättning 23 010 23 036 25 420 25 648 

      
Summa övriga avsättningar 23 010 23 036 25 420 25 648 
     
     

Avsättning för deponi 23 010 23 036 25 036 25 648 
Avsättning för skatter   10 367 517 
Övriga avsättningar   706 - 
Summa övriga avsättningar 23 010 23 036 36 493 36 165 
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  Kommunen Koncernen 
  2018 2017 2018 2017 

  
Not 19 Långfristiga skulder 

Ingående låneskuld 749 865 690 223 1 255 011 1 195 648 
Nyupplåningar under året 81 439 63 343 95 739 63 343 
Årets amortering -5 068 -3 701 -5 348 -3 980 
 0 0 -19 0 
Utgående låneskuld 826 236 749 865 1 345 383 1 255 011 

      
Långfristiga skulder  

Obligationslån     
Skulder till kreditinstitut 777 867 721 024 1 297 015 1 226 170 
Skulder till koncernföretag     
Skulder för anslutningsavgifter 48 088 26 678 48 088 26 678 
Finansiell leasing 281 2 164 281 2 164 
Summa 826 236 749 866 1 345 384 1 255 011 

    
Uppgifter om lån i banker och kreditinstitut     
Lån som förfaller inom:     
1 år 1,28 % 0,41 % 1,76 % 0,26 % 
2-3 år 6,16 % 1,64 % 1,39 % 1,74 % 
3-5 år 92,56 % 97,95 % 96,85 % 98,00 % 
      

  
Not 20 Kortfristiga skulder 

Kortfristig del av skulder till kreditinstitut 3 067 3 067 3 067 3 345 
Leverantörsskulder 51 412 30 790 55 762 47 109 
Personalens skatter, avgifter och löneavdrag 28 507 19 528 40 029 23 221 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 96 543 112 134 106 991 129 396 
Övriga kortfristiga skulder 8 009 9 290 14 587 29 833 
Summa kortfristiga skulder 187 538 174 809 220 436 232 903 

 

Not 21 Ansvarsförbindelser 

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

 

      
Ingående pensionsförpliktelse 235 355 245 424 242 057 245 424 

Nya förpliktelser under året     
-Nyintjänad pension 1 736 -1 501 1 469 5 201 
-Ränte- och basbeloppsuppräkningar 3 480 5 071 3 505 5 071 
-Ändringar av försäkringstekniska skäl 0 1 353 0 1 353 
-Övrigt 613 -3 619 1 216 -3 619 
-Årets utbetalningar -9 949 -9 407 -10 107 -9 407 
-Förändring av löneskatt -999 -1 966 -950 -1 966 
Utgående avsättning 230 236 235 355 237 190 242 057 

      
Aktualiseringsgrad 98 % 98 % 98 % 98 % 
      
Övriga ansvarsförbindelser     
Borgensåtaganden     
Egna hem 68 104 68 104 
Mörbylånga Bostads AB 416 245 418 511 416 245 418 511 
Mörbylånga Fastighets AB 53 000 53 000 53 000 53 000 
Kalmarsundsregionens Renhållare 20 200 20 200 20 200 20 200 
Mörbylånga Båt- och Sportfiskeklubb 0 150 0 150 
Summa 489 513 491 965 489 513 491 965 
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Mörbylånga kommun har ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s 

samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 280 kommuner samt 9 landsting/regioner som per 

2018-12-31 var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingått likalydande borgensförbindelser. 

Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar 

fördelningen av ansvaret mellan medlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd 

borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas i dels förhållande till storleken på de medel som 

respektive medlemskommun har lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på 

medlemskommunernas respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening.  

Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Mörbylånga kommuns ansvar enligt ovan nämnd 

borgensförbindelse, kan noteras att per 2018-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser 

till 404 804 079 439 kronor och totala tillgångar till 406 323 006 299 kronor. Kommunens andel av de totala 

förpliktelserna uppgick till 1 337 689 245 kronor och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 1 350 563 

157 kronor vilket motsvarar 0,33 procent av de totala skulderna/tillgångarna. 

Mörbylånga kommun har tillsammans med övriga medlemskommuner (förutom Oskarshamn kommun) ingått 

borgen för Kalmarsundsregionens Renhållare för tillstånd att bedriva miljöfarlig verksamhet vid Moskogens 

återvinningscentral. Mörbylånga kommuns andel uppgår till 20,2 mkr. 

Mörbylånga Bostads AB betalar en borgensavgift motsvarande 0,25 procent av utnyttjad borgensram. 

  Kommunen Koncernen 
  2018 2017 2018 2017 

 
Not 22 Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 

Av- och nedskrivningar 37 662 55 746 57 123 75 882 
Avsatt till pensioner 4 540 2 000 4 689 3562 
Övriga avsättningar -26 -4 463 511 -4 181 
Realisationsvinster/förluster 497 0 497 0 
  42 673 53 283 62 821 75 263 

 

Transaktioner med koncernföretag och förbund 
Enhet Ägd andel Ägartillskott Koncernbidrag Utdelning 

  % Givna Mottagna Givna Mottagna Given Mottagna 
Mörbylånga Bostads AB 100 - - - - - - 
Mörbylånga Fastighets AB 100 - - - - - - 
Ölands Kommunalförbund 58 - - - - - - 
Kalmarsunds gymnasieför-
bund 14 - - - - - - 
Kalmarsundsregionens ren-
hållare 11 - - - - - - 
Mörbylånga kommun - - - - - - - 

 

Enhet Ägd andel Försäljning Lån 
Räntor och  

borgensavgifter Borgen 
  % Intäkt Kostnad Givare Mottagna Intäkt Kostnad Givare Mottagna 

Mörbylånga  
Bostads AB 100 55 989 2 374 - - - 1 116 - 416 245 
Mörbylånga  
Fastighets AB 100 2 941 290 - - - 132 - 53 000 
Ölands  
Kommunalförbund 58 16 786 3 531 - - - - - - 
Kalmarsunds  
gymnasieförbund 14 57 545 13 - - - - - - 
Kalmarsundsregionens 
renhållare 11 740 513 - - - - - 20 200 
Mörbylånga kommun - 6 721 134 001 - - 1 248 - 489 445 - 
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Koncernbolagens fullständiga 
resultat och ekonomiska ställning 

 

Mörbylånga  
Bostads AB  
(koncern) 

Mörbylånga  
Fastighets AB 

Ölands  
Kommunalförbund 

Kalmarsunds 
gymnasieförbund 

Kalmarsunds- 
regionens  
renhållare 

tkr Utfall  
2018 

Utfall 
2017 

Utfall  
2018 

Utfall  
2017 

Utfall 
2018 

Utfall 
2017 

Utfall  
2018 

Utfall 
2017        

Utfall  
2018 

Utfall 
2017 

Intäkter 113 498 110 254 9 684 10 174 22 494 10 939 128 777 140 349 187 032 197 824 

Kostnader -83 732 -82 416 -5 540 -4 953 -57 693 -45 501 -602 219 -578 076 -161 764 -172 613 

Avskrivningar -12 209 -13 137 -2 717 -2 892 -2 227 -1 879 -4 293 -3 678 -23 733 -21 114 
Årets  
rörelseresultat 17 557 14 701 1 427 2 329 -37 426 -36 441 -477 735 -441 405 1 535 4 097 

Bidrag - - - - 38 125 36 671 457 115 443 471 - - 
Finansiella  
intäkter 393 49 68 11 0 0 0 1 108 89 
Finansiella 
kostnader -11 775 -11 782 -149 -102 -34 -11 -49 -29 -1 077 -1 398 
Årets resultat 
efter  
finansiella 
poster 6 175 2 968 1 346 2 238 665 219 -20 669 2 038 566 2 788 

 

               

Mörbylånga Bostads AB 

Mörbylånga Bostads ABs resultat inkl Parkerings 

AB uppgick till 6,1 mnkr jämfört mot 3,0 

föregående år. Rörelseresultatet är 2,9 mnkr bättre 

än föregående år beroende på högre intäkter. 

Räntekostnaderna är ca 2,3 mnkr högre än 

föregående år medan skattekostnaderna är 

motsvarande lägre. 

Hyrorna har under året höjts med 2,16 procent  

(0,5 procent) exklusive en hyresreduktion på 50 kr 

i månaden för borttagning av hyresgästernas 

gemensamma parkeringsplatser. Snitträntan brutto 

på samtliga lån uppgick för året till 1,72 procent 

(1,71 %) exklusive borgensavgift. Bolaget har de 

senaste åren försökt att utnyttja den låga rörliga 

räntan samtidigt som ränterisken inte får bli för 

stor. Under verksamhetsåret har bolaget betalat en 

borgensavgift uppgående till 0,25 procent (0,25 %) 

på utnyttjad borgen till Mörbylånga kommun. 

Kostnaden för 2018 uppgår till 1 116 tkr (1 052 

tkr). Bolaget har omförhandlat 5 kontrakt med 

Mörbylånga kommun vilket kommer resultera i en 

lägre hyresintäkt för lokaler 2019. I övrigt kommer 

verksamheten under 2019 att bedrivas i ungefär 

samma omfattning som tidigare.    

Mörbylånga Fastighets AB 

Bolaget redovisar ett resultat på 1,3 mnkr för år 

2018 jämfört med 2,2 för föregående år. 

Verksamhetens intäkter är något lägre än 

föregående år medan rörelsekostnaderna är något 

högre. Räntekostnaden har ökat i förhållande till 

föregående år beroende på högre räntenivåer på 

marknaden. 

Ölands kommunalförbund 

Perioden uppvisar ett positivt resultat med 665 tkr 

vilket kan jämföras med 219 tkr per 2017-12-31. 

Totalt har den allmänna verksamheten klarat sin 

budgetram och redovisar ett överskott på 52 tkr. 

Det är dock väldig stor variation mellan de olika 

verksamheterna, där vissa verksamheter helt har 

förbrukat sina budgeterade medel medan andra är 

orörda. Framförallt är det direktionen som inte 

klarar sin budget detta till följd av flera icke 

budgeterade kostnader som belastar årets resultat. 

Verksamheten redovisar en positiv 

budgetavvikelse tack vare att budgeten för 

oförutsedda kostnader ej nyttjas.   

Cykelprojektet ”Fyr till Fyr” som startade under 

2012, och vars första etapp avslutades under 2015. 

Under 2018 har arbetet med etapp 2 fortgått. 

Projektet beräknas vara klart under 2019. 

Turistverksamheten har haft ett utmanande år, där 

intäkterna för uthyrningsverksamheten minskade i 

större omfattning än vad som budgeterats för, 

vilket har inneburit att verksamheten tvingats 

genomföra besparingar. Det är personalkostnader 

samt reklam- och annonseringskostnaderna som 

hållits nere och tack vare detta klarar 

verksamheten att hålla sin budget (-6 tkr).  

Räddningstjänsten hamnar 155 tkr sämre än 

budgeterat. Att utfallet blev sämre än 

prognostiserat samt budgeterat beror på justeringar 

i slutet på året såsom större underhållskostnader av 
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fordon samt en negativ effekt av 

semesterlöneskulden på 165 tkr. Utöver detta 

belastas resultatet med kostnader för 

hälsoundersökningar på över 200 tkr som ej var 

budgeterade. Finansverksamheten uppvisar i år 

stora överskott gentemot budget. Detta beror på 

lägre avskrivningskostnader än budgeterat, men 

även att avsättningen av PO har kunnat täcka upp 

pensionsutbetalningarna som ej finns budgeterade. 

Kalmarsunds gymnasieförbund 

Det ekonomiska läget i Kalmarsunds 

gymnasieförbund har försämrats kraftigt under 

2018. Förbundets årsbokslut 2018 visar på ett 

minusresultat om 20,6 mkr. Ett negativt resultat 

har endast varit aktuellt ett år innan i förbundets 

historia, år 2013 då resultatet var minus 0,5 mkr.  

Vid delårsbokslutet prognostiserades årets resultat 

till ett underskott om 24,1 mkr, vilket alltså ändå 

innebär en viss återhämtning under hösten. 

Skolenheternas samlade resultat visar ett 

underskott om 14 mkr (2017: +3,8 mkr,  

2016: +3,1 mkr). Skolenheternas underskott beror 

till stor del på det urholkade medlemsbidraget som 

ger en alltför låg elevpeng och därmed svårigheter 

att få en ekonomi i balans. 

Utöver detta utgör det vikande elevunderlaget 

inom språkintroduktionen en del av det 

ekonomiska underskottet. De personella och 

materiella resurserna har inte kunnat anpassas i 

samma takt som utbetalningarna från 

migrationsverket har minskat. Dessutom påverkas 

ekonomin av det faktum att gymnasieförbundet 

inte får söka bidrag för de eleverna som går i 

förbundets skolor men är bosatta utanför 

förbundets medlemskommuner  

Under 2018 beslutades, beräknades och betalades 

ett extra bidrag ut till enskilda huvudmän avseende 

åren 2010-2014. Detta då kommuner/ 

kommunalförbund är ålagda att göra detta när den 

egna gymnasieverksamheten med givna medel gått 

med underskott.  Friskolorna erhåller 

gymnasieförbundets budgeterade elevpeng per 

program. Går den gymnasiala verksamheten med 

underskott har för lite medel delats ut. Bidraget 

uppgick till 5,9 mkr och belastar det 

interkommunala kontot. Avsättningen för 

omstruktureringen av Stage4you (numera 

Mjölnergymnasiet) är i och med årets bokslut 

avslutad.  

Åtgärder som vidtagits under året för att uppnå 

budgetföljsamhet så är årets prognos är ett direkt 

resultat, och en naturlig följd, av ett mångårigt 

urholkat medlemsbidrag. Det årliga bidraget från 

medlemskommunerna, beräknat per invånare  

16-19 år, är på en nivå som är långt ifrån den 

genomsnittliga kostnaden för en gymnasieplats i 

riket. Gymnasieförbundet flaggade för detta 

scenario tidigt på året 2018 och har med anledning 

av detsamma haft dialogmöten, om en nivåhöjning 

av medlemsbidraget, med medlemskommunerna. 

Gymnasieförbundet har vidtagit ett antal åtgärder 

för att få en budget i balans. Förbundet arbetar 

intensivt med att hitta effektiviseringar vad gäller 

personal, lokaler och programutbud så långt det är 

möjligt med bibehållen kvalité. Återhämtningen 

som ändå har skett mellan prognosen vid delåret 

och årets resultat kan härledas till dessa. 

Återhållsamhet i stort och ett antal större 

åtgärdsinsatser inom främst de program där 

avvikelseprognoserna var som störst. Bland annat 

ses antal grupper och gruppers storlekar inom 

förbundets språkintroduktionsprogram över. 

Programmet har under året sett en avsevärt 

minskad elevtillströmning. Nu behöver 

verksamheten minska, både personellt och 

lokalmässigt, och detta ett par år efter en mer än 

fördubbling av elevantalet. 

Kalmarsundsregionens Renhållare 

Resultatet för 2018 visar ett överskott på 0,6 Mkr 

(förra året +2,8). De största budgetavvikelserna är 

kostnaderna för entreprenörer för insamling och 

behandling av avfall blev 1,6 tkr lägre än 

budgeterat. Kostnader för konsulter och system, 

främst vid produktionen på Moskogen, blev -0,1 

tkr. Personalkostnader för insamling av matavfall 

blev -1,9 medan kostnader för lokaler och 

fastigheter redovisar ett överskott på 0,2 tkr. 

Reparationer och förbrukningsinventarier blev 2,8 

tkr högre än budgeterat. Avskrivningar och 

avsättningar blev lägre än budgeterat. 

Kundförlusterna har under året minskat och uppgår 

till 318 tkr (förra året 675 tkr). 

Förbundets finansiella mål för god ekonomisk 

hushållning som bygger på likviditet, soliditet och 

självfinansieringsgrad av investeringar är samtliga 

uppnådda.  Likviditeten är något bättre än 

föregående år, vilket till viss del beror på att långa 

lån har tagits under året och hanteras därför inte 

under kortfristiga skulder. Då stora investeringar 

har gjorts under 2018 har även självfinansierings-

graden sjunkit jämfört med 2017. Soliditeten är 

något lägre än 2017, men fortsatt god. 

.
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Ord- och begreppsförklaringar 
Balansräkningen  visar den ekonomiska ställningen och hur den förändrats under året.  

Tillgångarna  visar hur kommunen har använt sitt kapital (i anläggnings- och 

omsättningstillgångar) respektive hur kapitalet har anskaffats (lång- och 

kortfristiga skulder samt eget kapital). 

Kassflödesrapporten  visar hur årets drift-, investerings- och låneverksamhet med mera har 

påverkat likvida medel. 

Anläggningskapital Bundet eget kapital i anläggningar. Utgör skillnaden mellan 

anläggningstillgångar och långfristiga skulder. 

Anläggningstillgångar Fast och lös egendom avsedda för stadigvarande innehav. 

Avskrivningar Planmässig värdenedsättning av anläggnings-tillgångar. 

Internränta Kalkylmässig kostnad för det kapital (bundet i anläggnings- och 

omsättningstillgångar) som utnyttjas inom viss verksamhet. 

Kapitaltjänstkostnader Benämning för internränta och avskrivning. 

Kortfristiga skulder Kortfristiga lån och skulder hänförliga till den löpande verksamheten 

Nettoinvestering Brutto-investeringar efter avdrag för investeringsbidrag m.m. 

Nettokostnader Driftkostnader efter avdrag för driftbidrag, avgifter och ersättningar. 

Likviditet Omsättningstillgångar minskat med varulager och pågående arbeten i 

förhållande till Kortfristiga skulder. Likviditeten visar företagets 

kortsiktiga betalningsförmåga. 

Långfristiga skulder Skulder som överstiger ett år. 

Omsättningstillgångar Lös egendom som inte är anläggningstillgång. 

Periodisering Fördelning av kostnader och intäkter på de redovisningsperioder till vilka 

de hör. 

Rörelsekapital Samtliga omsättningstillgångar minskat med kortfristiga skulder. Används 

för att få fram det kapital ett företag behöver för att finansiera den löpande 

verksamheten. 

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

finansierade tillgångar. 

Skuldsättningsgrad De totala skulderna i förhållande till eget kapital, används för att beskriva 

ett företags finansiella risk d.v.s. hur stor andel av ett företags tillgångar 

som finansierats med eget kapital. 

  



Verksamhetsbera ttelse 2018 

Arbetsmarknadsenheten och Integration vuxna 

Ansvarig chef: Ann-Katrin Ståhl och Ola Svensson 

Ansvarigt utskott: Vård- och omsorgsutskottet 

Periodens väsentliga händelser  

Enheten genomförde de första Samhällsorienteringsutbildningarna på hemmaplan med egen anställd 

medarbetare som hjälp och det gjordes med synnerligen goda resultat. Samarbetet med 

Arbetsförmedlingen kring språkpraktik har varit framgångsrikt, i genomsnitt så har 90 % av de som 

har kunnat komma ut i språkpraktik från SFI också gjort det. Mörbylånga kommun är med marginal 

bäst i länet med 63 % vad gäller att 60 dagar efter etableringen ha medborgare i jobb eller studier.  

Vidare så har ESF- projektet Samverkan leder till arbete gått in i ett aktivt skede som tillsammans 

med pengarna från DUA (delegationen unga till arbete) finansierar enhetens nyanställde 

matchningsansvarige. 

AME sysselsatte drygt 110 ferieungdomar under sommaren och inledde ett samarbete med fritid 

kring städning av stränderna vilket var väldigt framgångsrikt. 

Det har blivit en stor förändring och förbättring av verksamheterna med förtydligande av roller, 

uppdrag och en ordentlig genomlysning av ekonomin. 

Strategiska framtidsfrågor  

Personalgruppen är dynamisk och lösningsorienterad med ett gott samarbete. Under 2018 så har 

fokus legat på grupputveckling och trivsel på arbetet vilket till stor del påverkar det goda 

arbetsklimat som råder.  

Vad gäller ekonomin blir det uppenbart att verksamheten är rejält underfinansierad i budget när det 

inte kommer in pengar från Migrationsverket som tidigare. I dagsläget är verksamheten dynamisk 

som med lätthet skulle kunna arbeta med fler deltagare och göra fler uppdrag inom kommunen om 

det fanns ekonomi för det, dessvärre pekar det ekonomiska läget åt andra hållet. 

Det finns utvecklingsmöjligheter och stora fördelar i att se över en gemensam fordonsavdelning för 

hela kommunen. Detta då det upplevs som parallellarbete utförts och vinster i att samla den kunskap 

som nu finns utspridd och få till bättre avtal samt bättre kontroll. 

Fortsatt arbete med förtydligande av uppdrag, målgrupper, ekonomiska förutsättningar och 

samverkan pågår. Enheten har kommit långt i samverkan med externa aktörer men har en bit kvar 

internt i kommunen. 

Servicegarantier 

 Alla nyanlända erbjuds ett inskrivningssamtal. 

 Alla som söker feriearbete och uppfyller de krav som finns för dessa får tre veckors sommararbete. 



Uppföljning av verksamhetens mål 

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. 

Indikatorer Mål  
2018 

Utfall 
2018 

Analys 

Arbetslösheten minskar, % (Statistik från AF)  4,2 4,3 Svårt mål för oss att 
kontrollera. Siffrorna 
pendlar under året och 
är enbart en 
ögonblicksbild.  

Arbetsföra personer med försörjningsstöd 
minskar 

>50  EJ mätbart 

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. 

Indikatorer Mål  
2018 

Utfall 2018 Analys 

Öka antalet personer i sysselsättning via 
samverkanspartner 

83 83 Här är språkpraktiken 
inräknad med 15 st. 

Medarbetare 

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

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

Indikatorer Mål  
2018 

Utfall 2018 Analys 

Jag ser fram emot att gå till arbetet, % (HME-
enkät*) 

>67,0   

Min arbetsplats mål följs upp och utvärderas på 
ett bra sätt, % (HME-enkät) 

>56,0    

HME-enkät total, % >71,0    

Sjukfrånvaro i % av arbetstiden  <10,0   
*HME – Hållbart medarbetarengagemang. Sveriges kommuner och landsting (SKL) håller i undersökningen Tre frågeområden – 

motivation, ledarskap och styrning. Sammanlagt nio frågor. 

 

 

 



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 %. 

Indikatorer Mål  
2018 

Utfall 
2018 

Analys 

Budget i balans   Se separat fil/bilaga 
för ekonomiskt utfall 

Ekonomisk ram 

Tkr 2018 2019 2020 

 4 608 4 608 4 608 

    

Särskilt uppdrag 

 Digitalisering i samhället går framåt i mycket snabb takt. En strategi behövs för att i vardagen dra 
nytta av digitaliseringens möjligheter 

 Kompetensutveckling är en viktig komponent för att vara en attraktiv arbetsgivare. Vi vill att 
kompetensutvecklingsplaner med tydliggörande av budget ska finnas inom alla delar av verksamheten 

  



Verksamhetsbera ttelse 2018 

Bibliotek 

Ansvarig chef: Eleonor Rosenqvist och June Söderström 

Ansvarigt utskott: Kommunledningsutskottet 

Periodens väsentliga händelser  

Förtidsvalet – bra reklam för biblioteken. Hittar ofta nya låntagare. 

Bokholkar – möjligheten för barn och unga att läsa en bok på stranden. Bra att biblioteket rör sig 

utanför sina lokaler och kan på så sätt stimulera till läsning för de som vanligtvis inte besöker 

biblioteket. 

Lässurr – unik möjlighet för kommunens förskoleklasser och bibliotek att jobba koncentrerat med 

lässtimulans 

Programverksamhet som helhet– gediget program för barn och vuxna.  

Strategiska framtidsfrågor  

- Hitta en stabilitet i biblioteksverksamheten 
- Synas utanför biblioteket väggar 
- Synliggöra allt (bra) vi gör på biblioteket 
- Införa Mer-öppet i Degerhamn och Mörbylånga (öka tillgängligheten) 

Servicegarantier 

 Lån av bibliotekets samtliga medier är gratis. 

 Det fungerar att boka böcker och annan media via bibliotekets hemsida. 

 Samtliga bibliotek är tillgängliga för alla genom flexibla öppettider. 

Uppföljning av verksamhetens mål 

Medborgare 

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

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

kommun som en trygg kommun. 

Indikatorer Mål  
2018 

Utfall 2018 Analys 

Vad tycker du om biblioteksverksamheten, enligt  
SEB-enkäten 

>6,4 8,3  

Antal biblioteksbesökare >150000 137800  

 

 



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. 

Indikatorer Mål  
2018 

Utfall 2018 Analys 

Vad tycker du om bibliotekets författarkvällar, 
utställningar, bokcaféer, sagostunder med mera 

>4,2 >4,2 Utvärderingar 
genomförs 
kontinuerligt. 

Medarbetare 

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

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

Indikatorer Mål  
2018 

Utfall 2018 Analys 

Jag ser fram emot att gå till arbetet, % (HME 
enkät*)  

>73,0 75  

Min arbetsplats mål följs upp och utvärderas på ett 
bra sätt, % (HME enkät)  

>28,0 71  

HME enkät, % >75,0 80  

Sjukfrånvaro i % av arbetstiden <8,7 3,5  
*HME – Hållbart medarbetarengagemang. SKL - Sveriges kommuner och landsting håller i undersökningen Tre frågeområden – 

motivation, ledarskap och styrning. Sammanlagt nio frågor. 

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 %. 

Indikatorer Mål  
2018 

Utfall 2018 Analys 

Budget i balans 12 181 +549 000  

Vi har inte genomfört ombyggnad  av lokaleri samband med attmeröppet skulle lanseras i Södra Möckleby och 

Mörbylånga.  

Särskilt uppdrag 

 Digitalisering i samhället går framåt i mycket snabb takt. En strategi behövs för att i vardagen dra 
nytta av digitaliseringens möjligheter. Vi kommer genom regionbiblioteket att under hösten starta 
upp vårt arbete med digitalisering av biblioteken med två workshopdagar ”Digitalt först.” Därefter 
kommer det att göras en sammanfattning för varje kommun i Kalmar län på vilka utbildningsåtgärder 
som bör vidtas för att biblioteken ska kunna utveckla den digitala kompetensen. 

 Kompetensutveckling är en viktig komponent för att vara en attraktiv arbetsgivare. Vi vill att 
kompetensutvecklingsplaner med tydliggörande av budget ska finnas inom alla delar av 
verksamheten. En kompetensutvecklingsplan kommer att tas fram. 

  



Verksamhetsbera ttelse 2018 

Ekonomi 

Ansvarig chef: Åsa Bejvall 

Ansvarigt utskott: Kommunledningsutskottet 

Periodens väsentliga händelser  

Ekonomiavdelningen har fortsatt arbetet med ordning och reda i ekonomin under året. Detta har 

inneburit bättre rutiner för fakturahanteringen, ordning och reda i redovisning och statistik, 

anläggningsregister och uppföljningar. Ekonomiavdelningen har också arbetat med införande av 

verksamhetsstödsystem för ekonomi- och personalfrågor samt mål- och uppdragsuppföljningar. 

Uppdraget att införa en inköpsportal har tagit kraft under hösten för att avslutas med införande under 

första kvartalet 2019. I och med införandet av inköpsportalen kommer vi få bättre kontroll på våra 

fakturor och inköp i kommunen. Samtidigt som detta införs inleds också ett samarbete med 

centralförrådet i Kalmar vilket ytterligare kommer påverka vår köptrohet mot avtal. 

Ekonomiavdelningen har också arbetat fram en finanspolicy och i samband med detta sett över våra 

lån, amorteringsplaner och räntebindingstider. Kommunen har blivit beviljade två ”gröna” lån för sina 

miljöförbättrande insatser i kategorin vattenhantering. Riktlinjer för intern kontroll har också tagits fram 

och knutits till reglementet för intern kontroll. 

Strategiska framtidsfrågor 

För att utveckla verksamhetsstyrningen i kommunen ytterligare behöver utredningar och ordning och 

reda i kommunens redovisning fortsätta. Detta för att ha möjlighet att ta fram tillförlitliga 

beslutsunderlag till verksamheterna och politikerna. Ytterligare effektiviseringar i rutiner och 

digitalisering är också en viktig del för att ha möjlighet att förbättra styrningen i kommunen. 

Avtalstrohet och bättre rutiner för inköp och upphandling är fortsatt viktiga frågor. 

Servicegarantier 

 Förse våra externa kunder med relevant och riktig information i rätt tid. 

 Vara tillgängliga för frågor under kommunens kontorstider. 

Våra servicegarantier är uppfyllda. 

  



Uppföljning av verksamhetens mål 

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. 

Indikatorer Mål  
2018 

Utfall 
2018 

Analys 

Förse våra kunder, såväl interna som externa, 
med relevant och riktig ekonomisk information i 
rätt tid 

100 
% 

95% 

I de fall externa kunder har 
hört av sig har de fått 
relevant och riktigt 
information. Internt var 
den ekonomiska 
informationen bristfällig 
avseende jan och februari 
p g a hög arbetsbelastning 
men i övrigt har 
ekonomisk information 
kunnat levereras 
månadsvis.  

 

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. 

Indikatorer Mål  
2018 

Utfall 
2018 

Analys 

Upprättande av finanspolicy Slutfört Slutfört En finanspolicy 
beslutades av fullmäktige 
i december 2018. 

Införande av en E-handelsportal Slutfört Pågåend
e 

Arbetet är pågående men 
p g a leverantören har 
införandet att försenas till 
Q1 2019.  

 

 

 

 

 

 



Medarbetare 

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

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

Indikatorer 
Mål  
2018 

Utfall 2018 Analys 

Jag ser fram emot att gå till arbetet, % 80 93 
Arbetsmiljöenkäten från 
2018 visar att målet är 
uppnått. 

Min arbetsplats mål följs upp och utvärderas på 
ett bra sätt, %  

90  80 

Arbetsmiljöenkäten från 
2018 visar att målet inte 
är uppnått även om 
siffran ökat jämfört mot 
förra mätningen. Vi 
kommer att arbeta vidare 
med detta på våra APT. 

HME-enkät total, %  80  86 
Arbetsmiljöenkäten från 
2018 visar att målet är 
uppnått. 

Sjukfrånvaro i % av arbetstiden <6,5 1,5% Målet är uppnått. 
*HME – Hållbart medarbetarengagemang. Sveriges kommuner och landsting (SKL) håller i undersökningen Tre frågeområden – 

motivation, ledarskap och styrning. Sammanlagt nio frågor. 

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 %. 

Indikatorer 
Mål  
2018 

Utfall 2018 Analys 

Budget i balans 100 % 101% 

Budgeten för Ölands 
kommunalförbund 
ligger inom ekonomis 
ansvarsområde och 
där har de 
administrativa 
kostnaderna ökat mer 
än budgeterat och 
därmed även 
medlemsbidraget. 

Särskilt uppdrag 

 Resultatmålet ska ligga på minst 1 % men bör under planperioden uppgå till 2 %. 
 Införa en inköpsportal för att få ner kostnaderna genom att säkerställa att vi använder nuvarande 

avtal. 
 Införa ett webbaserat IT-system för verksamhetsutveckling. 
 Digitalisering i samhället går framåt i mycket snabb takt. En strategi behövs för att i vardagen dra 

nytta av digitaliseringens möjligheter. 
 Kompetensutveckling är en viktig komponent för att vara en attraktiv arbetsgivare. Vi vill att 

kompetensutvecklingsplaner med tydliggörande av budget ska finnas inom alla delar av 
verksamheten. 

 Utreda möjliga utfall och konsekvenser av avyttring av i första hand delar av MBAB:s och MFAB:s 
fastighetsinnehav. 



Under året har ekonomiavdelningen arbetat med att införa en inköpsportal för att säkerställa 

inköpsrutinen. Portalen kommer att tas i drift för all verksamhet den 1 mars 2019. Ett webbaserat IT-

system för verksamhetsutveckling har också driftsats och ytterligare utveckling pågår. I övrigt arbetar 

ekonomiavdelningen med att digitalisera de områden där man ser att det finns möjlighet och skulle 

kunna effektivisera verksamheten. En utredning av kommunens fastighetsinnehav och en eventuell 

försäljning av fastigheter påbörjades men har inte avslutats eftersom kommunen bytte politisk 

majoritet i samband med valet och nya riktlinjer saknas. 

  



Verksamhetsbera ttelse 2018 

Fritidsgård och Kulturskola 
Ansvarig chef: David Idermark, Eleonor Rosenqvist och Michael Jildestad 

Ansvarigt utskott: Barn- och ungdomsutskottet 

Periodens väsentliga händelser  

Fritidsgårdarna 

Vi har under året haft verksamhet igång måndag till fredag varje vecka. Tack vare statliga lovpengar 

så har vi haft möjlighet att erbjuda ett bra aktivitetsutbud med stor variation på samtliga lov, vilket 

har fallit väl ut. Våra besökare har varit med i planeringen på ett helt annat sätt i år vilket har 

resulterat i att en grupp ungdomar just nu jobbar ihop pengar för att åka till fjällen nästa år med 

fritidsgården. Utifrån det kan vi konstatera att vi har blivit bättre på att arbeta med 

inflytande/delaktighet.  

Exempel på aktiviteter: Lisebergsresa, övernattning Ödevata, Svartbäcksmåla, yoump, turneringar, 

bakning, matlagning, konserter, loppis, surfing, parkour, skapande, pingis, biljard, vandring, grillning 

och skolavslutningskväll på Skansenskolan. 

Kulturskolan 

Vi har utvecklat verksamheten med fokus på gruppverksamhet med hjälp av tre nystartade körer, 

blåsensemble som även deltar i länsorkester, världsmusikensemble i samverkan med Songlines. Nya 

instrument är keltisk harpa, panflöjt, mandolin och valthorn. Vi har bedrivit fortbildning i form av 

slagverksensemble med fokus på världsmusik för både lärare och elever. Vi har arrangerat konserter 

med Bicycle beat, världskulturföreställningar och storband vid tre tillfällen som en inspiration för 

våra smala instrumentgrupper. 

Antal blåselever har dubblerats. Vi lånar kostnadsfritt ut instrument. 

Efterfrågan på gruppverksamhet i bl.a film har resulterat i en dokumentärfilmsgrupp tillsammans 

med nuvarande stopmotiongrupp. 

I länsblåsorkestern deltar även föräldrar vilket vi uppmuntrar. Avslutning med gemensam konsert i 

Kalmar stadspark. 

I vårt avancerade program samt länsblås samverkar vi med länets elva kommuner samt Länsmusiken, 

Riksförbundet Unga Musikanter och Talentcoach. Vi samverkar och besöker närliggande 

estetgymnasium med våra äldre elever och har som kommun överlägset flest ungdomar antagna.  

Vi har ett antal specialelever i kulturskolan som går på en individuell, behovsprövad studieplan. Nytt 

för oss är samverkan med Songlines vilket har givit vår Världsmusikorkester en ny dimension. 

 



Strategiska framtidsfrågor 

Fritidsgårdarna 

Vi har ett jobb att göra när det gäller att ”bredda” vår verksamhet. Dels handlar det om att erbjuda 

aktiviteter på så många områden som möjligt runt om i kommunen, men också att öppna upp 

verksamheten för alla åldrar. 

Kulturskolan 

Kulturskolan har i dag en kö på strax under 100 barn vilket är en stor utmaning då vi är mycket måna 

om att alla barn som vill får en chans att hitta sitt kulturella uttryck. Vi arbetar ständigt med att bli en 

”Kulturskola för alla”. 

Fler nationaliteter finns representerade i kulturskolan vilket vi ser positivt på och kommer fortsätta 

arbeta för. Kulturskolans senast anställda lärare har också en bredare bakgrund från olika länder och 

kulturer.  

För att möta efterfrågan fortsätter vi att öka gruppundervisning. Med musikal samt dokumentärfilm 

har vi nått de äldre eleverna som var vår målsättning. Ensamkommande har vi nått med hjälp av 

dokumentärfilmskurs. Elever utanför tätorten nås med hjälp av körer och ensembler. Trots en 

minskad budget strävar vi efter att fortsätta med dessa aktiviteter.  

Servicegarantier 

 Under skollov erbjuder fritidsgårdarna minst två arrangemang. 

 Under läsårstider genomförs minst en mobil aktivitet/vecka. 

 Plats erbjuds inom kulturskolan inom fyra månader. 

Uppföljning av verksamhetens mål 

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. 

Indikatorer Mål  
2018 

Utfall 
2018 

Analys 

Antal gårdsråd/månad/fritidsgård  
Ungdomarnas delaktighet och inflytande ökar 
(Fritidsgård) 

2 2  

Andelen barn som är nöjda i verksamheten ökar 
(Kulturskolan) 

100 98 Av pedagogiska orsaker 
kan inte alla få göra allt 
de själva vill. Har dock 
en stor andel 
elevpåverkan 

 

  



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. 

Indikatorer Mål  
2018 

Utfall 
2018 

Analys 

Antal ungdomar som besöker fritidsgårdverksamheter 
ökar (snitt per månad) 

>512 <512 Varm sommar = färre 
besökare 

Antalet aktiviteter riktat mot gymnasieungdomar ökar 10 6  

Antalet aktiviteter riktat mot barn och ungdomar med 
funktionsnedsättning ökar 

10 4  

Antalet intagningar på orkesterinstrument ökar (blås och 
stråk)  

20 24 Över förväntan tack 
vare projekt via 
Kulturrådet. 

Medarbetare 

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

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

Indikatorer Mål  
2018 

Utfall 2018 Analys 

Jag ser fram emot att gå till arbetet, %  >91,0 87  

Min arbetsplats mål följs upp och utvärderas på ett bra 
sätt, %  

>91,0 85  

HME-enkät total, %  >86,0 91  

Sjukfrånvaro i % av arbetstiden <7,5 Fritidsgård 
17,5 % 
senaste 12 
månaderna 
 
Kulturskolan 
5,1 % 
senaste 12 
månaderna 
 

Stor andel 
långtidssjukskrivna 
inom FG. 

*HME – Hållbart medarbetarengagemang. Sveriges kommuner och landsting (SKL) håller i undersökningen Tre frågeområden – 

motivation, ledarskap och styrning. Sammanlagt nio frågor. 

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 %. 

Indikatorer Mål  
2018 

Utfall 
2018 

Analys 

Budget i balans 8 756 8 134 +621 tkr 

 

Kulturskolan gör ett underskott på grund av ökade personalkostnader. Fritidsgårdarna har ett positivt 

resultat då sjukskrivningar och annan frånvaro har resulterat i lägre personalkostnader.  



Särskilt uppdrag 

 Digitalisering i samhället går framåt i mycket snabb takt. En strategi behövs för att i vardagen 
dra nytta av digitaliseringens möjligheter. 
Fritidsgårdarna: Arbetet med att jobba fram en strategi pågår. 

Kulturskolan: Omvärdsanalys  angående vilka appar/programvara som används. 

Anmälan/avanmälan via nätet nytt för i år, projekt Cesam H. 

 

 Kompetensutveckling är en viktig komponent för att vara en attraktiv arbetsgivare. Vi vill att 
kompetensutvecklingsplaner med tydliggörande av budget ska finnas inom alla delar av 
verksamheten. 
Fritidsgårdarna: Ett arbete som påbörjats tillsammans med länets samtliga fritidsgårdar, där 

vi tittar på vilka behov som finns utifrån hur samhället förändras. 

Kulturskolan: Fortbildningar i programvara för musikskapande och arrangering samt appar 

som är tillgängligaför improvisation och egen övning. Länssamverkan 

 

 Förvaltningen får i uppdrag att utreda och ge förslag på hur demokratiarbetet kan förstärkas 
bland våra barn och ungdomar. 
En fritidsledare har  i uppdrag att tillsammans med ungdomarna i vår kommun arbeta fram  
ett eller flera förslag kring hur demokratiarbetet skulle kunna fungera i vår kommun.  

  



Verksamhetsbera ttelse 2018 

Förskola och pedagogisk omsorg 
Ansvarig chef: David Idermark 

Ansvarigt utskott: Barn- och ungdomsutskottet  

Periodens väsentliga händelser  

Kompetensutvecklingen som startade hösten 2017 har fortsatt under våren. Inom förskolan har 

läslyftet genomförts på alla förskolor och under hösten 2018 har representanterna i förskolans 

utvecklingsgrupp genomgått en utbildning i Linnéuniversitetets regi ”Flerspråkighet och 

interkulturalitet i förskolan”.  

Det politiska beslutet att införa arbetskläder i förskolan har verkställts. Alla förskollärare och 

barnskötare på kommunens förskolor har fått prova ut personliga arbetskläder ur ett sortiment som 

förvaltningen plockat fram i samråd med en arbetsgrupp med pedagoger. Kläderna har levererats 

under hösten och börjat användas. 

Effektiviserings- och digitaliseringsarbetet har tagit ordentlig fart. I projektet Dokumentera för 

resultat har hittills ca 25 av de viktigaste processerna och arbetsflödena inom förskolan och 

grundskola kartlagts för att i nästa steg effektiviseras och standardiseras. Samtidigt pågår arbetet att 

kontrollera att de system som används i verksamheten stödjer de processer som finns.  

Hösten 2018 togs en IKT plan för förskolan fram och är nu beslutad.  

Strategiska framtidsfrågor  

Lokalerna för förskola och skola är en stor utmaning i en expanderande kommun. Flera stora 

lokalprojekt är på väg att startas: Nytt högstadium i Färjestaden(klar 2020), ny förskola i 

Färjestaden(klar 2020), nya moduler i Gårdby skola, Torslunda skola och Glömminge skola(klara 

2019). Den långa framförhållning som behövs för lokalutökning är inte alltid lätt att kombinera med 

en ansträngd ekonomi. Den nya förskolan som är planerad i Färjestaden behövs redan januari 2019 

men kommer att stå klar sommaren 2020. En ny avdelning på Ladan öppnas januari 2019 för att 

möta kön till förskolan under våren.  

Etablering av fristående förskolor och skolor gör också planeringen mer komplicerad.  

Personalförsörjningen kommer de närmaste tio åren vara en ödesfråga. I år har kommunen för första 

gången inte kunnat tillsätta alla tjänster direkt med behöriga förskollärare. Samarbete med 

Linnéuniversitet kommer bli fortsatt viktigt och arbete med att attrahera, rekrytera och behålla 

personal fortsätter. Kommunen vidtar flera åtgärder för att upplevas som en attraktiv arbetsgivare, 

arbetet fortsätter med att skapa trygga, kreativa arbetsplatser med bra ledare.  

Mörbylånga kommun har under ett antal år haft en högre kostnad för grundskola och förskola än 

jämförbara kommuner. Ett arbete har påbörjats att effektivisera verksamheten så att kostnaderna 

hamnar i nivå med jämförelsekommunerna.  

En bra verksamhet för barn och ungdomar i förskola, skola, särskola, fritidshem, kulturskola och 

fritidsgårdar är en framgångsfaktor när kommunen ska kunna utvecklas. En bra skolverksamhet är 

viktig för familjer som överväger att flytta till kommunen. Samtidigt ska utbildningsverksamheten 



stötta barnen genom hela skolgången så att de senare kan skaffa sig yrken och bidra i arbets- och 

samhällslivet i kommunen, i övriga Sverige och världen.  

Servicegarantier 

 Förskoleplats erbjuds inom fyra månader. 

 Barnen i förskola och pedagogisk omsorg har utomhusverksamhet varje dag. 

Uppföljning av verksamhetens mål 

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. 

Indikatorer Mål  
2018 

Utfall 
2018 

Analys 

Vårdnadshavarna upplever att de har god insyn i 
förskolans verksamhet, detta mäts via en enkät under 
april månad. 

>90,0 % Enkät 
genomförd 
78,2 
mycket 
nöjda, 96,8 
inkl. nöjda 
till viss del. 

Många är nöjda men inte 
alla. Viktigt att arbeta 
vidare med information till 
hemmen om vår 
verksamhet. 

Vårdnadshavarna upplever barnets inskolning som 
positiv och trygg, detta mäts senast en månad efter 
barnet skolats in via en enkät. 

>95,0 % Enkät 
genomförd, 
95 % nöjda 

 

 

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. 

Indikatorer Mål  
2018 

Utfall 
2018 

Analys 

Andelen godkända elever på nationella prov i matematik 
och svenska i åk 3 ökar. (snitt) 

≥90,0 % Sv 86,3% 
Ma 82,8% 

Rättstavning är ett 
utvecklingsområde samt 
problemlösning i 
matematik. Utöka med 
förstelärare i matematik ht 
18. 

Andelen godkända elever på nationella prov i matematik, 
svenska och engelska i år 6 ökar. 
 

≥93,0 % Sv 97,6% 
Ma 95,9 % 
Eng 96,4% 

Ett mycket bra resultat 
som visar att våra 
satsningar har fått 
genomslag. 

Elevernas meritvärde i årskurs 9 ökar.  ≥215 232 p Ett glädjande resultat, en 
ökning med 21 p sedan 
2017. 



 

Medarbetare 

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

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

Indikatorer Mål  
2018 

Utfall 2018 Analys 

Jag ser fram emot att gå till arbetet, % 
(HME-enkät*) 

>74,0 73 Resultatet avser alla 
verksamheter inom 
barn och ungdom. 

Min arbetsplats mål följs upp och utvärderas på ett bra 
sätt, % (HME-enkät) 

>82,0 74  

HME-enkät total, % >81,0 79  
Sjukfrånvaro i % av arbetstiden <5,2 9,8 % de 

senaste 12 
månaderna 

Sjuktalet ökat med  
1 % sedan 2017. 
Personal äldre än 50 
har betydligt fler 
sjukdagar än yngre. 

*HME – Hållbart medarbetarengagemang. Sveriges kommuner och landsting (SKL) håller i undersökningen Tre frågeområden – 

motivation, ledarskap och styrning. Sammanlagt nio frågor. 

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 %. 

Indikatorer Mål  
2018 

Utfall 
2018 

Analys 

Budget i balans 100 430 97 416 +3 014 tkr 

Förskoleverksamheten har genererat i princip hela överskottet. Pedagogisk omsorg och Öppen 

förskola håller sin budget. Överskottet på förskolan beror på lägre personalkostnader än budgeterat, 

samt högre intäkter för statsbidrag än beräknat. Vid sjukdom och ökat barnantal har man inte ersatt 

personalen fullt ut. Barnens vistelsetider medger detta.  

Särskilda uppdrag 

 Införa fria arbetskläder till förskolepersonal.- Kläderna levererades till personalen under augusti. 

 Digitalisering i samhället går framåt i mycket snabb takt. En strategi behövs för att i vardagen dra nytta 
av digitaliseringens möjligheter. Arbete pågår med utveckling av digitala system för dokumentation 
inom förskola, skola, elevhälsa inklusive arkivering. Nytt system för analys och beslutsstöd 
implementerades hösten 2018(Qliksense). Nytt system för uppföljning och kvalitetsarbete införs 
2019(Stratsys).  

 Kompetensutveckling är en viktig komponent för att vara en attraktiv arbetsgivare. Vi vill att 
kompetensutvecklingsplaner med tydliggörande av budget ska finnas inom alla delar av 
verksamheten. En kompetensutvecklingsplan är framtagen och beslutad för läsåret 2018/2019. 

  



Verksamhetsbera ttelse 2018 

Förskoleklass, grundskola, grundsärskola, fritidshem och 

vuxenutbildning 
Ansvarig chef: David Idermark 

Ansvarigt utskott: Barn- och ungdomsutskottet  

Periodens väsentliga händelser  

Under vårterminen fortsatte det påbörjade arbetet att utveckla undervisningen och att höja 

förväntningarna på eleverna att ta ett steg ytterligare i sin kunskapsutveckling. Resultatet visade sig i 

juni med ett kraftigt höjt meritvärde för eleverna i årskurs 9, meritvärdet ökade från 210,8 (2017) till 

232,5. Det är fortfarande stor skillnad på pojkars och flickors resultat, 215,6 resp. 252,4. I SKL:s 

Öppna Jämförelser hamnade Mörbylånga kommuns grundskola på plats 18 av totalt 290 kommuner. 

Från och med höstterminen 2018 är förskoleklassen obligatorisk vilket inneburit att numer har 

eleverna i förskoleklass rätt till skollunch samt skolskjuts. Nytt är också att det är obligatoriskt att 

kartlägga elevers kunskaper i matematiskt tänkande och språklig medvetenhet i förskoleklass. 

Språkval startade från och med höstterminen redan i år 6, vilket inneburit en ökad kostnad då 

eleverna skjutsas till Skansenskolan för denna undervisning. 

Kompetensutvecklingen som startade hösten 2017 har fortsatt under året. Inom förskolan har 

läslyftet genomförts på alla förskolor och inom grundskolan har alla lärare fortbildats inom något av 

följande områden: läslyftet, digitalisering, formativt förhållningssätt och språk- och 

kunskapsutvecklande arbetssätt. Detta ska på olika sätt öka lärarnas kompetens att ta varje elev ett 

steg längre. 

Effektiviserings- och digitaliseringsarbetet har tagit ordentlig fart. I projektet Dokumentera för 

resultat har hittills ca 25 av de viktigaste processerna och arbetsflödena inom grundskolan kartlagts 

för att i nästa steg effektiviseras och standardiseras. Samtidigt pågår arbetet att kontrollera att de 

system som används i verksamheten stödjer de processer som finns. 

Strategiska framtidsfrågor  

Lokalerna för förskola och skola är en stor utmaning i en expanderande kommun. Flera stora 

lokalprojekt är på väg att startas: Nytt högstadium i Färjestaden (klar 2020), ny förskola i Färjestaden 

(klar 2020), nya moduler i Gårdby skola, Torslunda skola och Glömminge skola (klara 2019). Den 

långa framförhållning som behövs för lokalutökning är inte alltid lätt att kombinera med en 

ansträngd ekonomi. Den nya förskolan som är planerad i Färjestaden behövs redan januari 2019 men 

kommer att stå klar sommaren 2020. En ny avdelning på Ladan öppnas januari 2019 för att möta kön 

till förskolan under våren. 

Etablering av fristående förskolor och skolor gör också planeringen mer komplicerad.  

Personalförsörjningen kommer de närmaste tio åren vara en ödesfråga. I år har kommunen för första 

gången inte kunnat tillsätta alla tjänster direkt med behöriga lärare. Samarbete med Linnéuniversitet 

kommer bli fortsatt viktigt och arbete med att attrahera, rekrytera och behålla personal fortsätter. 



Kommunen vidtar flera åtgärder för att upplevas som en attraktiv arbetsgivare, arbetet fortsätter 

med att skapa trygga, kreativa arbetsplatser med bra ledare.  

Mörbylånga kommun har under ett antal år haft en högre kostnad för grundskola och förskola än 

jämförbara kommuner. Ett arbete har påbörjats att effektivisera verksamheten så att kostnaderna 

hamnar i nivå med jämförelsekommunerna.  

En bra verksamhet för barn och ungdomar i förskola, skola, särskola, fritidshem, kulturskola och 

fritidsgårdar är en framgångsfaktor när kommunen ska kunna utvecklas. En bra skolverksamhet är 

viktig för familjer som överväger att flytta till kommunen. Samtidigt ska utbildningsverksamheten 

stötta barnen genom hela skolgången så att de senare kan skaffa sig yrken och bidra i arbets- och 

samhällslivet i kommunen, i övriga Sverige och världen.  

Servicegarantier 

 Personalen har höga förväntningar på alla att prestera utifrån sina förutsättningar. 

 Alla skolor har ett aktivt trygghetsteam. 

 Fritidshemmet erbjuder lärandeaktiviteter med utgångspunkt i läroplanen.  

 Utbildningen inom SFI kan kombineras med förvärvsarbete eller andra aktiviteter t.ex. 
arbetslivsorientering, validering, praktik eller annan utbildning. 

Uppföljning av verksamhetens mål 

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. 

Indikatorer Mål  
2018 

Utfall 
2018 

Analys 

Andelen barn/elever som är trygga i verksamheten ökar.  
Åk 5. 
(Mäts årligen under mars månad via elevenkät) 

>8,8 9,0 
Enkät 
genomförd. 

 

Andelen barn/elever som är trygga i verksamheten ökar.  
Åk 9. 
(Mäts årligen under mars månad via elevenkät) 

>8,5 8,25 
Enkät 
genomförd 

Ett arbete som ständigt 
måste pågå med aktiva 
åtgärder. Ett nytt underlag 
för dokumentation 
framtaget. 

 

 

  



Utveckling 

Mörbylånga kommun har en låg arbetslöshet. Näringslivsklimatet är gott. Medborgarna uppfattar att 

det är en hög tillgänglighet till natur, fritidsintresse, kultur och idrottsevenemang. Vi erbjuder bra 

boendealternativ som uppfattas attraktiva. 

Indikatorer Mål  
2018 

Utfall 
2018 

Analys 

Andelen godkända elever på nationella prov i 
matematik och svenska i åk 3 ökar. (snitt) 

≥90,0% Sv 86,3% 
Ma 82,8% 

Rättstavning är ett 
utvecklingsområde samt 
problemlösning i matematik. 
Utöka med förstelärare i 
matematik ht 18. 

Andelen godkända elever på nationella prov i 
matematik, svenska och engelska i år 6 ökar. 

≥93,0 % Sv 97,6% 
Ma 95,9 % 
Eng 96,4% 

Ett mycket bra resultat som 
visar att våra satsningar har 
fått genomslag. 

Elevernas meritvärde i årskurs 9 ökar.  ≥215 232 p Ett glädjande resultat, en 
ökning med 21 p sedan 
2017. 

Andel SFI elever med godkänt betyg i kurs D ökar. ≥95,0% 35 % Ökning med 5 
procentenheter jämfört med 
uppföljningen vinter 2017. 
Meritvärdet är också bättre 
då högre andel elever når 
högre betyg. Att fler elever 
med skolbakgrund har läst 
SFI under våren är en orsak 
till förbättrat resultat. 

Medarbetare 

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

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

Indikatorer Mål  
2018 

Utfall 
2018 

Analys 

Jag ser fram emot att gå till arbetet, % 
(HME-enkät*) 

>86,0 73 Resultatet avser alla 
verksamheter inom 
barn och ungdom. 

Min arbetsplats mål följs upp och utvärderas på ett bra 
sätt, % (HME-enkät) 

>88,0 74  

HME-enkät total, % >89,0 79  
Sjukfrånvaro i % av arbetstiden <4,6 4,7 % de 

senaste 12 
månaderna 

Sjukfrånvaron har ökat 
marginellt. 

*HME – Hållbart medarbetarengagemang. Sveriges kommuner och landsting (SKL) håller i undersökningen Tre frågeområden – 

motivation, ledarskap och styrning. Sammanlagt nio frågor. 

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 %. 

Indikatorer Mål  
2018 

Utfall 
2018 

Analys 

Budget i balans 203 750 204 441 -692 tkr 

Grundskola, grundsärskola och fritidshem har ett negativt resultat för 2018, medan förskoleklass, 

vuxenutbildning och SFI har ett positivt resultat. Störst avvikelse står fritidshemmet för, vilket beror 

på ökade personalkostnader. I budgetarbetet inför 2018 räknade rektorerna med ett högre barnantal 



och har sedan inte ställt om personalen fullt ut. På grundskolan beror budgetavvikelsen på ökade 

kostnader för skolskjuts, vilket troligen beror på en ökning av växelvis boende. Förskoleklassen gör ett 

positivt resultat på grund av minskade personalkostnader.  

Särskilda uppdrag 

 Ökad fysisk daglig aktivitet införs i alla grundskolor. Genomfört genom rastaktiviteter och 
användandet av pulsband. 

 Förvaltningen får i uppdrag att utreda och ge förslag på hur demokratiarbetet kan förstärkas 
bland våra barn och ungdomar. En fritidsledare har  i uppdrag att tillsammans med ungdomarna i 
vår kommun arbeta fram  ett eller flera förslag kring hur demokratiarbetet skulle kunna fungera i 
vår kommun.  

 Digitalisering i samhället går framåt i mycket snabb takt. En strategi behövs för att i vardagen dra 
nytta av digitaliseringens möjligheter. Arbete pågår med utveckling av digitala system för 
dokumentation inom förskola, skola, elevhälsa inklusive arkivering. Nytt system för analys och 
beslutsstöd implementerades hösten 2018(Qliksense). Nytt system för uppföljning och 
kvalitetsarbete införs 2019(Stratsys). 

 Kompetensutveckling är en viktig komponent för att vara en attraktiv arbetsgivare. Vi vill att 
kompetensutvecklingsplaner med tydliggörande av budget ska finnas inom alla delar av 

verksamheten. En kompetensutvecklingsplan är framtagen och beslutad för läsåret 2018/2019. 

 

  



Verksamhetsbera ttelse 2018 

Hälso- och sjukvård 

Ansvarig chef: Ann-Katrin Ståhl, Marion Rasmussen Nilsson och Ingegerd Sjöstrand 

Periodens väsentliga händelser  

Lagen om samverkan vid utskrivning från slutenvården och att få effektiva lokala rutiner har präglat 

2018. Att medverka till att hemgången blir trygg för patienten och att den sker utan dröjsmål har 

varit en prioritering för HSL-personal. Den snabbare utskrivningsprocessen har tagit mer tid i anspråk 

för HSL- personal. 

En god uppstart på en fördjupad samverkan mellan primärvård och kommun var då all HSL-

personal samt biståndshandläggare bjöds in till gemensam utvecklingseftermiddag 9 november. 

Många goda idéer som vi nu måste arbeta för att omsätta i praktiken. 

En större konkurrens om personal märks.  Vi har få sökande till tjänster och vikariat. Det blir allt 

viktigare att satsa på den personal vi har så att de vill stanna i Mörbylånga kommun.  

Strategiska framtidsfrågor 

Nära vård 

- Vården utvecklas mot att komma närmare patienten då mer av sjukvården sker i hemmen. 

Samarbete med primärvården samt att kommunerna får del av de satsningar som skall göras 

”nära vård” är av stor vikt. Vi kan se att hemsjukvården och omsorgsinsatserna från 

hemtjänst ökar också som en följd av ” Nära vård”. 

- Att kunna möta behoven av hälso- och sjukvård/ rehabilitering i hemmet hos ett ökande 

antal äldre. Demografi kurvan för personer 80+ stiger brant från 2020. 

- Mer avancerad sjukvård kan ske i hemmet – kräver ökad kunskap, tid, personal.  

Förebyggande arbete. Vi behöver stötta hälsofrämjande arbete på flera plan;  

- Innan det blir sjukvård – stötta hälsofrämjande arbete genom folkhälsoarbete och i 

samverkan med ”civilsamhället” 

- Satsa på rehabilitering och rehabiliterande arbetssätt när personer har fått sjukdom/skada/ 

funktionsnedsättning och börjar få behov av stöd och insatser. 

- Satsa på att bibehålla och förebygga försämring av hälsan och aktivitets/funktionsförmåga 

när personer finns inom Vård- och omsorgsverksamheten.    

Personal 

- Att rekrytera och behålla personal. 

- Att personalen får utbildning och kan följa med i ny kunskap inom sina 

respektive professionsområden.  

Servicegarantier 

 När du kontaktar rehabenheten för behov av insats får du senast följande vardag återkoppling och en 
planering när insatsen kan påbörjas. 



 När du erbjudits kommunal hälso- och sjukvård får du inom en vecka en omvårdnadsansvarig 
sjuksköterska som är huvudansvarig för dina sjukvårdsinsatser och som tillsammans med dig 
upprättar en individuell vårdplan som garanterar en god och säker vård. 

Uppföljning av verksamhetens mål 

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. 

Indikatorer Mål  
2018 

Utfall  
2018 

Analys 

Senior Alert, antal genomförda 100 % 80 % 100 % i boende och 40 
% i HSV. Hemsjukvård 
omstart med MAS 
under 2019. 

Hemsjukvårdplan/rehabplan; patientens 
delaktighet dokumenterad  

75 % 
(delmål) 

50 %  

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. 

Indikatorer Mål  
2018 

Utfall  
2018 

Analys 

SIP/vårdplanering med digitala hjälpmedel/ 
video; HSL-personals deltagande ökar  

100 %  Det har varit oklarheter 
gällande metod för 
uppkoppling med länkar 
mm. Ett arbete med att 
komma rätt pågår. 

Mobil dokumentation; antal medarbetare som 
använder mobil dokumentation 

100 %  Modulen HSL har inte 
installerats pga att 
tekniken ännu inte varit 
fullt utvecklad och 
därför inte fungerat. 
Plan för 2019 finns. 

 

 

 

 

 



Medarbetare 

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

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

Indikatorer Mål  
2018 

Utfall 
2018 

Analys 

Jag ser fram emot att gå till arbetet, % 
(HME-enkät*) 

>93,0   

Min arbetsplats mål följs upp och utvärderas på ett 
bra sätt, % (HME-enkät) 

>66,0   

HME-enkät total, % >83,0   

Sjukfrånvaro i % av arbetstiden <6,0   
*HME – Hållbart medarbetarengagemang. Sveriges kommuner och landsting (SKL) håller i undersökningen Tre frågeområden – 

motivation, ledarskap och styrning. Sammanlagt nio frågor. 

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 %. 

Indikatorer Mål  
2018 

Utfall 
2018 

Analys 

Budget i balans   Se separat fil/bilaga 
för ekonomiskt utfall  
 
Kostnaden för 
hjälpmedel ökat i 
övrigt i balans 

 

Ekonomisk ram 

 2018 2019 2020 

Inkl dagvht 30 133 30 133 30 133 

    

Särskilt uppdrag 

 Digitalisering i samhället går framåt i mycket snabb takt. En strategi behövs för att i vardagen dra 
nytta av digitaliseringens möjligheter. 

 Kompetensutveckling är en viktig komponent för att vara en attraktiv arbetsgivare. Vi vill att 
kompetensutvecklingsplaner med tydliggörande av budget ska finnas inom alla delar av 
verksamheten. 

 

  



Verksamhetsbera ttelse 2018 

Integration 

Ansvarig chef: Ann-Katrin Ståhl, Torborg Karlsson och Ola Svensson 

Ansvarigt utskott: Vård- och omsorgsutskottet 

Periodens väsentliga händelser  

Flytten till HVB Älvan skedde i slutet av 2017 och verksamheten har under 2018 arbetat med nya 

rutiner och att arbeta ihop både grupperna av ungdomar och personalgruppen. Inga nya ungdomar 

har placerats under 2018 vilket har gjort att verksamheten har minskat i personalstyrka två gånger 

under 2018.  

Verksamheten har fortsatt arbeta på det system som byggts upp för att få levande 

genomförandeplaner som utgår från en kedja av olika samtal och möten. Verksamheten har under 

året blivit granskade av IVO och fått ett positivt gensvar inför det arbete som utförs där mycket av 

arbetet utgår från individens förmåga. En kedja som börjar med ett samtal med ett 

bedömningsmaterial där ungdomen svarar på frågor kring sina livsområden t.ex. hälsa, skola och 

relationer. Därefter gör boendehandledare och samordnare en plan för att tillsammans gör ett 

arbete över vilka långsiktiga mål ungdomen har att jobba mot. Därefter sker ett möte med ungdom 

igen där det presenteras en plan och där ungdomen får framför vad denne har för tankar kring sin 

livssituation. Efter detta skrivs en genomförandeplan som revideras var tredje månad och därefter 

skrivs en ny var sjätte månad. Ett utvecklingsarbete med genomförandeplanerna är viktigt för att 

kunna följa ungdomen och dennes utveckling mot att bli en självständig individ. 

Strategiska framtidsfrågor  

Under 2019 kommer det vara ett fortsatt arbete att med flaggan i topp avsluta det HVB vi byggt upp 

då vi inte längre har det inflöde av ungdomar som krävs för att fortsätta ha ett HVB. Samtidigt som 

kvalitén och stödboendet ska fortsätta att utvecklas och de kunskaper och erfarenheter vi har tas till 

vara.  

Servicegarantier  

 Genomförandeplaner är upprättade inom två veckor från verkställighet. 

 Uppföljning av planerna sker inom sex månader. 

  



Uppföljning av verksamhetens mål 

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. 

Indikatorer Mål  
2018 

Utfall 2018 Analys 

Genomförandeplaner enhetschef (EC) kontrollerar 
månadsvis via dokumentation. 

100 % 100 % Följer den plan vi 
har. 

Husmöten veckovis. EC kontrollerar månadsvis via 
dokumentation. 

100 % 100 % Behovet har 
förändrats så vi har 
husmöte 1 
g/månad  

Brukarråd månadsvis. EC kontrollerar månadsvis 
via dokumentation.  

100 % 100 % 2 ggr/termin då 
behovet ändrats 

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. 

 
Indikatorer 

 
Mål  
2018 

 
Utfall 2018 

 
Analys 

Utveckla arbetsmetod kring genomförandeplan. Alla ska 
arbeta 
enligt 
gemen-
sam 
metod 

80 % Fortsätter arbetet 
enligt plan och 
samordnare 
fortsätter utveckla 
arbetssättet då vi 
är färre personal i 
slutet av sep. 

Implementera arbetsmaterialet Hitta Rätt.  Alla ska 
arbeta 
med 
materi-
alet 

100 %  

 

 

 

 

 



Medarbetare 

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

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

Indikatorer Mål  
2018 

Utfall 2018 Analys 

Jag ser fram emot att gå till arbetet, % 
(HME-enkät*) 

>60,0   

Min arbetsplats mål följs upp och utvärderas på ett 
bra sätt, % (HME-enkät) 

>55,0   

HME-enkät total, % >75,0   

Sjukfrånvaro i % av arbetstiden <6,5   

Utveckla en enkät som kan besvaras månadsvis    Enkät har 
genomförts 
månadsvis och har 
gåtts igenom på 
varje APT för att 
göra 
lägesavstämningar 
i mående och 
verksamhetsnära 
frågor vilket varit 
utvecklande för 
enheten och 
medarbetarna. 

*HME – Hållbart medarbetarengagemang. Sveriges kommuner och landsting (SKL) håller i undersökningen Tre frågeområden – 

motivation, ledarskap och styrning. Sammanlagt nio frågor. 

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 %. 

Indikatorer Mål  
2018 

Utfall  
2018 

Analys 

Budget i balans Statbidrag 
matchar 
utgifter 

 Se separat 
fil/bilaga för 
ekonomiskt utfall 

Ekonomisk ram 

 2018 2019 2020 

 0 0 0 

    

Särskilt uppdrag 

 Digitalisering i samhället går framåt i mycket snabb takt. En strategi behövs för att i vardagen dra 
nytta av digitaliseringens möjligheter. 

 Kompetensutveckling är en viktig komponent för att vara en attraktiv arbetsgivare. Vi vill att 
kompetensutvecklingsplaner med tydliggörande av budget ska finnas inom alla delar av 
verksamheten. 

 

  



Verksamhetsbera ttelse 2018 

Kost 
Ansvarig chef: David Idermark och Johan Miedl 

Ansvarigt utskott: Barn- och ungdomsutskottet 

Periodens väsentliga händelser 

I början på året genomfördes en omorganisation i tre kök för att effektivisera verksamheten. 

Personalomflyttningarna skapade oro i personalgruppen. Omstrukturering av personal inom flera kök 

från deltidspersonal till fler heltidspersonal har inneburit en kvalitetsförbättring. Heltidsresan har 

påbörjats.  

1 april infördes samdistribution av livsmedel som innebär att vi får färre transporter till köken. Detta 

innebär en mindre miljöpåverkan samt att kökens rutiner blir mer effektiva.  

Ytterligare två kök har blivit självgående och lagar all mat själva, Smaragdskolan och Glömminge 

skola. Projekteringen för ombyggnation av köket på Torslunda skola är nästan klar, köket renoveras 

och byggs om under 2019.  

Under året har ansvaret för skolornas matsalar förts över från skolverksamheten till kosten.  

En utvecklingsgrupp för skolköken var på studieresa i Västerås, där skolmaten håller mycket hög 

kvalitet. Personalen har genomgått fortbildning av olika slag utefter önskemål.  

Mätningarna av tallrikssvinn i skolmatsalarna visar på en minskning av svinnet men fortfarande 

slängs för mycket mat.  

Strategiska framtidsfrågor 

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. 

Kockarna i skolköken kommer att träffas reglebundet och arbeta med dessa frågor.  

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.  

I mars införs kommunens nya beställningsportal och kosten är pilotverksamhet. Detta införande 

kommer att underlätta beställningsrutinerna, minska administrationen och öka avtalstroheten. 

Servicegarantier 

 Kostverksamheten ska använda minst 30 % närodlade och/eller ekologiska råvaror. 

 Varierande och näringsberäknad matsedel (NNR) för förskola, skola och omsorg som tar tillvara på 
både svensk och andra matkulturer.  



Uppföljning av verksamhetens mål 

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. 

Indikator Mål  
2018 

Utfall 2018 Analys 

Nöjda kunder 
 
 
Mätning kommer ske inom både skola och omsorg. 

ÄO ≥80 
% 
 
 
 
 
 
SK 75 % 

79% nöjda 
och 17% 
varken 
eller 
 
 
Genomsnitt 
66 % på de 
skolor där 
vi gjort 
mätning. 

Finns mycket att göra 
inom ÄO vad gäller  
hela matsituationen 
och samarbetet 
mellan kök och avd. 
 
Vi behöver utforma 
ett annat sätt att mäta 
nöjdheten på. Att 
mäta med I-pad ger 
inte tillförlitligt 
resultat. 
Elever trycker fler 
gånger än vad de 
skall. 

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. 

Indikatorer Mål  
2018 

Utfall  
2018 

Analys 

Matsvinnet minskar i verksamheterna. Vi mäter 
matsvinnet i våra verksamheter. 

ÄO 
150gr/port 
 
SK 
40g/port 

170gr/port 

 

 

13,5 g 

Lite motigt att få en 
helhetssyn i 
matsituationen 
tillsammans med 
vårdpersonal. 

 

 

Vi har genomfört en 
mätning under 
nov/dec och ser en 
tydlig förbättring mot 
tidigare. 

 

 

 



Medarbetare 

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

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

Indikatorer Mål  
2018 

Utfall 2018 Analys 

Jag ser fram emot att gå till arbetet, % 
(HME-enkät*) 

>79,0 56,2   

Min arbetsplats mål följs upp och utvärderas på ett bra 
sätt, % (HME-enkät) 

>69,0 50,2   

HME-enkät total, % >78,0 60  Åtgärder genomförs 
augusti och vidare 
arbete sker under 
hösten. 

Sjukfrånvaro i % av arbetstiden <3,5 4,5 % de 
senaste 12 
månaderna 

3,4 % jmf med 13-24 
månader sedan 

*HME – Hållbart medarbetarengagemang. Sveriges kommuner och landsting (SKL) håller i undersökningen Tre frågeområden – 

motivation, ledarskap och styrning. Sammanlagt nio frågor. 

** De nya siffrorna från medarbetarenkäten december 2018 har inte presenterats än. Utfallet i mallen 

är från januari och visar inte en rättvis bild av Kosten. I januari hade precis en mindre omorganisation 

genomförts. 

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 %. 

Indikatorer Mål  
2018 

Utfall 
2018 

Analys 

Budget i balans 55 313 -258 tkr 

Kostverksamhetens intäkter har ökat under 2018, men kostnaderna har ökat i lite större omfattning 

vilket främst beror på ökade personalkostnader och ökade livsmedelskostnader. Underskottet är 

0,8% av kostverksamhetens kostnadsmassa.  

Särskilt uppdrag 

 Digitalisering i samhället går framåt i mycket snabb takt. En strategi behövs för att i vardagen dra 
nytta av digitaliseringens möjligheter. Arbetet pågår med att effektivisera inköpsprocesser. 
Kosten är pilotverksamhet i kommunens nya inköpsportal.  

 Kompetensutveckling är en viktig komponent för att vara en attraktiv arbetsgivare. Vi vill att 
kompetensutvecklingsplaner med tydliggörande av budget ska finnas inom alla delar av 
verksamheten.  

 

  



Verksamhetsbera ttelse 2018 

Kultur och fritid 

Ansvarig chef: Eleonor Rosenqvist 

Ansvarigt utskott: Kommunledningsutskottet 

Periodens väsentliga händelser  

Gällande kommunens badplatser så har vi arbetat upp en struktur kring städning och sophantering 

tillsammans med AME. Vi har påbörjat arbetet med att få ordning på handikapprampen i 

Färjestaden. Har hanterat de åtgärder som behövts göras i respektive idrottshall.  

Vad gäller kulturen så har vi under året gjort konstinköp från våra lokala aktörer för 107 000 kr. 

Under våren så genomförde vi en konstnärlig utsmyckning på Äppelvägen.  I övrigt så har vi 

genomfört fyra stycken välbesökta temaveckor. 

Genom dokumentera för resultat så har vi påbörjat arbetet med en del e-tjänster. 

Strategiska framtidsfrågor  

Uppgradering utav Interbook Go pågår. Vår förhoppning är att få det klart under första halvåret. 

Tillsammans med Ölands turism och världsarvet har vi påbörjat ett arbete kring att få till en 

gemensam helhetsbild gällande vandring/cykel/ridleder. Tillsammans med tekniska så har vi arbetat 

fram ett nytt bokningssystem för bokning av båtplatser.  

Servicegarantier 

 De som söker ungt kulturbidrag, förlusttäckning och arrangemangsstöd får besked inom  

tre veckor. 

 Det erbjuds fyra kulturella temaveckor utspritt över året. 

 Personer som vill hyra lokaler hos oss får bokningsbesked inom tre arbetsdagar. 

Uppföljning av verksamhetens mål 

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. 

Indikatorer Mål  
2018 

Utfall 
2018 

Analys 

Genom tydliga utvärderingar av Kommunens fyra 
temaveckor, som är riktade mot besökare och 
arrangörer, ska medborgarnas inflytande öka. 

4 4 Bra med besökare på 
samtliga temaveckor 

Upplevelsen av möjligheterna att kunna utöva 
fritidsintresse 

>7,3  Inväntar den nya 
SCB:enkäten 

Genomlysning av föreningsråd, föreningsbidrag 
och föreningsting 

Slutfört Pågår Pågår 



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. 

Indikatorer Mål  
2018 

Utfall 
2018 

Analys 

Tillgången till kulturarrangemang enligt SCB 
enkät. (NRI) 

6,8  Inväntar den nya 
SCB:enkäten 

Tillgången till parker, grönområden och natur 
enligt SCB enkät. (NRI) 

>7,9  Inväntar den nya SCB 
enkäten 

 

Medarbetare 

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

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

Indikatorer Mål  
2018 

Utfall 
2018 

Analys 

Jag ser fram emot att gå till arbetet (HME enkät*) >54,0 71  

Min arbetsplats mål följs upp och utvärderas på ett 
bra sätt (HME enkät) 

>16,0 65  

HME enkät total >45,0 75  

Sjukfrånvaro i % av arbetstiden <2,0 3,0  
*HME – Hållbart medarbetarengagemang. SKL - Sveriges kommuner och landsting håller i undersökningen Tre frågeområden – 

motivation, ledarskap och styrning. Sammanlagt nio frågor. 

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 %. 

Indikatorer Mål  
2018 

Utfall 
2018 

Analys 

Budget i balans  
14 974 

 
1 960 

. 

Genomlysning av riktlinjer för kultur- och 
föreningsbidrag 

Slutfört Pågår  

 

 Kulturen gick 2018 plus utifrån att tjänsten som kulturutvecklare inte tillsattes. Då vi endast hade 

en kultursamordnare på plats efter semestern så fanns inte riktigt tid och utrymme för att skapa 

egna kulturaktiviteter. Dessa två delar tillsamman gjorde att vi gjorde ett överskott på 

kultursidan. 

 Ett utav bibliotekens uppdrag under 2018 var att införa meröppet på biblioteket i Södra 

Möckleby, vilket vi hade fått 200 000 kr extra för plus att vi avsatt pengar i bibliotekets budget 

för hantverkskostnader. Av olika anledningar så hanns inte detta med under 2018, utan vi har för 

avsikt att lösa det under 2019. Vi tillsatte inte heller en utav pensionsavgångarna på biblioteket.  



 Vandrings och cykelleder visar ett överskott eftersom underhåll av cykelleden ännu inte kommit 

igång. Bidrag för LONA-projekt kring vandringsleder har inte hunnit användas under 2018 utan 

kommer att nyttjas under 2019.  

 Avsatta pengar för konstgräset i Gårdby har inte nyttjats då utredning fortfarande pågår. 

Projektansökan är inlämnad till allmänna arvsfonden.  

Särskilt uppdrag 

 I samarbete med hästnäringen inventera möjligheten att skapa ridleder, så kallade  
Bed & Box. Första steget togs under Dressyr-SM på Aledal, där vi på plats diskuterade med besökare 
om befintliga ridleder och möjligheterna att binda samman dessa.  

 Utreda om det är möjligt att Kalkbrottet i Grönhögen blir en kommunal badplats. 
Utredning inleds under hösten 2018. Uppdraget ligger på Kultur och Fritid, men görs i samarbete med 
tekniska och miljö och bygg. Arbetet pågår. Nytt inbokat möte med den lokala näringen. 

 I enlighet med kulturstrategin ska området kring Kamerala villan och Zokker kunna bli ett 
kulturcentrum. Uppdraget består i att presentera till budgetberedningen vilka kostnader detta 
skulle innebära. Arbete påbörjat. Sedan tidigare har en utredning gjort kring vilken typ utav 
verksamhet/verksamheter som skulle kunna vara aktuella för just Zokker, där fritidsgården och 
kulturskolan skulle kunna vara själva navet i huset. 

 Fortsatt utredning om konstgräs i Gårdby alternativt ett aktivitetsområde/multiarena i samma 
område. Utredning pågår och via föreningar kommer olika projektmedel att sökas. Per-olov 
Johansson har lämnat in en ansökan till allmänna arvsfonden. 

 På nationell nivå finns en cykelstrategi som syftar till att främja en ökad och säker cykling. Utifrån 
denna ska en kommunal cykelstrategi tas fram. Arbetet är påbörjat. Vi har anmält vårt intresse att 
samverka med Kalmar Kommun i ett projekt via energimyndigheten. Vi tittar också på upplägget i 
andra kommuner. 

 Digitalisering i samhället går framåt i mycket snabb takt. En strategi behövs för att i vardagen dra 
nytta av digitaliseringens möjligheter. En strategi kommer att tas fram. Arbetet med E-tjänster har 
påbörjats. 

 Kompetensutveckling är en viktig komponent för att vara en attraktiv arbetsgivare. Vi vill att 
kompetensutvecklingsplaner med tydliggörande av budget ska finnas inom alla delar av 
verksamheten. En kompetensutvecklingsplan kommer att plockas fram. Ej slutfört. 

 

  



Verksamhetsbera ttelse 2018 

Mark och exploatering 

Ansvarig chef: Bengt Johansson 

Periodens väsentliga händelser 

Inom mark- och exploatering pågår flera projekt. Bland annat kan nämnas:  

Entreprenad avseende byggande av gator och va-ledningar i norra Snäckstrand, har färdigställts 

under året. Bland annat har cykelväg mellan Hummerstigen och Räkstigen byggts, vilket innebär att 

en bra cykelförbindelse numera finns mellan hamnen och Möllstorps camping. Övriga större 

kommunala exploateringsområden där försäljning sker är ”Hållbar plats” vid Järnvägsgatan, där 16 st 

hyreslägenheter har färdigställts och Brofästet där försäljning av kvartersmark har gjorts under året. 

Flera privata exploateringsområden har färdigställts under året, bland annat söder om Nybrovägen 

och vid Joels udde i Färjestaden samt 24 bostadsrätter vid Äppelvägens södra del. 

I flera privata exploateringsområden pågår arbeten med av gator och va-ledningar, bland annat 

kvarteret Bromsen i Mörbylånga, öster om Eriksöre camping, södra delen av Runsbäck samt områden 

i södra delen av Vickleby och vid Saxnäs Golf. Vid vårdcentralen i Färjestaden pågår även byggnation 

av 14 parhus i bostadsrättsform. 

Sammantaget medför dessa exploateringar att nya villatomter och lägenheter tillkommer i kommunen. 

Under året har bland annat kvartersmark vid hamngrillen i Färjestaden, Brofästet och tio kommunala 

villatomter sålts. I Mörbylånga hamn har fastigheten Sjömannen 5 köpts in. 

Trafikverket har startat arbetet med att projektera för en ny trafiksäkrare väg med mitträcke mellan 

Algutsrum och Ekerum, vilket gynnar de båda öländska kommunerna. 

På fastighetssidan kan följande nämnas: 

En tillbyggnad av Äppelvägen med 16 platser samt renoveringar av golvet i Gårdby sporthall samt 

Alunsskolans duschrum har färdigställts under året. Ombyggnad av Kamerala villan och 

Kommunhuset har påbörjats, och renovering av Torslundaskolans kök utreds. En upphandling av 

hyreskontrakt för en ny 7-9-skola, som kommunen ska hyra i 20 år har gjorts, men upphandlingen har 

tyvärr överprövats. 

Strategiska framtidsfrågor 

Kommunen är fortsatt attraktiv för inflyttning och nyetableringar, vilket innebär fortsatt högt tryck på 

den fysiska planeringen och exploateringsverksamheten och kräver bättre samordning inom 

kommunen. 

Kommunen bör se över sitt markinnehav. Mark som inte är av vikt att inneha för framtiden måste 

avyttras och istället bör kommunen öka sitt markinnehav i strategiska områden. 

Infrastrukturfrågorna är av basal natur för utveckling av boende, besöksnäringen och övriga 

näringslivet. Bredband med hög hastighet är av stor vikt för landsbygdens utveckling. 

Att öka GIS-användningen i kommunen, ett bra kommunalt kartmaterial och ett samarbete inom och 

utanför kommunen främjar en sund utveckling och effektiviserar arbetet.   

Kommunens egna verksamhetsfastigheter måste förvaltas mer effektivt och insatserna för underhåll 

ska prioriteras och följas upp. Exempelvis så byter verksamheterna idag lokaler utan hänsyn till 

långsiktig planering, vilket innebär onödiga kostnader i både tid och pengar. 



Servicegarantier 

 Det finns information på kommunens hemsida om tillgänglig mark för olika ändamål; kommunala 
villatomter, mark för industri/handel/verksamheter och mark för lägenheter. 

 Det finns information om KLT på kommunens hemsida. 

Uppföljning av verksamhetens mål 

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. 

Indikatorer Mål  
2018 

Utfall 
2018 

Analys 

Antalet besökare på extern karta (hemsidan) Avser 
antalet unika besökare 

8 000 8 300  

Fiber: Hushåll som har möjlighet att ansluta sig till 
bredband med hög överföringshastighet (%) 

>80 % ca 70% *  

Möjlighet att använda kollektivtrafik för resor (Mäts i 
enkät NRI) 

>4,5 4,9  

* Siffran är en uppskattning då PTS statistik har lång eftersläpning blir tillgänglig först långt efter att operatören har byggt ut 

fibernätet. 

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. 

Indikatorer Mål  
2018 

Utfall 
2018 

Analys 

Strategiskt markinnehav. Inköpt mark (m2) 15 000 1 369  

Antal interna inloggningar på vårt GIS-system  15 000 12 000  

Försäljning av planlagd mark * 
Villatomter (st) 
Kvartersmark för boendeenheter (m2) 
Övrig mark (m2) 
 

 
6 

19 000 
5 000 

 
10 

13 076 
9 282 

 

* Avser då köpeskilling erlagts till kommunen. 

 

 

 

 

 



Medarbetare 

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

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

Indikatorer Mål  
2018 

Utfall 
2018 

Analys 

Ser fram emot att gå till arbetet, % (ingen separat 
HME-enkät* för Mark- och exploatering) 

>62,0 -  

Min arbetsplats mål följs upp och utvärderas på ett 
bra sätt, % (ingen separat HME-enkät* för Mark- 
och exploatering) 

>31,0 -  

HME-enkät total, % (ingen separat HME-enkät* för 
Mark- och exploatering) 

>61,0 -  

Sjukfrånvaro i % av arbetstiden 0,0 0,0  
*HME – Hållbart medarbetarengagemang. Sveriges kommuner och landsting (SKL) håller i undersökningen Tre frågeområden – 

motivation, ledarskap och styrning. Sammanlagt nio frågor. 

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 %. 

Indikatorer Mål  
2018 

Utfall 
2018 

Analys 

Budget i balans 20 893 14 635 Fastighetssidans 
buffert för akut 
underhåll inte 
utnyttjats. 
Kollektivtrafiken 
var budgeterad 
med utrymme för 
oförutsedda 
kostnader som 
inte uppkommit. 
Även försäljning 
av gamla tomter 
bidrar till det 
positiva 
resultatet. 

Ekonomisk ram 

 2018 2019 2020 

 20 893 22 651 22 651 

     

  



Särskilt uppdrag 

 Verka för ett trygghetsboende i Mörbylånga. 

Kommentar:  Arbete med planprogram pågår för Mörbylånga hamn och sockerbruksområdet, 
synpunkter på ett trygghetsboende kommer att  lämnas i samrådsskedet. 

 Utifrån inventering av fibertillgången synliggöra vita fläckar och föreslå möjligheter för utbyggnation i 
dessa områden. 

Kommentar:  IP-only har försenats med utbyggnaden i projekt ”Sydöland” och ”Glömminge”. När 
dessa två områden är klara och Ip-only har lämnat startbesked om området runt 
Gårdby, är det dags att inventera de vita fläckarna. Under tiden lägger kommunen 
ner tomrör i samband med E.ons och egna komunala va-arbeten. 

 Verka för att möjligheter till nyttjanderätt för fastighetsägare som har grönområden utanför sin 
fastighet som de gärna ser nyttjanderätt till. Avtal tecknas av kommunal mark mot underhåll och 
skötsel. 

Kommentar:  En utredning av förutsättningar/möjligheter planeras att presenteras för  
   Kultur och tillväxtnämnden under våren 2019. 

 Markinnehav som är avsett för bostadsändamål ska erbjudas för köp till fastighetsutvecklare som i 
närtid är villiga att bygga bostäder. Där så är möjligt ska vi nyttja dubbel markanvisning. 

Kommentar:  Ett förslag till testobjekt planeras att presenteras för Kultur och tillväxtnämnden 
under 2019, med mark i centrala Färjestaden samt i Gårdby, Norra Möckleby eller 
Glömminge. En markanvisning kan troligen göras under 2021, då detaljplan i 
Färjestadens centrum kan vara antagen. 

 Digitalisering i samhället går framåt i mycket snabb takt. En strategi behövs för att i vardagen dra 
nytta av digitaliseringens möjligheter. 

Kommentar:  Ett kontiuerligt arbete pågår att lägga in mer information i kommunens GIS-system. 
   Arbetet med en Kart- och GIS-strategi pågår. 

 Kompetensutveckling är en viktig komponent för att vara en attraktiv arbetsgivare. Vi vill att 
kompetensutvecklingsplaner med tydliggörande av budget ska finnas inom alla delar av 
verksamheten. 

  



Verksamhetsbera ttelse 2018  

Miljö och bygg 

Ansvarig chef: Staffan Åsén, Marie-Christine Svensson 

Ansvarig nämnd: Miljö- och byggnadsnämnden 

 

Plan och bygg 

Bygglov: Belastningen är fortsatt hög och antalet inkommande bygglovärenden och anmälningar 

ligger på en oförändrad nivå. Detta har medfört en utökning av personalresurser inför kommande år. 

2018 har bemanningen  inte varit fulltalig på grund av föräldraledighet och sjukskriving. Under året 

har bygglov beviljats för 105 hyresrätter och tre skolor samt 60 permanenta enbostadshus. För att få 

bättre ärendeflöde och högre servicenivå har telefontider införts kompletterat med kartläggning av 

beslutsprocesser. Samtidigt som handläggningstider blir allt mera betydelsefulla införs alltflera 

myndighetskrav i byggprocessen. I och med byte av handläggarsystem har den digitala tjänsten ”Mitt 

Bygge” kunnat tas i bruk fullt ut under året. 

Bostadsanpassning:  Ärendemängden ligger på oförändrad nivå. Antalet omfattande ärenden har 

varit färre under året vilket avspeglar sig i bokslutet. Vid halvårsskiftet tillkom en ny lagstiftning som 

innebär att utrustning övergår i sökandes ägo det vill säga ingår i bidraget. Ny lag innebär också att 

samtliga fastighetsägare skall godkänna en åtgärd innan bidrag kan beviljas. 

Planverksamheten: Vad gäller översiktsplanering så har arbete pågått med Grönstrukturplan för 

Färjestaden. Året har även inneburit fortsatt arbete med planprogram för centrala Färjestaden samt 

uppstart för reviderat planprogram för Mörbylånga hamn och sockerbruksområde. Arbete med att ta 

fram dagvattenpolicy i samarbete med VA-verksamheten återstår liksom att genomföra en 

kulturmiljöinventering för Mörbylånga. 

Sex stycken detaljplaner har antagits. Enheten har också deltagit i kommunsamarbete gällande 

Havsplanering.  

Miljöverksamheten 

Bra personalbemanning inom livsmedels- och alkolhandläggning under sommaren. Vattenhand-

läggare har rekryterats, kommunen har beviljats 75 % statsbidrag för denna tjänst.På grund av 

vakanser under året har verksamheten utfört mycket begränsad egeninitierad hälsoskyddstillsyn. 

Tillsynsfrekvensen avseende enskilda avlopp och lantbrukstillsyn har sänkts. Samtliga badvatten-

prover (utebad) har varit godkända. Livsmedelstillsynen har utförts enligt plan förutom vattenverk 

som prioriteras 2019. Länssamverkan har genomförsts enligt plan. Servicegarantierna innehålls. 

Ett ramavtal för cyklar och elcyklar tagits fram. Det internationella klimatsamarbetet har fördjupats 

genom kommunens medverkan i ett flertal aktiviteter med flera länder, EU-kommissionen och   

miljö- och energidepartementet. En viktig del var skapa förutsättningar att ta del av EU-finansiering 

genom programmet Clean Energy for all Europeans. Ett flertal lokal projekt har genomförts. 

Kommunen bevilades bidrag från klimatklivet till en biogasmack i Färjestaden samt stöd för arbetet 

med Agenda 2030 – Hållbar utveckling. 

 



Strategiska framtidsfrågor  

Kommunen är fortsatt attraktiv för inflyttning och nyetableringar, vilket innebär fortsatt högt tryck på 

den fysiska planeringen. Kommunerna har genom sitt planmonopol stort ansvar för framtidens 

hållbara samhällsbyggnad. Vi skall planera och bygga för social hållbarhet när det finns ökade klyftor i 

samhället, ekologisk hållbarhet till exempel genom att beakta klimatförändringar, hitta ekonomiskt 

hållbara lösningar samt kulturellt genom ett inkluderande arbetssätt och värna våra kulturmiljöer. 

Det innebär att planering blir en alltmer komplex uppgift med tydliga intressekonflikter och 

särintressen som måste lösas. En utmaning är och kommer att bli att hitta nya sätt att kommunicera 

och föra dialog med allmänheten.  

Verksamheterna består av små personalgrupper med specialistkompetens. Arbetsbelastningen är 

hög. Det innebär en utmaning att säkra personalförsörjningen och minimera konsekvenser av 

rörlighet på arbetsmarknaden. Trots hög grad av digitala system så finns det ytterligare områden där 

digitalisering kan underlätta arbetet till exempel införande av digital signering av beslut. 

Ny och reviderad lagstiftning, EU-krav och ny kontrollförordning under 2019 för miljöverksamheten. 

Nya tillsynsområden tillkommer. Förutsätter effektiv kompetensutveckling och samverkan.  

Verksamhetsmål 

 Möjliggöra byggande av flerbostadshus och verksamheter genom att planlägga för dessa ändamål.  

 Effektiv bygglovshandläggning. 

 Effektiv tillsyn och prövning enligt lagstiftning. 

 Implementera nya klimatstrategin. 

 Skyndsam handläggning av bostadsanpassningsärenden 

Servicegarantier 

 Bygglov inom 9 veckor. 

 Tillstånd enskilt avlopp med vattentoalett avloppsanordning för bad-, disk- och tvättvatten (BDT-
vatten) inom 4 veckor. 

 Inrättande av värmepumpsanläggning för utvinning av värme ur mark, ytvatten eller grundvatten 
inom vattenskyddsområde inom 4 veckor. 

 Spridning av bekämpningsmedel inom vattenskyddsområde inom 4 veckor. 

 Beslut avseende anmälan om lokal för drift av förskola, skola och fritidshem inom  
4 veckor. 

Uppföljning av verksamhetens mål 

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. 

Indikatorer Mål  
2018 

Utfall  
2018 

Analys 

Skapa hög tillgänglighet och 
god service genom hemsida, 
Facebook, e-tjänster, telefon, 
e-post, personliga möten och 
begripliga beslut 
 

Utveckla rutiner för 
snabb återkoppling 
Tydlig information 
om 
handläggningstider 

Uppnås 
 
 
Uppfylls delvis. 
Arbete med 

Tel. tider har ökat 
tillgängligheten. 
Tillgänglighet utvärderas 
under -19 
 
Pågår kontinuerligt  



Samtliga detaljplaner återfinns 
på hemsidan kopplade till 
kartan 
 
Beakta klimataspekterna i all 
samhällsplanering såväl som i 
vår egen verksamhet  

för olika 
ärendegrupper 
 
 
Aktiviter i 
klimatstrategin 
genomförs. 

hemsidan 
pågår. 
 
Uppfylls 
 
Uppfylls 
 

 

Fortsätta att utveckla former 
för medborgardialog i 
planprocesserna 

Utveckla metoder 
för att nå bredare 
och fler 
befolkningsgrupper 

Uppfylls Olika former för 
medborgardialog 
redovisas i varje projekt 

Fullgöra tillsyn enligt årsplaner 
till skydd för människors hälsa 
och miljön 

Fulltalig 
personalstyrka 

Uppfylls delvis Viss vakans finns p g a 
föräldraledigheter och 
deltider 

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. 

Indikatorer Mål  
2018 

Utfall  
2018 

Analys 

Optimera 
verksamhetssystemet för att 
öka effektiviteten i 
handläggning 

Att 
servicegarantierna 
innehålls 

Uppfylls inte  

Effektiv samverkan internt och 
externt. T.ex. Servicecenter, 
kommunens verksamheter, 
regionalt MSO, nationellt ex. 
SMHI, internationellt ex. Smart 
Island 

Samverkan ska ha 
skett enligt 
detaljerade 
verksamhetsplaner 
 

Uppfyllt  Gemensamma 
utbildningar internt och 
externt. 
Kommungemensamma 
projekt. Trafikverket 
angående lv 136. 
Samarbete mellan 
verksamheterna för att 
utnyttja kompetenser 

Antal lägenheter i antagna 
detaljplaner 
Totalt antal nya bostäder i 
antagna detaljplaner 
 

100 
 

Uppfylls inte 
Ca 40 lgh 
 
66 bostäder 
totalt 
 
 
 

Plan Glömminge 1:58 
väntar på LM-förrättning. 
Kv. Matrosen inväntar 
planprogram. 
Isgärde 6:17 inväntar 
exploateringsavtal. 

Antal kvm planlagd mark för 
verksamheter 

2 ha Ca 10 ha Algutrum 20:10. Planlagt 
område där plan har 
ändrats.  

Avstånd till kollektivtrafik vid 
bostäder inom nya detaljplaner 
< 1 km till kollektivtrafik 

100 % Uppfylls Planering har skett i 
tätortsnära lägen och nära 
kommunikationsstråk. 

Medarbetare 

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

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



Indikatorer 
Utfall 
index  
2017 

Mål  
2019 

Utfall 
index 
2018 

Analys 

Jag ser fram emot att gå till arbetet 
71 >80 72,5 81 plan- bygg 

64 miljö 

Min arbetsplats mål följs upp och utvärderas på 
ett bra sätt  

52 >80 55 46 miljö 

64 plan-bygg 

HME*-enkät total  
72 >80 76 75 miljö 

76 plan-bygg 

*HME – Hållbart medarbetarengagemang. SKL - Sveriges kommuner och landsting håller i undersökningen. Tre frågeområden 

– motivation, ledarskap och styrning. Sammanlagt nio frågor. Index ses som ett medelvärde, till exempel ett medelvärde på 3 i 

skalan 1-5 motsvarar 50 i en indexskala,dvs 1 i den femgradiga skalan motsvarar 0 och 5 motsvarar 100. 

Indikatorer 
Utfall  
2017 

Mål  
2019 

Utfall  
2018 

Analys 

Sjukfrånvaro i % av arbetstiden 
1,5 <1,6 4,6 1,7 miljö 

7,5 plan-bygg 

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 %. 

Kommunen har beviljats statsbidrag på 1,8 miljoner baserat på antalet givna startbesked för 

nytillkomna bostäder. 

Indikatorer Mål  
2018 

Utfall  
2018 

Analys 

Budget i balans 11 751 6 631 Plus med 5 120 tkr för 
lönekostnader, 
bostadsanpassningsbidrag 
och intäkter bygglov 

Att taxorna ligger på rätt nivå Reviderade 
taxor i KF 

Uppfylls Aktuella taxor tagna i KF  

Antal genomförda tillsynsbesök- 
Miljö 

Enligt 
tillsynsplan 

Ej uppfyllt Vakanser 

 

Särskilt uppdrag 

Särskilt uppdrag 

 
Två stora projekt som kommer att få stor betydelse för kommunen är utvecklingen av Färjestadens 
centrum och hamnområdet i Mörbylånga. Pågår 
 
 Anpassningen till framtida klimatförändringar är en av de viktigare framtidsfrågorna i 

samhällsplaneringen liksom de sociala frågorna. Behovet av ett varierat utbud av bostäder är 
fortfarande stort liksom tillgången på planlagd mark för verksamheter. Det kommer att vara 
viktigt för kommunen att ha en bra planberedskap för dessa ändamål varför sådant planarbete 
bör prioriteras. Handlingsplan tillhörande bostadsförsörjningsprogrammet skall tas fram. 



Kommunalt strategiskt markinnehav är av betydelse. Pågår. Handlingsplan för 
bostadsförsörjningsprogrammet återstår. 

 Prioriterade verksamhetsområden är bl.a. att minska mängden närsalter till Östersjön genom 
effektiv tillsyn och deltagande i projekt t.ex. LONA- och LOVA-projekt, inventera och riskbedöma 
gamla deponier samt kartlägga föroreningssituationen i områden som planläggs för bebyggelse. 
- Ansökningar för LONA och LOVA ligger inne hos länsstyrelsen. Beslut väntas vecka 21. 
- Kartläggning av föroreningssituationen pågår. 

 Genom länssamverkan ta fram riktlinjer för dagvattenutsläpp och bedriva tillsyn inom 
vattenskyddsområden. -  

 Dagvattenpolicy skall tas fram i samarbete med Teknisk affärsverksamhet.- Inte påbörjad 

 Implementering av den reviderade klimatstrategin inom ramen för budget. – Pågår. 

 Uppföljning av ”Projekt – Giftfri förskola”. Samverkan mellan Kommunstyrelsen och Miljö- och 
byggnämnden. Projektet genomförs delvis inom ramen för tillsyn av hälsoskyddet och fokuserar 
på giftfri miljö. Miljöverksamheten kommer att vara delaktig i framtagandet av en handlingsplan 
för giftfri förskola.  – Handlingsplan är framtagen. Projektet fortsätter i skolans regi. 
Miljöverksamheten stödjer. 

 Vid större krishändelser inom kommunen är det av stor vikt att kunna bemanna kommunens 
krisorganisation med personal. Förvaltningen ska utreda möjligheter att förstärka 
krisorganisationen. Utbildningsinsatser för att arbeta i krisstab förutsätts. – Delvis uppfyllt genom 
KKÖ 2017.  

 Blå/Grönstrukturplan för Färjestaden tas fram som ett tematiskt tillägg till ÖP. – Arbete pågår 

 Kulturmiljöinventering för Mörbylånga. - Till viss del påbörjad 

  



Verksamhetsbera ttelse 2018 

Myndighetsavdelningen 

Ansvarig chef: Ann-Katrin Ståhl och Malin Furberg 

Ansvarigt utskott: Vård- och omsorgsutskottet och Sociala utskottet 

Periodens väsentliga händelser  

 Kvalitetsutvecklingsarbete främst med fokus på processer, rutiner, samt handläggning och 

dokumentation.  

 Strategiskt arbete för att öka tillgängligheten av verksamheten för medborgaren. 

 Arbete med att säkra och trygga upp för rättssäker handläggning i enskilda ärenden. 

 Öka delaktigheten och effektiviteten i arbetsmiljöarbetet genom införande av arbetsmiljöråd. 

 Kompetensutveckling och kompetensförsörjningsplaner. 

 Arbete med att skapa struktur och kontroll över verksamheten. 

 Effektivisering genom ökad digitalisering, ex genom införande av och ökad användning av 

digitala verksamhetssystem. 

Strategiska framtidsfrågor  

 Attraktiv arbetsgivare med utgångspunkt i god och stimulerande arbetsmiljö, lokalförsörjning 

samt ett konkurrenskraftigt löneläge. 

 En hållbar organisation som ger förutsättning till stabilitet, kontinuitet och utveckling av en 

socialtjänst i nationell framkant. 

 För att säkerställa kvaliteten i verksamheten krävs ett utarbetat ledningssystem som tydliggör  

och effektiviserar arbetet med verksamhetens mål, processer, rutiner och riktlinjer, samt 

struktur för kontroll, uppföljning och utvärdering av verksamhetens arbete. 

 Utveckling beroendevården för möjlighet att erbjuda kvalitativt stöd på hemmaplan. 

Sammanhållet stöd avseende boende, aktivitet/sysselsättning och behandling ska bidra till 

frigörelse av den enskildes resurser att på sikt upprätthålla en varaktig drogfrihet och 

rehabiliteras tillbaka till arbetslivet. 

 Ökad självständigheten hos kommunens medborgare genom ett strategiskt arbete 

tillsammans med MBAB avseende möjlighet till eget kontrakt. Ambitionen att invånare i 

Mörbylånga kommmun ska uppleva kommunen som en bra plats att bo i ska även inkludera 

de medborgare som har svårt att ta sig in på den reguljära bostadsmarknaden.  

 Strategiskt arbete med hantering av tomplatser vid SÄBO krävs för att minska ner 

väntetiderna för den enskilde och korta köerna till SÄBO. 

 Ev anpassning av verksamheten utifrån ändrade förutsättningar enl LSS utredningen. 

 Implementering av nya arbetesmetoder främst signs of saefty, familjeorienterat arbetssätt, 

samordning i enskilda ärenden och lifecare. 

Servicegarantier 

 Vi erbjuder tid för ett första möte skyndsamt, senast inom tio arbetsdagar. 

 Vi ger kostnadsfri konsultation och rådgivning inom socialtjänstens område. 



 

Uppföljning av verksamhetens mål 

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. 

Indikatorer Mål  
2018 

Utfall  
2018 

Analys 

Minst 95 % av de personer som är i kontakt med 
myndighetsavdelningen ska uppleva att de får ett 
gott bemötande. 

>95,0 
% 

 Under året har vi arbetat 
mycket med bemötande i 
verksamheten genom att 
prata om och bryta ner vad 
angivna aktiviteter innebär. 
Vi har genomfört utbildning 
för samtlig personal enligt 
beskriven aktivitet, samt 
extern utbildning i 
bemötande för några enl 
upprättad 
kompetensförsörjningsplan 
via KTC. Vi har arbetat 
aktivt med de klagomål 
och synpunkter som 
inkommit gällande 
bemötande. 4 
framförda/registrerade 
klagomål har inkommit 
under året som gäller 
bemötande. 
Myndighetsavdelningen 
hanterar en stor mängd 
kontakter dagligen. Vi 
arbetar för att alla, 100%, 
ska uppleva att de får ett 
gott bemötande i 
kontakten med oss. Vi har 
inte nått ända fram till 
100%, men bedömningen 
är att utifrån antalet 
kontakter som sker 
dagligen så har vi i vart fall 
uppnått målet att fler än 
95% har upplevt att de 
mötts av ett gott 
bemötande i kontakten 
med oss. Någon 
brukarundersökning har vi 
inte lyckats genomföra, 
men vi arbetar med att ta 
fram teknisk lösning för 
detta i framtiden. 



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. 

Indikatorer Mål  
2018 

Utfall  
2018 

Analys 

Minst 95 % av de personer som är i behov av 
kontakt med myndighetsavdelningen ska 
uppleva att det är lätt att få information, 
vägledning, råd och hjälp. 

>95,0 %  Under året har vi 
arbetat mycket med 
tillgänglighet i 
verksamheten genom 
att prata om och bryta 
ner vad angivna 
aktiviteter innebär. Vi 
har genomfört utbildning 
för samtlig personal 
enligt beskriven 
aktivitet. Vi har påbörjat 
arbetet med att 
tydliggöra information 
mm på hemsidan. 
Arbete pågår med att ta 
fram rutiner och 
vägledning för 
personalen. Vi har 
utvecklat samverkan 
med servicecenter för 
att underlätta för 
medborgaren i 
kontakterna. Vi har 
utökat bemanningen av 
receptionen. Vi har 
påbörjat arbetet med att 
införa 
funktionsbrevlådor för 
de olika enheterna inom 
myndighetsavdelningen. 
Vi har arbetat aktivt 
med de klagomål och 
synpunkter som 
inkommit gällande 
brister i tillgänglighet. 2 
framförda/registrerade 
klagomål har inkommit 
under året som gäller 
tillgänglighet. 
Myndighetsavdelningen 
hanterar en stor mängd 
kontakter dagligen. Vi 
arbetar för att alla, 
100%, ska uppleva att 
vi är lättillgängliga. Vi 
har inte nått ända fram 
till 100%, men 
bedömningen är att 
utifrån antalet kontakter 
som sker dagligen så 
har vi i vart fall uppnått 



målet att fler än 95% 
har upplevt att det är lätt 
att få information, 
vägledning, råd och 
hjälp. Någon 
brukarundersökning har 
vi inte lyckats 
genomföra, men vi 
arbetar med att ta fram 
teknisk lösning för detta 
i framtiden. 

Medarbetare 

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

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

Indikatorer Mål  
2018 

Utfall  
2018 

Analys 

Jag ser fram emot att gå till arbetet, % (HME 
enkät*) 

>48,0   

Min arbetsplats mål följs upp och utvärderas 
på ett bra sätt, % (HME enkät) 

>39,0   

HME enkät total, % >55,0   

Sjukfrånvaro i % av arbetstiden <2,2 7,7% Motsvarande siffra 
föregående år 2,7%.  

49,25 frisknärvaro 
(föregående år 52,7%).  

5 st har haft fler än 4 
sjukdomstillfällen. 

4 st har haft fler än 60 
dagars sjukfrånvaro. 

Arbetat med åtgärder under 
året för att förebygga 
sjukfrånvaro och särskilt 
arbetsrelaterade 
sjukskrivningar. Täta 
uppföljningar och individuella 
planeringar,ex förebyggande 
insatser genom ergonomiskt 
anpassade arbetsplatser, 
uppföljning och vidtagna 
åtgärder för rimlig 
arbetsbelastning, anpassa 
arbetsuppgifter. 
Kompetensförsörjningsplaner 
har upprättats. 
Organisationen har förstärkts 
genom en projekttjänst som 
kvalitets- och 
utvecklingsledare.  

*HME – Hållbart medarbetarengagemang. SKL - Sveriges kommuner och landsting håller i undersökningen Tre frågeområden – 

motivation, ledarskap och styrning. Sammanlagt nio frågor. 

 



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 %. 

Indikatorer Mål  
2018 

Utfall  
2018 

Analys 

Budget i balans 28,36 15,5  Prognos 
överskott med ca 
5 milj. 

Arbetat aktivt 
med angivna 
aktiviteter. Större 
kontroll på 
kostnader, 
intäkter och 
prognoser under 
2018. 

Ekonomisk ram 

 2018 2019 2020 

Ekonomiska ramen för 2018 stämmer inte med den 
budget som är lagd för myndighetsavdelningen. Se ovan 
mål 2018. 

28 741 26 900 26 900 

    

Särskilt uppdrag 

 Digitalisering i samhället går framåt i mycket snabb takt. En strategi behövs för att i vardagen dra 
nytta av digitaliseringens möjligheter. 

Kompetensutveckling är en viktig komponent för att vara en attraktiv arbetsgivare. Vi vill att 
kompetensutvecklingsplaner med tydliggörande av budget ska finnas inom alla delar av 

  



Verksamhetsbera ttelse 2018 

Näringsliv 

Ansvarig chef: Ann Willsund  

Ansvarigt utskott: Kommunledningsutskottet 

Periodens väsentliga händelser (0,5 sida) 

Med anledning av en nedåtgående trend i företagsklimatet togs beslut i början av året att genomföra 

SKL:s processutbildning ”Förenkla helt enkelt” tillsammans med fyra andra kommuner i länet 

(Borgholm, Emmaboda, Nybro och Torsås). Omkring 50 personer i organisationen deltog i 

utbildningen som sträckte sig över första halvåret 2018. Den bestod i tre stora träffar tillsammans 

med de andra kommunerna och ett antal mellanliggande arbetsmöten i en intern grupp för att 

bearbeta resultatet av de stora mötena. Utbildningen utmynnade i en handlingsplan, som redan 

under början av hösten har lett till en servicepolicy. I slutet av året anlitades också en senior konsult 

som det närmaste halvåret ska genomlysa det näringslivsarbete som Mörbylånga kommun genomför 

för att undersöka vilka insatser det är som kan förbättras, förnyas utökas etc. 

Då en av näringslivsutvecklarna valde att gå vidare till en annan organisation, förstärktes 

personalgruppen med en landsbygdsutvecklare, som fick till uppdrag att arbeta koncentrerat med 

Mörbylånga och Södra Möckleby tätorter. I Mörbylånga bildades en så kallad paraplygrupp 

bestående av representanter i de olika föreningarna, såväl företagsgruppen som övriga ideella 

intressen. Efter ett par stormöten under våren, bildades tre stycken fokusgrupper som har arbetat 

under försommaren och hösten. I Södra Möckleby har det genomförts informationsmöten inför en 

studiecirkel som ska starta upp under 2019, och behandla hur man startar ett äldreboende i form av 

ett svb-bolag. 

Under året har 8 företagarmöten ägt rum, 7 frukostar och 1 lunch. Mötena har varit välbesökta och 

avslutades med rekordmånga 80-talet personer i december. Teman på mötena har varierat mellan 

besöksnäring, digitalisering och företagsstödjande system. 

Det regionala inkubatorprojektet, i regi av Kalmar Science Park, RINK, har haft sitt sista 

verksamhetsår under 2018. Projektet kommer att följas upp av RINK 2 under de kommande tre åren, 

då de av samtliga inblandade har uppfattats som mycket framgångsrikt. Mörbylånga har legat över 

genomsnittet när det gäller antalet företags som har passerat genom systemet. 

I oktober kom besked om en eventuell nedläggning av en av kommunens största privata 

arbetsgivare, Cementa AB. I skrivande stund pågår MBL-förhandling som ska tydliggöra hur stor 

omfattning varslet i slutänden kommer att ha. 

 

Strategiska framtidsfrågor (0,5 sida) 

Det finns en löpande utmaning i samband med uppdraget att förbättra företagsklimatet. Ett antal 

nya aktiviteter kopplade till detta planeras inför 2019, men också uppföljning av arbetet som har 

inletts under 2018. Genomlysningen av näringslivsverksamheten kommer att avslutas under första 



halvåret, och därefter kommer förbättringsåtgärder inledas. Parallellt med detta arbete kommer 

dock de månatliga företagarträffarna och företagsbesöken av fortgå som vanligt. 

Som en följd av Cementas varsel har en styrgrupp tillsatts i syfte att gemensamt kraftsamla kring 

potentiella arbetstillfällen som skulle kunna ersätta de som eventuellt försvinner. Detta arbete 

förväntas fortlöpa under i varje hela 2019, eventuellt längre. I styrgruppen återfinns såväl 

kommunala tjänstemän och politiker som nyckelpersoner på Regionen, Länsstyrelsen och LRF samt 

några privata aktörer. 

Servicegarantier  

 Företagslotsning äger rum inom två arbetsdagar från förfrågan. 

 Företagsbesök genomförs då det passar företagaren.  

Uppföljning av verksamhetens mål 

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. 

Indikatorer Mål  
2018 

Utfall  
2018 

Analys 

Genomföra inflyttarkampanjer på olika strategiska 
platser och vid olika tider på året. 

6 6  

Antalet nya arbetstillfällen    

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. 

Indikatorer Mål  
2018 

Utfall 
2018 

Analys 

Genomföra dialogmöten1, frukostmöten och 
företagsbesök  

50 50  

Antal deltagare på dialogmöten, frukostmöten och 
företagsbesök 

~500 500  

Förbättra resultatet av Insikt    
1 Dialogmöten kan äga rum i annan regi är näringslivsavdelningens, men är ändå att anse som en möjlighet för företagare att 

föra fram åsikter och lyfta sina frågor till kommunala representanter. 

 

 

 



Medarbetare 

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

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

Indikatorer Mål  
2018 

Utfall  
2018 

Analys 

Jag ser fram emot att gå till arbetet, % (HME 
enkät*, ingår i Kultur och näringsliv 2015) 

>54,0 71  

Min arbetsplats mål följs upp och utvärderas på ett 
bra sätt, % (HME enkät ingår i Kultur och näringsliv 
2015) 

>16,0 65  

HME enkät total, % (ingår i Kultur och näringsliv 
2015) 

>45,0 75  

Sjukfrånvaro i % av arbetstiden (ingår i Kultur och 
näringsliv) 

<2,0   

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 %. 

Indikatorer Mål  
2018 

Utfall 
2018 

Analys 

Budget i balans 2 185 167  

Särskilt uppdrag 

 Digitalisering i samhället går framåt i mycket snabb takt. En strategi behövs för att i vardagen dra 
nytta av digitaliseringens möjligheter. 

 Kompetensutveckling är en viktig komponent för att vara en attraktiv arbetsgivare. Vi vill att 
kompetensutvecklingsplaner med tydliggörande av budget ska finnas inom alla delar av 
verksamheten. 

 Arbetet med att följa den presenterade aktivitetsplanen för att förverkliga Södra Ölandberedningens 
slutsatser. 

 Tidigare riktlinjer kring intraprenad/entreprenad verkställs. 

  



Verksamhetsbera ttelse 2018 

Omsorg om personer med funktionsnedsättning 

Ansvarig chef: Ann-Katrin Ståhl, Pernilla Ekholm Slottner, Per Lindgren, Dennis Johansson, Malin 

Henriksson och Lisa Johansen 

 

Ansvarigt utskott: Vård- och omsorgsutskottet 

Periodens väsentliga händelser  

Beslut om handlingsplan för Heltidsresan fattades i Kommunstyrelsen januari 2018. Handlingsplanen 

anger allas rätt till heltid som ska inrymmas i befintlig budgetram. Det har lett till ett omfattande 

förändringsarbete med Heltid som norm och som konsekvens av det nya schema- och 

bemanningsprocesser. Detta har bl.a. medfört att en ny intern resursfördelning samt kräver ökad 

flexibilitet hos personalen. Arbetet påbörjas under 2018 och fortskrider 2019 och 2020.  

Nytt boende, Sundet, i Mörbylånga med inriktning för unga vuxna öppnade sommaren 2018 med 

totalt sex platser.  

Strategiska framtidsfrågor 

Arbetet med Heltidsresan och att införa heltid som norm inom befintlig budgetram är den allra 

största utmaningen inom social omsorg det kommande året. Enhetschefer har i uppdrag att inom 

ramen för detta se över OFVs arbetstider och raster kontra måltidsuppehåll. 

 

Vi ser att den sker en ökning av brukare inom området, främst med komplexa diagnoser och behov 

av mer omfattande stöd. Det ställer höga krav på kompetens hos personal men också ökade behov 

och krav av boendeplatser samt daglig verksamhet. Önskemål och behov hos brukare blir bredare 

och vi behöver verksamheter som möter de behoven.  

 

Kompetensförsörjningen inom verksamheterna är ytterligare en stor utmaning där vi ser de 

demografiska utmaningarna och brist på utbildad arbetskraft skilja sig åt i negativ riktning. Behov av 

aktivare plan och åtgärder finns.  

 

Servicegarantier 

 Genomförandeplaner ska vara upprättade inom två veckor från verkställighet. 

 Uppföljning av genomförandesplanerna ska ske inom sex månader. 
 

  



Uppföljning av verksamhetens mål 

Medborgare 

Invånare i Mörbylånga kommun uppfattar att vår kommun är en bra plats att bo och leva i. Medborgare 

har en god insyn och ett gott inflytande över kommunens verksamhet. Medborgare uppfattar sig trygga 

i vår kommun. 

Indikatorer Mål  
2018 

Utfall  
2018 

Analys 

Det framgår av dokumentationen hur individen 
varit delaktig i genomförandeplanerna. 

100 % 100 %  

Utveckling 

Mörbylånga kommun har en låg arbetslöshet. Näringslivsklimatet är gott. Medborgarna uppfattar att 

det är en hög tillgänglighet till natur, fritidsintresse, kultur och idrottsevenemang. Vi erbjuder bra 

boendealternativ som uppfattas attraktiva. 

Indikatorer Mål  
2018 

Utfall  
2018 

Analys 

Minst tre slingor i delaktighetsmodellen inklusive 
uppföljning under året 

>3 1 Enbart en slinga har 
genomförts då det 
varit sårbart pga. 
frånvaro av utbildad 
personal.  

Brukare ska erbjudas ett delaktighetssamtal per 
termin. 

100 % 100 %  

Medarbetare 

Medarbetare i Mörbylånga kommun ser fram emot att gå till sitt arbete. Vi har en stor delaktighet i 

arbetet och jobbar med ständigt förbättringsarbete. Sjukfrånvaron sjunker i hela organisationen. 

Indikatorer Mål  
2018 

Utfall  
2018 

Analys 

Jag ser fram emot att gå till arbetet, % (HME 
enkät*) 

>73,0   

Min arbetsplats mål följs upp och utvärderas på 
ett bra sätt, % (HME enkät) 

>60,0   

HME enkät total, % >49,0   

Sjukfrånvaro i % av arbetstiden <6,3   
*HME – Hållbart medarbetarengagemang. SKL - Sveriges kommuner och landsting håller i undersökningen Tre frågeområden – 

motivation, ledarskap och styrning. Sammanlagt nio frågor. 

 

 

 



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 %. 

Indikatorer Mål  
2018 

Utfall  
2018 

Analys 

Budget i balans   Se separat fil/bilaga 
för ekonomiskt utfall.  
 
Enskilda 
verksamheter visar 
på minus men då 
andra visar ett plus 
går helheten ihop. 

Ekonomisk ram 

 2018 2019 2020 

Inkl central adm 88 996 88 996 88 996 

    

Särskilt uppdrag 

 Digitalisering i samhället går framåt i mycket snabb takt. En strategi behövs för att i vardagen dra 

nytta av digitaliseringens möjligheter. 

Kompetensutveckling är en viktig komponent för att vara en attraktiv arbetsgivare. Vi vill att 

kompetensutvecklingsplaner med tydliggörande av budget ska finnas inom alla delar av 

  



Verksamhetsbera ttelse 2018 

Teknisk affärsverksamhet 

Ansvarig chef: Daniel Jonsson 

Ansvarigt utskott: Kommunledningsutskottet  

Periodens väsentliga händelser  

Vatten och avlopp 

Projektet Mörbylånga vattenverk hade byggstart i maj och fortlöper med tidplanen att tas i drift i juni 

2019. Behovet av verket har även i år visat sig oerhört stort då verksamheten efter sommarens torka, 

trots en nederbördrik höst/ vinter 2017/2018, är i behov av vatten från grannkommuner. Övriga Va-

projekt framskrider i linje med VA-planen. 

Ny debiteringsmodell för campingar och lantbruk har tagits fram och är beslutad i 

kommunfullmäktige. 

Fjärrvärme 

Antalet kunder under perioden har ökats med 11 st. Flis som används i kommunens fjärrvärmeverk 

har under perioden blivit en bristvara och påverkade fr o m september 2018  kostnaderna för 

verksamheten. 

Gator och vägar 

Projektet med övertagande av belysning från E.ON pågår och genomförande i fält pågår i Grönhögen. 

Beslut gällande området Degerhamn är tagna och en inventering av Mörbylånga pågår. 

Snöröjningen blev mer omfattande än vad som kan anses vara normalt och har drivit kostnaderna 

över budget. 

Ett antal beläggningsprojekt genomfördes under hösten och av dessa kan nämnas etapp 1 av 

cykelvägen längs med Järnvägsgatan i Färjestaden. 

Hamnar 

Projektering av muddring i Grönhögens hamn fortlöper med en tidplan om genomförande hösten 

2019 förutsatt att tillstånds erhålls av Mark & Miljödomstolen. 

Park, skog och grönytor 

Säsongen för gräsklippning blev kort då sommarvärmen kom nära in på att snön hade smält. I linje 

med framtagen handlingsplan för grönyteskötsel började kommunen att randklippa vissa områden 

som tidigare hade klippts som kortgräs. 

Den varma sommaren bidrog till stort antal badgäster på våra kommunala badplatser och insatserna 

har varit stora för att hålla rent kring dessa. 

Vindkraft 

Verksamheten har under perioden utgått då kommunens enda vindkraftverk såldes med tillträdesdag 

2018-01-02. 



 

Strategiska framtidsfrågor  

Sektionen har påbörjat förbättringsarbete i att hitta standardiserade arbetssätt för våra 

återkommande processer. Verksamhetens tjänster blir med detta säkrade i kvalité och effektivitet. 

Detta arbete kommer med verksamhetens huvudprocesser fortlöpa under 2019 också. Generellt 

utreder sektionen också möjligheten att effektivisera kommunikationen med medborgare med ett 

mer digitaliserat felanmälningssystem. 

Vatten och avlopp 

Att fortsätta arbetet med en rättvis och skälig VA-taxa/avgift för våra kunder är av stor vikt för 

verksamheten. Det säkerställer då att täcka för kostnader VA-planen medför. Planerade projekt 

prioriteras fortsatt för att säkra kommunens drickvattenförsörjning och se till att fler kan erbjudas 

kommunalt vatten och avlopp.  

Fjärrvärme 

I situationen med brist på flis arbetar kommunen med att ta fram lösningar för att minimera 

kostnadsökningarna.  

Gator och vägar 

Förvaltningen ökar 2019 resurserna på ”Gator och vägar”, vilket möjliggör mer strategiskt arbete på 

området. Kommunen har för avsikt att ta fram riktlinjer för drift och underhåll av kommunala 

gatunätet samt ett standardiserat arbetssätt kring beläggningsplan och underhållsskuld. 

Hamnar 

Kommunen planerar att till nästa båtsäsong ha ett nytt system för administration av de kommunala 

båtplatserna. Syftet är att effektivisera för vår administration men även att höja servicegraden för 

båtägare i de kommunala hamnarna. 

Park, skog och grönytor 

I takt med att det exploateras områden ökar också skötselytan för grönytor, lekplatser, 

gaturenhållning, vinterväghållning, parker och friluftsområden. Klimatförändringarna med större 

nederbördsmängder skapar dessutom en längre växtsäsong. Allt detta måste mötas upp med rätt 

organisation samt med en modern och tillräcklig maskinpark. 

 

Servicegarantier 

 Tillgång till dricksvatten och fjärrvärme. Vid registrerat fel/avbrott ska felavhjälpning påbörjas inom en 
timme. 

 Snöröjningen startar när det under pågående snöfall kommit 5 cm blötsnö eller 10 cm vid torr snö 
eller drivbildning. 



 

Uppföljning av verksamhetens mål 

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. 

Indikatorer Mål  
2018 

Utfall  
2018 

Analys 

Gemensam service – Antal felanmälningar till 
servicecenter 

<50  Indikatorn borttagen  
p g a nytt arbetssätt. 

VA-planen – Antal nya VA-anslutningar 70 115  

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. 

Indikatorer Mål  
2018 

Utfall  
2018 

Analys 

Underhåll och skötsel av gång- och cykelvägar i 
kommunen (NMI enkät*) 

>5,9 5,5  

Drift/underhåll av hamnar, med antalet fasta 
platser som indikator 

>354 305  

*NMI-SCB nöjd medborgare index. 

 

Medarbetare 

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

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

Indikatorer Mål  
2018 

Utfall 
feb 
2018 

Utfall 
dec 
2018 

Analys 

Jag ser fram emot att gå till arbetet, % 
(HME enkät*) 

>80,0 61 63 En fråga som fortsatt måste 
arbetas med för att säkerställa 
att en trend fortsätter i rätt 
riktning. 

Min arbetsplats mål följs upp och 
utvärderas på ett bra sätt, % (HME enkät) 

>60,0 42 48 En märkbar förbättring i rätt 
riktning 

HME enkät total, % >83,0 62 66  

Sjukfrånvaro i % av arbetstiden <3,6% 2,5%  Målet väl uppfyllt. 

*HME – Hållbart medarbetarengagemang. SKL - Sveriges kommuner och landsting håller i undersökningen Tre frågeområden – 

motivation, ledarskap och styrning. Sammanlagt nio frågor. 

 



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 %. 

Indikatorer Mål  
2018 

Utfall  
2018 

Analys 

Budget i balans Ja Nej  

Fjärrvärme – Antalet nya anslutningar av 
enfamiljshus 

>18 11 Dock fler stora 
kunder på gång. 

Ekonomisk ram   

 2018 2019 2020 

 37 685 N/A N/A 

Särskilt uppdrag 

 Vattenförsörjningen och VA-utbyggnaden är fortsatt viktig för Mörbylånga kommun. VA ska därför 
fortsättas att bygga ut till Gårdby i enlighet med VA-planen samt påbörja byggnationen av 
vattenverket i Mörbylånga. I samband med utbyggnationen av VA ska planarbetet följa hand i hand. 
 

Kommentar: VA-utbyggnad Norra-Möckleby – Gårdby nu klar och projekt med Mörbylånga vattenverk 

håller tidplan och ska stå klart juni 2019 

 

 Digitalisering i samhället går framåt i mycket snabb takt. En strategi behövs för att i vardagen dra 
nytta av digitaliseringens möjligheter. 

 
Kommentar: Aktiviteter som ett nytt system för att rapptera tid för personal i drift är under uppstart 
och kommer spara mycket tid för administration. Vidare har ett antal e-tjänster släppts genom 
projektet Cesam H.  
 

 Kompetensutveckling är en viktig komponent för att vara en attraktiv arbetsgivare. Vi vill att 
kompetensutvecklingsplaner med tydliggörande av budget ska finnas inom alla delar av 
verksamheten.  

Kommentar: Löpande aktivitet med kompetensutveckling. Koppling till budget kan göras tydligare. 

  



Verksamhetsbera ttelse 2018 

Verksamhetsstöd 

Ansvarig chef: Charlotta Rasmusson 

Ansvarigt utskott: Kommunledningsutskottet 

 

Verksamhetsstöd består av HR, lön, kommunikation, kansli, servicecenter och risk & säkerhet. För att 

höja kvaliteten och servicenivån till våra verksamheter har verksamhetsstöd under året arbetat utifrån 

fyra fokusområden; Ordning & reda, Ökad kompetensnivå, Vårda varumärket och Ekonomi i balans 

Periodens väsentliga händelser 

Ordning & reda  

För verksamhetsstöd har året handlat om rekrytering av ny personal på lön, HR och servicecenter, 

beredning av ny politisk organisation, informationssäkerhet och nya dataskyddsförordningen, 

projektet Dokumentera för resultat och uppgradering av ärendehanteringssystemet Ciceron. För att 

få ordning på löneprocessen och förenkla för våra chefer anställdes en lönechef med fokus på 

digitalisering, effektivisering och kvalitetssäkring. En del av vår systemförvaltning centraliserades till 

löneavdelningen för att bli mer effektiva i användning i och kunskap om personalrelaterade system. 

Ett samarbetsavtal tecknades med Sydarkivera om e-arkiv och dataskyddsombud. 

Arbetsmiljöenkätens siffror kom tidigare inte med i föregående års bokslut eftersom enkäten 

genomförs i februari när bokslutet redan är färdigt. Detta ändrades i år till december för att ha 

aktuella siffror att redovisa och jobba vidare med.  

Ökad kompetensnivå  

Mörbylånga akademien startades i början av året för att höja kompetensnivån hos alla medarbetare 

men framför allt hos våra chefer. Ett nytt lokalt samverkansavtal är framtaget som ersätter tidigare 

FAS05; Avtal om samverkan och arbetsmiljö. Under hösten startades våra chefsdagar för att ge 

samsyn i olika personalfrågor, få till en plattform för erfarenhetsutbyte och få en kompetenshöjning 

hos våra chefer. För att säkerställa rekryteringsprocessen har farfarsprincipen införts, vilket innebär 

att chefens chef eller HR-chefen vid rekrytering av chefer träffar slutkandidaterna i 

rekryteringsprocessen. Som en del i målet attraktiv arbetsgivare och för att få en helhetsbild av våra 

verksamheter infördes ytterligare en ny rutin under våren genom att HR-chefen träffar de chefer och 

specialistfunktioner, som väljer att avsluta sin anställning, i ett avslutssamtal. Uppföljning av 

arbetsmiljöenkäten skedde under året med de tio bästa och de tio sämsta verksamheterna för att ta 

tillvara goda exempel och bättre hjälpa de chefer som har sämst resultat. 

Vårda varumärket 

Servicecenter har fokus på tillgänglighet och service och jobbar nära alla verksamheter men har 

fokuserat på bygglov för att hjälpa till att höja servicenivån med specifika telefon- och besökstider 

samt kvällsöppet. Servicecenter ringer även upp medborgare som haft kontakt med kommunen den 

senaste tiden för att ta in eventuella synpunkter. Utbildningen Förenkla helt enkelt gav många 

medarbetare en bättre förståelse för vem vi är till för och hur vi kan höja servicenivån. 



Koll på ekonomin  

All personal på verksamhetsstöd har fått utbildning i ekonomi för att få mer kunskap och känsla för 

budget och resultat. Efter införandet av Qlicksense får vi en bättre koll på sjukfrånvaro och 

ekonomisk uppföljning. Nya rutiner för fakturahantering har införts för att motverka felaktiga 

fakturor, betalningspåminnelser och räntekostnader. Fokus på en ekonomi i balans. 

Strategiska framtidsfrågor 

Ordning & reda 

Dokumentera för resultat fortsätter med börläge och skall-läge vilket kommer att ge ett förändrat 

och förenklat arbetssätt med förbättrade rutiner och processer inom flera områden, bland annat 

inom ärendehantering. En kompetenshöjning hos verksamheternas handläggare i system, rutiner och 

tjänsteskrivelser är nödvändig och kommer att genomföras i början av nästa år. Samarbetet med 

Sydarkivera för vårt e-arkiv kommer att bli en utmaning. Dessutom gallringsrutiner och övrigt fortsatt 

arbete med GDPR. Tuffare krav genom ny säkerhetsskyddslag som måste hanteras i ordinarie 

verksamhet. Omtag i implementering alla våra styrdokument för att göra dessa mer kända, synliga 

och tillgängliga. En ny politisk organisation som kommer att påverka arbetet och fokus blir att 

förenkla och förbättra för både förtroendevalda och tjänstemän.  

Ökad kompetensnivå 

Som ett led i vårt mål attraktiv arbetsgivare, planeras ett samarbete med Kalmar kommun om ett 

gemensamt ledarsförsörjningsprogram för att hitta de medarbetare som gärna vill bli chefer. Fortsatt 

arbete med kompetenshöjning och kurser inom Mörbylånga akademien. Dessutom kommer ett 

projekt om utbyte av personal med Kalmar under en kris eller vid en extraordinär händelse med en 

situation där vi står utan vår broförbindelse att inledas. 

Vårda varumärket 

Fortsatt arbete med bland annat jämställdhet och friskvård, att stärka varumärket genom att arbeta 

mer strukturerat med service till våra medborgare, implementering av styrdokument, fortsatt 

användarvänliga öppettider och ökad tillgänglighet, utökat utbud av e-tjänster och förändring av 

synsättet på vilka vi finns till för. 

Koll på ekonomin 

Självklart fortsatt fokus på ekonomi i balans. Ett av våra svårare uppdrag kommer att vara 

Heltidsarbete som norm som genom vår ekonomiska situation kommer att bli en utmaning att 

genomföra. 

Servicegarantier 

 Allt informationsmaterial följer den grafiska profilen. 

 Webbplatsen är tillgänglighetsanpassad för att kunna användas av alla människor vid t.ex. 
funktionsnedsättning, läsovana och ålder. 

 Den som ringer och söker kommunens personal får svar inom max 75 sekunder. 

 Varje dag diarieförs och arkiveras all post. 

 Kommunen har en säker krisorganisation. 



Uppföljning av verksamhetens mål 

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. 

Indikatorer Mål  
2018 

Utfall  
2018 

Analys 

Väl fungerande ärendehantering God God Genom dokumentera 
för resultat kan vi 
säkerställa leverans. 

Externa förfrågningar besvaras inom rätt tid 100 % 95 % Genom dokumentera 
för resultat kan vi 
säkerställa leverans. 

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. 

Indikatorer Mål  
2018 

Utfall  
2018 

Analys 

Utbildning i BAM Bättre Arbetsmiljö till chefer 90 % 50 % Genom våra 
chefsdagar 
säkerställer vi 
deltagande. 

Utbildning i ny chefshandbok 90 % 50 % Genom våra 
chefsdagar 
säkerställer vi 
deltagande. 

Medarbetare 

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

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

Indikatorer 

Utfall 
index 
feb 
2018 

Mål  
2018 

Utfall 
index 
dec 
2018 

Analys 

Jag ser fram emot att gå till arbetet 
80 

 
 
 
 
80 

75 

Ny organisation och nya 

rutiner har skapat en 

högre arbetsbelastning för 

samtliga verksamheter. 

Fokus på närvarande 

ledarskap och rutiner som 

effektiviserar så att 

arbetsmiljön blir lugnare. 



Indikatorer 

Utfall 
index 
feb 
2018 

Mål  
2018 

Utfall 
index 
dec 
2018 

Analys 

Min arbetsplats mål följs upp och 
utvärderas på ett bra sätt  

62 

 
 
75 58 

Många nya medarbetare 

som ännu inte blivit helt 

vana vid processer och 

rutiner. Fortsatt arbete 

med att följa upp målen. 

HME*-enkät total  
79 

 
90 75 

Öka delaktigheten i eget 

arbete och i 

verksamheten. 

*HME – Hållbart medarbetarengagemang. SKL - Sveriges kommuner och landsting håller i undersökningen. Tre frågeområden 

– motivation, ledarskap och styrning. Sammanlagt nio frågor. Index ses som ett medelvärde, till exempel ett medelvärde på 3 i 

skalan 1-5 motsvarar 50 i en indexskala, 

dvs 1 i den femgradiga skalan motsvarar 0 och 5 motsvarar 100. 

Indikatorer 
Utfall  
2017 

Mål  
2018 

Utfall  
2018 

Analys 

Sjukfrånvaro i % av arbetstiden 
7,3 

 
 
4,5 7,2 

Genom förebyggande 

arbete och bättre 

uppföljning via Qliksense 

få ner sjukfrånvaron. 

 

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 %. 

Indikatorer Mål  
2018 

Utfall  
2018 

Analys 

Budget i balans 20 736 19 247 Personalförändringar och ett nytt 
förbättrat avtal för telefoni bidrar till 
det positiva resultatet. 
Övriga indikatorer för 2018 års 
resultat är strukturerad 
fakturahantering, kontinuerlig 
uppföljning i Qlik och med 
controller, samt 
kostnadsmedvetenhet hos 
medarbetarna. 

Ekonomisk ram 

 2018 2019 2020 

 20 736 18 094 18 094 

    

Särskilt uppdrag 

 En handlingsplan tas fram för att se en fortsatt minskning av sjukfrånvaron. 



 En strategi för att medverka till att fler av våra medarbetare använder friskvårdsbidraget och andra 
hälsofrämjande åtgärder bättre. 

 Omsätta planen för ökad sysselsättningsgrad med heltid som norm i verksamheterna. 
 Gemensamt med KLT genomföra en informationskampanj om närtrafiken. 
 Digitalisering i samhället går framåt i mycket snabb takt. En strategi behövs för att i vardagen dra 

nytta av digitaliseringens möjligheter. 
 Kompetensutveckling är en viktig komponent för att vara en attraktiv arbetsgivare. Vi vill att 

kompetensutvecklingsplaner med tydliggörande av budget ska finnas inom alla delar av 
verksamheten. 

 Utreda hur digital justering av protokoll kan införas i kommunen. 
 

  



Verksamhetsbera ttelse 2018 

Världsarv 

Ansvarig chef: Ann Willsund  

Periodens väsentliga händelser  

 

Strategiska framtidsfrågor  

 

Servicegarantier 

 Samtliga klasser i årskurs nio inom kommunen erbjuds världsarvsinformation (kopplat till den 
kommunala skolkulturplanen). 

 Det kommunala informationsmaterialet om världsarvet ses över årligen och uppdateras vid behov. 

Uppföljning av verksamhetens mål 

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. 

Indikatorer Mål  
2018 

Utfall  
2018 

Analys 

Synliggöra verksamheten inom 
världsarvsarbetet  
genom ett aktivt nyhetsflöde på 
sodraoland.com  

> 20 
publicerade 
svenska 
nyheter 
> två  
tyska och 
engelska 
nyheter 

Till och med augusti 
var 16 nyheter 
publicerade på 
svenska och tre på 
engelska samt en på 
tyska på 
världsarvets 
hemsida 
 
Världsarvets 
instagramkonto har 
kopplats till 
hemsidan och visar 
dagsaktuella bilder 
flera gånger i 
veckan. Bilderna 
syns även i den 
tyska och engelska 
versionen. 

Vi ligger bra till 

Öka antalet evenemang och 
projekt som utvärderas 

100 % Bland annat har 
genomförda 
skolbesök 
utvärderats med 
berörd personal. 
 

Det som utvärderas 
är egna evenemang. 
Ex konferensen som 
SGU genomförde i 
världsarvet 



Världsarvsveckan 
har utvärderats med 
hjälp av 
besöksintervjuer. 
Arrangörerna 
kommer att få 
besvara en separat 
utvärdering. 

utvärderas inte av 
kommunen 

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. 

Indikatorer Mål  
2018 

Utfall  
2018 

Analys 

Uppdatera information vid bibliotek och 
turistbyråer 

Varje 
månad 

40 000 nya 
broschyrer har 
tryckts och  
Ölandsmagazinet 
har fått i uppdrag 
att under vår och 
sommar köra ut 
dem till bibliotek, 
turistbyråer och 
många andra 
ställen. 

Vi når ut bättre när 
en extern aktör kör 
ut. Bland annat syns 
vi på fler ställen. 
Detta gör att vi har 
en enorm åtgång av 
material och ser ett 
ökat behov av att 
trycka mer. 

Medarbetare 

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

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

Indikatorer Mål  
2018 

Utfall  
2018 

Analys 

Jag ser fram emot att gå till arbetet, % (HME-
enkät*, ingår i Kultur och näringsliv 2015) 

>54,0 71  

Min arbetsplats mål följs upp och utvärderas på ett 
bra sätt, % (HME-enkät, ingår i Kultur och 
näringsliv 2015) 

>16,0 65  

HME-enkät total, % (Ingår i Kultur och näringsliv 
2015) 

>45,0 75  

Sjukfrånvaro i % av arbetstiden (Kultur och 
näringsliv) 

<2,0   

*HME – Hållbart medarbetarengagemang. Sveriges kommuner och landsting (SKL) håller i undersökningen Tre frågeområden – 

motivation, ledarskap och styrning. Sammanlagt nio frågor. 

 

 

 



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 %. 

 

Indikatorer Mål  
2018 

Utfall  
2018 

Analys 

Budget i balans 892 167 
 

 

 

Särskilt uppdrag 

 Digitalisering i samhället går framåt i mycket snabb takt. En strategi behövs för att i vardagen dra 
nytta av digitaliseringens möjligheter. 

 Kompetensutveckling är en viktig komponent för att vara en attraktiv arbetsgivare. Vi vill att 
kompetensutvecklingsplaner med tydliggörande av budget ska finnas inom alla delar av 
verksamheten. 

 

  



Verksamhetsbera ttelse 2018 

Äldreomsorg 

Ansvarig chef: Ann-Katrin Ståhl, Pernilla Ekholm Slottner, Jenny Westerlund, Maria Palm, Rose-Marie 

Gottfridsson, Jennie la Fleur, Hanna Ryberg, Mattias Vall, Sofia Andersson, Annica Rylander, Joakim 

Östh, Lillemor Eklund och Torborg Karlsson 

 

Ansvarigt utskott: Vård- och omsorgsutskottet 

 

Periodens väsentliga händelser  

Inför 2018 upprättades och infördes ett nytt resursfördelningssystem. Det har medfört ökat behov 

av kontroll och därmed en tydligare och mer korrekt budgetuppföljning vilket är positivt. En betydligt 

ökad känsla av kontroll och koll på våra kostnader finns nu. 

Införande av central planering inom hemtjänsten infördes under Personalpoolen under våren 2018 

för att skapa större helhetssyn och effektivisera våra personalresurser.  

Beslut om handlingsplan för Heltidsresan fattades i Kommunstyrelsen januari 2018. Handlingsplanen 

anger allas rätt till heltid som ska inrymmas i befintlig budgetram. Det har lett till ett omfattande 

förändringsarbete med Heltid som norm och som konsekvens av det nya schema- och 

bemanningsprocesser. Detta har bl.a. medfört en ny intern resursfördelning samt kräver ökad 

flexibilitet hos personalen. Arbetet påbörjas under 2018 och fortskrider 2019 och 2020.  

Under våren 2018 öppnade 16 nya särskilda boendeplatser på Äppelvägen i Färjestaden och  

Beslut om att införa inköpsteam och onlineinköp i hemtjänsten fattades hösten 2018 och startar upp 

första kvartalet 2019.  

Upphandling av digital tillsyn avslutades senhösten 2018 och arbetet med implementering är 

uppstartat. 

Strategiska framtidsfrågor  

Arbetet med Heltidsresan och att införa heltid som norm inom befintlig budgetram är den allra 

största utmaningen inom social omsorg det kommande året.  

 

Kompetensförsörjningen inom verksamheterna är ytterligare en stor utmaning där vi ser de 

demografiska utmaningarna och brist på utbildad arbetskraft skilja sig åt i negativ riktning. Behov av 

aktivare plan och åtgärder finns.  

 

Det finns behov av att utöka antalet särskilda boendeplatser. Detta arbete behöver starta upp då det 

är en lång process från tanke till beslut och till färdigt boende. Vi står inför risk med vite då kön på 

beviljade särskilda boendeplatser växer och vi inte har tillräckligt många platser att erbjuda våra 

medborgare.  

 



Servicegarantier 

Hemtjänst 

 Vid hemgång från sjukhus eller korttid garanterar hemtjänsten att det finns mat hemma antingen via 
inköp eller förvissat sig om att anhöriga ordnat det. 

Särskilt boende 

 Vi garanterar att du som bor hos oss, ska ha möjlighet att träffa din kontaktpersonal minst en gång 
per vecka i samband med att du får din hjälp. Om du vill byta kontaktpersonal ska vi utse en ny person 
inom en vecka. 

Uppföljning av verksamhetens mål 

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. 

Indikatorer Mål  
2018 

Utfall  
2018 

Analys 

Bemötande, förtroende och trygghet i särskilt 
boende (Öppna Jämförelse 7) 

>41 % Bemötande 
94% 
Förtroende 
85% 
Trygghet 
91% 
 
Snitt 90% 
 

 
 
Vi har goda resultat 
och nöjda brukare 
vilket synliggörs i 
Öppna jämförelser. 

Inflytande och tillräckligt med tid i hemtjänsten 
(Öppna jämförelse 2)  

>56 % 54/85,5 Höga siffror på att 
personalen har 
tillräckligt med tid 
(85,5), men lägre på 
inflytande avs när 
insatsen utförs (54). 
Sammantaget inom 
målet (69,25). De lägre 
siffrorna är en naturlig 
baksida av att vi 
effektiviserar och därför 
inte vill ha hål i 
planeringen. 

 

 

 

 



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. 

Indikatorer Mål  
2018 

Utfall  
2018 

Analys 

Andel vårdplaneringar som sker med IT-stöd ökar >75%  Det har varit oklarheter 
gällande metod för 
uppkoppling med 
länkar mm. Ett arbete 
med att komma rätt 
pågår.  

Medarbetare 

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

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

Indikatorer Mål  
2018 

Utfall  
2018 

Analys 

Jag ser fram emot att gå till arbetet, % 
(HME-enkät*) 

>74,0   

Min arbetsplats mål följs upp och utvärderas på ett 
bra sätt, % (HME-enkät) 

>57,0   

HME-enkät total, % >74,0   

Sjukfrånvaro i % av arbetstiden <9,5   
*HME – Hållbart medarbetarengagemang. Sveriges kommuner och landsting (SKL) håller i undersökningen Tre frågeområden – 

motivation, ledarskap och styrning. Sammanlagt nio frågor. 

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 %. 

Indikatorer Mål  
2018 

Utfall  
2018 

Analys 

Budget i balans   Se separat fil/bilaga 
för ekonomiskt utfall 

Uppföljning/prognoser    

Ekonomisk ram 

 2018 2019 2020 

Inkl Central 161 956 167 709 170 287 

    

Särskilt uppdrag 

 Digitalisering i samhället går framåt i mycket snabb takt. En strategi behövs för att i vardagen dra 
nytta av digitaliseringens möjligheter. 

 Kompetensutveckling är en viktig komponent för att vara en attraktiv arbetsgivare. Vi vill att 
kompetensutvecklingsplaner med tydliggörande av budget ska finnas inom alla delar av 
verksamheten. 
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