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Datum

Dnr

2019-05-23

KS 2019/000227

Ekonomi

Preliminära budgetramar 2020, samt mål och
indikatorer
Beskrivning av ärendet
Enligt den beslutade budgetprocessen ska kommunstyrelsen besluta om
nämndernas preliminära budgetramar samt mål och indikatorer för god
ekonomisk hushållning i juni.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 23 maj 2019.
Budgetförutsättningar och preliminära ramar.
Mål och indikatorer.
Äskningar.
Protokoll MBL §§ 19 och 11.
Förvaltningens överväganden
Överväganden förvaltningens huvudförslag

Utifrån majoritetens budgetriktlinjer har förvaltningen tagit fram ett förslag
på preliminära ramar för nämnderna för år 2020. Förslaget innebär ett
resultat på 1 500 tkr vilket innebär att resultatet inte lever upp till målet om
ett resultat på 1% av skatteintäkter och generella bidrag.
Majoriteten lämnar också förslag på mål utifrån de tidigare beslutade fyra
perspektiven och indikatorer för att följa upp målen.
Förslagen till beslut har förhandlats enligt MBL §§19 och 11.
Alternativa förslag till beslut med detaljerade överväganden

Inga alternativa förslag till beslut finns.
Kommunikation av förslaget till beslut

Ärendet omfattas inte av förvaltningslagens regler om kommunikation.
Övervägande enligt § 2 i kommunstyrelsens reglemente

Förslaget till beslut påverkar inte något av perspektiven i kommunstyrelsens
reglemente § 2.
Förvaltningens förslag till beslut
1. Förslaget på nämndernas preliminära budgetramar för år 2020, samt
mål och indikatorer, godkänns.
2.

Nämnderna uppdras att återkomma till kommunstyrelsen med
förslag på åtgärder för att nå ett resultat på 1% av skatteintäkter och
generella bidrag till kommunstyrelsens möte i september.

Mörbylånga kommun

Ann Willsund
Kommundirektör

Fattat beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Kultur- och tillväxtnämnden
Socialnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
Utbildningsnämnden
Fackliga organisationer
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Åsa Bejvall
Ekonomichef

Budgetförutsättningar
•
•
•
•
•
•
•

Utifrån majoritetens budgetriktlinjer
Lönerevisionspott 2,7%
Oförändrad skattesats
Invånarantal 15 123 (+78)
1% ränta
Upplåning 100 mnkr/år
Resursfördelningsmodell

Budget
Budget
Äskningar
2019
2020
Verksamheternas
nettokostnader

889 734

26 225

915 959

Skatteintäkter

-684 163

-19 029

-703 192

Generella statsbidrag

-212 131

-6 446

-218 577

3 310

1 000

4 310

3 250

-1 750

1 500

Finansiella poster
Kommunens
resultat

Preliminära ramar
Driftsredovisning
tkr
Kommunstyrelsen
Kultur- och Tillväxtnämnden
- varav VA-verksamhet
- varav Fjärrvärmeverksamhet
Samhällsbyggnadsnämnden
Socialnämnden
Utbildningsnämnden
Finansförvaltning
Skatteintäkter och generella bidrag
Finansnetto
Summa

Budget
2019
69 212
101 178
2 743
7 120
10 600
311 494
363 979
33 271
-896 300
3 310
3 250

Budget Skillnad
2020
72 232
3 020
97 443
-3 735
0
-2 743
6 120
-1 000
10 850
250
314 683
3 189
374 484
10 505
46 227
12 956
-921 769 -25 469
4 310
1 000
-1 750
1 500

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, Hållbar utveckling, Medarbetare och Ekonomi.
Perspektiven ”Medborgare” och ” Hållbar utveckling” riktar sig utåt till invånare, företag
och andra intressenter som verkar i kommunen och omfattas av kommunalt finansierande
tjänster eller kommunens myndighetsutövning. Perspektiven ger uttryck för vad som
utlovas till kommuninvånarna, hur ett hållbart samhälle 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 ökas.
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Kommunövergripande mål
Medborgare
Mål
Invånare i Mörbylånga kommun upplever att kommunen är en bra plats att bo och
verka i.
Strategier








Involvera invånare, näringsidkare och besökare i utvecklingen av
kommunen.
Utveckla kommunens externa kommunikation.
Säkra en hög kvalitet inom omsorg, vård och skola.
Öka den fysiska tillgängligheten.
Säkra möjligheten till fler bostäder.
Digitalisera kommunens tjänster.
Öka tillgängligheten till natur, fritidsintressen samt kultur- och idrottsevenemang.

Indikatorer

Utfall
2018
61
72
51
58
232,0

Prognos
2019

Mål
2020

Nöjd Region Index - Helheten (NRI*)
Nöjd Region Index - Trygghet (NRI**)
Nöjd Medborgare Index – Helheten (NMI***)
Nöjd Region Index - Fritidsaktiviteter (NRI****)
Elever i åk. 9, meritvärde, kommunala skolor genomsnitt
(17 ämnen) *****
Nöjd Medborgare Index – Social omsorg (NRI******)
54
Agenda 2030 Mål 10 Minskad ojämlikhet, Lämnat etable45
ringsuppdraget och börjat arbeta eller studera, andel (%)
*******
*NRI – Nöjd Region Index - Helheten (U00402) **NRI – Nöjd Region Index - Trygghet (U00405) ***NMI –
Nöjd Medborgar Index - Helheten (U00401) ****NRI – Nöjd Region Index - Fritidsaktiviteter (U09408)
***** Meritvärde betyg åk. 9 (N15505) ****** NRI – Nöjd Medborgare Index – Äldreomsorg och Stöd för
utsatta personer, snittvärde (U20400) ******* Agenda 2020 (N07900)

Hållbar utveckling
Mål
Mörbylånga kommun ska vara en hållbar kommun ur ett miljömässigt, ekonomiskt och
socialt perspektiv. Målsättningarna i Agenda 2030 ska eftersträvas. Företagsklimatet ska
förbättras.
Strategier








Medverka till tillväxtfrämjande åtgärder för företagen.
Systematiskt och strategiskt arbeta med insatser för företagsetableringar.
Fokusera på att möjliggöra arbete och egen inkomst för alla, med en särskild
satsning på ungdomar och nyanländas etablering i samhället.
Skapa ett varierat utbud av bostäder – inkluderande och hållbara.
Utveckla sociala mötesplatser
Utveckla och fördjupa samarbetet och relation med föreningar, universitet och
högskolor.
Förverkliga handlingsplanen med Agenda 2030 och därmed även klimatstrategin.

Indikatorer

Utfall
2018
54
55
54
4,1

Prognos
2019

Mål
2020

Nöjd Region Index - Arbetsmöjligheter (NRI*)
Nöjd Region Index - Bostäder (NRI**)
Nöjd Medborgar Index - Miljöarbete (NMI***)
Nyregistrerade företag helårsprognos utifrån första
halvåret, antal/1000 invånare ****
Agenda 2030 Mål 9 Hållbar industri, innovationer och
61,2
infrastruktur, Tillgång till bredband om minst 100
Mbit/s, andel (%)*****
Agenda 2030 Mål 13 Bekämpa klimatförändringar,
15,0
Miljöbilar, andel av totalt antal bilar i det geografiska
området (%) *******
*NRI – Nöjd Region Index - Arbetsmöjligheter (U40400) **NRI- Nöjd Region Index - Bostäder (U07406)
***NMI- Nöjd Medborgar Index - Miljöarbete (U07402) **** Nyregistrerade företag (U00901) *****
Agenda 2030 (N07900) ******* Agenda 2030 (N074000)

Medarbetare
Mål
Medarbetare i Mörbylånga kommun ser fram emot att gå till sitt arbete. Delaktigheten i
arbetet ska vara hög och vi jobbar med förbättringsarbete. Våra arbetsplatser ska vara
hälsofrämjande.
Strategier





Stärka Mörbylånga kommuns attraktivitet genom att attrahera, rekrytera, utveckla
och behålla medarbetare.
Fokusera på ledarskapet och medarbetarskapet genom dialog om mål, uppdrag,
kvalitet och kompetensutveckling. Utveckla tillitsfull ledning och styrning.
Genom ledarskap uppmuntra alla medarbetare till ett öppet förhållningssätt och att
arbeta med kontinuerliga förbättringar och verksamhetsutveckling.
Värna om och utveckla samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagarorganisationerna.

Indikatorer

Utfall
2018

Prognos
2019

Mål
2020

HME enkät Motivationsindex (HME*)
HME enkät Ledarskapsindex (HME**)
HME enkät Total (HME***)
Sjukfrånvaro i % av arbetstiden ****
Agenda 2030 Mål 5 Jämställdhet, Heltidsarbetande
54
månadsavlönade, kommun, andel (%) *****
HME – Hållbart medarbetarengagemang. SKL - Sveriges kommuner och landsting håller i undersökningen
Tre frågeområden – motivation, ledarskap och styrning. Sammanlagt nio frågor. *HME Motivationsindex
(U00201) **HME Ledarskap(U00202) ***HME totalt (U00202) ****Sjukfrånvaro från Qlik
***** Agenda 2030 (N00209)

Ekonomi
Mål
Kommunens ekonomiska resultat ska över budgetperioden 2018-2020 genomsnittligt
uppgå till minst 1,5 % av skatteintäkterna. Kommunen ska eftersträva att på lång sikt nå
ett resultat på 2 %.
Strategier







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.
Fortsätta att utveckla investeringsprocessen.
Utveckla en beredskap för oförutsedda händelser och volymökningar.
Utveckla digitalisering för att åstadkomma kostnadseffektiva och ändamålsenliga
verksamheter.
Öka medvetenheten om ekonomi som verktyg hos organisationen och politiker.

Indikatorer
Verksamhetskostnadernas nettokostnader,
förändring med föregående år
Årets resultat i procent av skatteintäkter,
generella bidrag och utjämning
Kommunens soliditet inklusive
pensionsförbindelse inom linjen
Självfinansieringsgrad av skattefinansierade
investeringar.
Självfinansieringsgrad av taxefinansierade
investeringar

Utfall
2018

Prognos
2019
4,3 %
2,1 %
9%
140 %
17,8 %

Nyckeltalen ska jämföras med liknande kommuner enligt Kolada (dvs Askersund,
Leksand, Tanum, Surahammar) samt Kalmar och Borgholm.

Mål
2020
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Datum

2019-05-22
Ann Willsund, 0485-47 011
ann.willsund@morbylanga.se

MBL § 11 information budget 2020
Plats

Kommunhuset

Datum

2019-05-22

Deltagare Birgitta Nylander, Lärarförbundet,
Lilian Blomberg, Lärarförbundet
Anette Nilsson, Kommunal
Camilla Olin, Lärarnas riksförbund
Daniel Jonesjö, Lärarnas Riksförbund
Åsa Bejvall, ekonomichef
Ann Willsund, kommundirektör

§1
Dagordningen godkänns
Förhandlingen gäller budget 2020.
§2

Genomgång av förutsättningarna inför budget 2020

De preliminära ramar som presenteras vid dagens förhandling kommer att
antas i kommunfullmäktige 17 juni och ev ändringsbudget kommer att antas
25 november i kommunfullmäktige. Från verksamhetens perspektiv ser vi
det positivt att ramar tas tidigt och ger verksamheterna bättre förutsättningar
att anpassa sig till nya beslut.
I förslaget till budget 2020 som presenteras idag finns en lönerevisionspott
motsvarande 2,7 %, dvs 15,8 miljoner.
Enligt de resursfördelningsmodellerna som är antagna skulle fler barn och
elever i förskola, skola samt gymnasieverksamheten innebära merkostnader
motsvarande 5,5 miljoner.
3 miljoner kommer att avsättas för ny förskola i Färjestaden.
När det gäller förhållandena för social omsorg ändras inte antalet äldre så i
princip är det en plus minus noll budget som det innebär för socialnämnden.
Utifrån dessa utgifter enligt resursfördelningsmodell och lönerevision slutar
budget 2020 med ett plusresultat på 1,5 miljoner. Målsättningen från
politiken för att ha god ekonomisk hushållning är ett resultat på 9,2 miljoner
vilket motsvarar 1 % av skatter och bidrag. Det kvarstår ett glapp på drygt 8
miljoner för att nå detta.
c:\users\ank\appdata\local\microsoft\windows\inetcache\content.outlook\03agoq6l\protokoll 22 maj.docx
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Preliminära ramar
Det är majoritetens förslag till budget som ligger som förslag till
kommunstyrelsens möte 4/6
- Det finns en stor lättnad i att inga nya besparingar är aktuella i detta
förslag.
- Det finns en tydlig prioritering på social omsorg och
utbildningsverksamheten.
Vi kan konstatera att de effektiviseringar som årets budget hade som
förutsättning med nya arbetssätt och rutiner inte hunnit få effekt i
verksamheterna och där kvarstår kraven med 1,5% i lägre kostnader.
- Som arbetsgivare vill vi vara en attraktiv kommun och i detta förslag
syns det genom förstärkning till HR organisationen med ny HR chef
och sedan tidigare ny lönechef.
- Agenda 2030 och hållbar utveckling
Majoriteten vill med sitt förslag till budget 2020 synliggöra vikten av
att vårt arbete innebär strävan mot hållbarhet och ökat fokus på
agenda 2030 frågorna.
- Öka markinnehavet som ska leda oss till bättre förberedelser för
företagsetableringar och ökat invånarantal och mer skatteintäkter.
- Tidiga och samordnande insatser för barn och unga. Gäller skola,
elevhälsa och socialtjänst
- Ökad tillgänglighet för barn och ungdomar till kulturskolan
- Fler särskilt boendeplatser, så att vi möter upp den kö som finns idag.
Uppdrag är lämnat till förvaltningen
- Heltidsresan, heltid som norm – resurser prioriteras i budgeten.
- Resurs till digitalisering nära verksamheterna. Viktigt med tanke på
de utmaningar som väntar oss. Ger inte effekt idag eller morgon, men
vi måste ha siktet inställt för att möta utmaningarna med
kompetensförsörjning och tuffare ekonomiska förutsättningar.
Utmaningen är att ändra arbetssätt.
- Biblioteken ska fungera som mötesplatser
- Se över kostnadsutvecklingen inom kostverksamheten

För övrigt gicks preliminära ramar igenom och underlaget finns i bilaga till
detta protokoll liksom de äskningar som är inlämnat från respektive
verksamhet.
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§4
Fackens synpunkter
Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund uttrycker sin oro över budget
2020. Läget är ansträngt ute i verksamheterna och just nu arbetas det med en
risk och konsekvensanalys. Man ser att det finns risk för brott mot
- avtalet utifrån HÖK 18
- arbetstidsavtal
- arbetsmiljölagstiftning
Det finns en stor oro för kompetensförsörjning och medarbetare som
kommer att gå in i sjukskrivningsperiod. Samtidigt konstaterar parterna att
medarbetareundersökningen är positiv för medlemmarna och att cheferna
fungerar på ett bra sätt. Det är viktigt med ett nära ledarskap och att cheferna
finns fysiskt nära.
Kommunal håller med läararfacken i sina ställningstagande och uttrycker oro
över den situation som just nu finns inom social omsorg och framförallt
särskilda boenden och arbetet med heltids resan.

§5
Övrigt
Då inga övriga frågor fanns avslutades informationen

"[Ange part/motpart]"

"[Ange part/motpart]"

Underskrift

Underskrift

Namnförtydligande

Namnförtydligande

Ann Willsund, arbetsgivare

Annette Nilsson, Kommunal

Underskrift

Underskrift

Namnförtydligande

Namnförtydligande

Camilla Olin, Lärarnas Riksförbund

Birgitta Nylander, Lärarförbundet
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Datum

2019-04-23
Ann Willsund, 0485-47 011
ann.willsund@morbylanga.se

MBL § 19 information budget 2020
Plats

Kommunhuset

Datum

2019-04-17

Deltagare Birgitta Nylander, Lärarförbundet
Mikael Malmqvist, Vision
Anette Nilsson, Kommunal
Ylva Hammarstedt, Sveriges
Arkitekter
Lena Johansson, Skolledarna
Åsa Bejvall, ekonomichef
Ann Willsund, kommundirektör

§1
Dagordningen godkänns (med ev. ändringar)
Informationen gäller budget 2020 och inga tillägg gjordes till dagordningen.
§2
Genomgång av förutsättningarna inför budget 2020
Powerpoint presentationen som gicks igenom vid informationen finns som
bilaga till detta protokoll.
Noterat är att skatteunderlag tidigare år varit runt 30 miljoner och inför 2020
är motsvarande siffra 26 miljoner. Detta hänför sig till inkomst för personer i
arbetsför ålder, som alltså förespås minska till 2020 enligt SCB.
De generella statsbidrag och utjämningsbidrag ökar från 208 miljoner till
219 miljoner.
Preliminära ramar kommer att antas i kommunfullmäktige i juni och ev
ändringsbudget kommer att antas i november i kommunfullmäktige. Från
verksamhetens perspektiv ser vi det positivt att ramar tas tidigt och ger
verksamheterna bättre förutsättningar att anpassa sig till nya beslut.
I förslaget till budget 2020 är en lönerevisionspott inräknad motsvarande
2,7%, dvs 15,8 miljoner. När detta är borträknat återstår 10 miljoner i
ökningar för att verksamheterna behöver förstärkas. Enligt de
resursfördelningsmodellerna som är antagna skulle fler barn och elever i
förskola, skola samt gymnasieverksamheten innebära merkostnader
motsvarande 5,5 miljoner. 3 miljoner kommer att avsättas för ny förskola i
Färjestaden. Resursfördelningsmodellen för omsorgsverksamheten ger en
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ökning av resurserna med 66 000 kr.
Utifrån dessa utgifter enligt resursfördelningsmodell och lönerevision slutar
budget 2020 med ett plusresultat på 5,7 miljoner. Målsättningen från
politiken för att ha god ekonomisk hushållning är ett resultat på 9,2 miljoner
vilket motsvarar 1% av skatter och bidrag. Det kvarstår ett glapp på 3,4
miljoner för att nå detta.
Sedan tidigare har följande identifierats som behov inför 2020
Gymnasieverksamheten
1,2 miljoner
Utökningar ÖKF
2,0 miljoner
Förstärkning av resurser till digitalisering
Resurser för att klara uppdrag med avtal, upphandling
och inköp
Resurser för att hantera ev ja resultat Öland en kommun
Kraftsamling sydöland
Eketorp
Utifrån första uppföljning av de ekonomiska resultaten efter tre månader ser
vi oro för utfallet kopplat till VA verksamheten samt vård –
omsorgsverksamheten.
§3
Vårpropositionen
Vårpropositionen har presenterats från regeringen och innebär fyra riktade
statsbidrag
Lärarassistenter
800 000 kr till Mörbylånga kommun
Etablera fjärrundervisning
Kommunala kulturskoleverksamheten
Utbyggnad laddinfrastruktur
Samt två generella statsbidrag:
Fler särskilt boende utifrån antalet äldre
Sänkt arbetsgivaravgift för unga i åldrarna 15-18 år
§4
Tidplanen
Tidplanen för budgetarbetet gicks igenom och det konstateras att sista dagen
för äskningar/effektiviseringar är 7 maj. Dessa ställs i mail till
asa.bejvall@morbylanga.se
§5
Övrigt
Då inga övriga frågor fanns avslutades informationen

"[Ange part/motpart]"

"[Ange part/motpart]"

Underskrift

Underskrift

Namnförtydligande

Namnförtydligande
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Mikael Malmqvist Vision

Annette Nilsson Kommunal

Underskrift

Underskrift

Namnförtydligande

Namnförtydligande

Ylva Hammarstedt, Sv Arkitekter

Birgitta Nylander

U

Underskrift

Namnförtydligande

Namnförtydligande

Lena Johansson, Skolledarna

Ann Willsund, Kommundirektör

Mörbylånga kommun

Yrkande och förslag på effektiviseringar inför budget 2020
Det är ett faktum att lärarbristen har tagit ett fast grepp om vårt land. Siffror från SCB visar att Sverige år 2035
kommer att sakna 79 000 lärare. Lärarbristen påverkar och är en helt avgörande fråga för hela det svenska
samhället. För att kunna utbilda personal som kan arbeta inom vården, som kan ta hand om våra äldre,
socialsekreterare, ingenjörer och elektriker behövs det lärare.
Efter en lång process kom SKL tillsammans med lärarnas samverkansråd, i höstas, fram till ett nytt avtal. Här
fastslås att: “En framgångsrik kompetensförsörjning förutsätter att alla arbetsgivare bland annat kan erbjuda
en god arbetsmiljö, konkurrenskraftiga löner, tillit till lärarprofessionen och en ändamålsenlig organisation.”
(HÖK18 § 2 Huvudöverenskommelse)
Det är en tydlig skrivning och utmaning som är kopplad till flera viktiga områden som behöver tas om hand
parallellt och gemensamt mellan centrala parter, lokala parter såväl som hos arbetsgivaren och mellan chef och
medarbetare. Men det kräver också att varje politiker tar sitt ansvar och ger rimliga ekonomiska förutsättningar.
Förutsättningar som visar att kommunen satsar på skolan och på lärare.
Detta gäller inte minst Mörbylånga kommun som blir allt mer sårbart när det gäller att behålla och rekrytera
behöriga lärare. Dels utsätts de kommunala skolorna för ytterligare konkurrens i och med Östra skolans
etablerande, fler som drar i kommunens lärare. Dels så fyller, inom en fyraårsperiod, 20 lärare 65 år. Rektorerna
har idag allt svårare att få behöriga lärare.
I avtalet enas parterna vidare om att ledningarna hos huvudmannen behöver ha en tydlig vision om hur skolan
ska förbättras. Avtalet konstaterar behovet av en positiv livslöneutveckling och en lönestruktur som bidrar till
stabilitet och kontinuitet för att kunna rekrytera och behålla lärare. Det betyder att kommunen måste satsa på
lärarnas löner många år framöver så att gapet till alternativa yrken minskar. Vidare behöver kommunen premiera
erfarenhet, yrkesskicklighet och individuella bidrag för att minska den personalomsättning och skeva
lönestruktur som uppstått de senaste åren.
Lärarnas Riksförbund yrkar med bakgrund av detta:
1.

Satsning på en förbättrad arbetsmiljö där arbetsuppgifter som inte har med lärares kärnuppdrag att göra
plockas bort så att goda elevresultat bibehålls eller förbättras.

2.

En satsning på gruppen legitimerade lärare i ordinarie lönerevision.

3.

Extra satsning på yrkesskickliga lärare med erfarenhet som bidrar till förbättringar av effektivitet,
produktivitet och kvalitet för att bringa reda i den skeva lönestruktur som de senaste årens
marknadskrafter har lett till.

4.

Lärarnas Riksförbund föreslår 80- 90- 100- modellen för lärare fyllda 60 år.

5.

Från och med januari det år då arbetstagaren ska fylla 66 minskar arbetsgivaravgiften från 31,42 % till
10.21%. Lärarnas Riksförbund föreslår att den summa som differensen på avgiften motsvarar, direkt
överförs till lönen för de erfarna och yrkesskickliga lärare som väljer att stanna kvar och arbeta längre.

Här utvecklar Lärarnas Riksförbund förslag på effektiviseringar utifrån ovanstående yrkanden

1. Lärares administrativa arbetsuppgifter bara ökar och därför anser Lärarnas Riksförbund att kommunen
måste se över vad som kan plockas bort. Varje ny arbetsuppgift som läggs på lärare måste matchas med
resurser i form av tid och pengar så att arbetsbelastningen sjunker. Det har inte gjorts de senaste åren
utan lärare har bara lagts på den ena arbetsuppgiften efter den andra. Genom att plocka bort allt som
inte har med undervisning att göra kan lärare istället ägna sig åt kärnuppdraget och därmed höja
elevernas meritvärden i kommunen. Detta måste komma som direktiv centralt i kommunen för att få
genomslagskraft. Vi menar således att allt som ej är undervisningsrelaterat, eller direkt bidrar till att
höja elevernas meritvärde plockas bör bort för kommunens lärare.
2.

Lärare är en särskilt konkurrensutsatt yrkesgrupp och bör därmed premieras i kommande
lönesatsningar. (HÖK18)

3.

I enlighet med HÖK18, Bilaga 1: “Det är av vikt att kompetens, särskilt ansvar och erfarenhet som
bidrar till förbättrade elevresultat och verksamhetens mål sett över tid premieras.”

4.

För att få äldre att arbeta lite längre samtidigt som de får chans att föra över kompetenser och
erfarenheter till yngre lärare föreslår Lärarnas Riksförbund att Mörbylånga kommun inför 80-90-100
modellen. Det ger dessutom äldre, erfarna och yrkesskickliga lärare chans att trappa ned. Det är
emellertid viktigt att en sådan nedtrappning sker med goda ekonomiska villkor. Modellen 80-90-100
innebär att man arbetar 80 %, får 90 % av heltidslönen och en pensionsavsättning med 100 % av
tjänstepensionen. Det förekommer flera olika lokala modeller och Lärarnas Riksförbund vill påpeka att
det är viktigt att beakta de konsekvenser som kan påverka pensionen. Pension ska ge en ekonomisk
trygghet på lång sikt.

5.

Idag avgör våra rektorer vilken kompetensutveckling vi lärare ska få. Lärarnas Riksförbund menar att
en mer individualiserad kompetensutveckling inte ska behöva kosta mer än det som erbjuds idag, men
däremot kan ge så mycket mer när läraren själv väljer utifrån sitt behov (i samförstånd med rektor).
Exempelvis: En lärare, har några elever som ligger på en åldersadekvat hög nivå och som därav
behöver andra utmaningar än klassen generellt för att befinna sig i den proximala utvecklingszonen.
Läraren pratar med rektor och förstelärare som kan rekommendera någon särskild bok som kan ge
läraren verktyg för att kunna möta dessa elever på ett mer utmanande sätt. Samtidigt på skolan finns
ytterligare tre lärare med samma behov. Dessa kan då bilda en bokcirkel och utnyttja kollegialt lärande.
Kollegiet bestämmer hur mycket som ska läsa till nästa gång, därefter diskuteras och beslutas om
eventuellt moment kan prövas i klassrummet och vars resultat tas med sig till nästkommande tillfälle
för vidare diskussioner.

6.

Lärarnas Riksförbund ser på olika håll i kommunen, vilket är glädjande, att förra årets förslag avseende
rastaktiviteter har börjat anammas. Tyvärr inte med beaktning av hela syftet att både lärare och
fritidspedagogers arbetsuppgifter skulle renodlas. LR ser idag fler vuxenledda rastaktiviteter men i
diskussionerna inför HT-19:s organisation har diskussioner förekommit att lärare ska rastvakta medan
fritidspedagogerna ska leda rastaktiviteter. LR ser en risk med ett sådant resonemang att huvudsyftet,
att renodla yrkena, istället leder dels till en bestående eller rent av ökande tillsyn av eleverna under
raster. Dels som stödet i klassrumsmiljö minskar då planerade rastaktiviteter behöver för- och
efterarbetas. LR anser fortfarande att rastaktiviteter har många fördelar, men kräver aktiviteterna att
fler lärare behöver stå för elevtillsynen föreslår vi att dessa aktiviteter förläggs till den tid barnen vistas
på fritids. Se bilaga för ytterligare resonemang.

Med vänliga hälsningar
LR Mörbylånga kommun

Bilaga
Hur tiden i skolan används är avgörande för hur varje elev utvecklas och om de ska nå mål och utmanas så
mycket att de når sin fulla potential. Undervisningens kvalite avgörs till stor del i mötet mellan lärare och elev
och vilka förutsättningar läraren får till för- och efterarbete i form av planering, dokumentation och återkoppling
till varje elev. Samt utvärdering av varje elevs utveckling och framsteg för att sedan slutligen kunna göra en
rättssäker bedömning.
I Mörbylånga kommuns skolorganisation tror Lärarnas Riksförbund att en mindre omorganisering i strukturen
och med hänsyn till skolpersonals olika kompetenser skulle kunna ge elever ökad trivsel och trygghet och
meningsfullare fritid, erbjuda elever bättre individuella anpassningar och på sikt ge elever ökad måluppfyllelse
och chans att utvecklas till full potential. Samtidigt som lärares arbetsbelastning skulle minskas något och ges
större möjlighet att arbeta med sitt kärnuppdrag.
"Skapande arbete och lek är väsentliga delar i det aktiva lärandet. Särskilt under de tidiga skolåren har leken
stor betydelse för att eleverna ska tillägna sig kunskaper. Skolan ska sträva efter att erbjuda alla elever daglig
fysisk aktivitet inom ramen för hela skoldagen."  Lgr 11, Skolans värdegrund och uppdrag
Nyckelpersonerna i det här är resonemanget är kommunens fritidspedagoger och lärare. Fritidspedagoger har
kunskaper i att utveckla barnens sociala färdigheter, identitet och relationer. De har också kunskaper i att arbeta
med barns fritid genom lek, rörelse och praktiskt arbete samt vardagslärande. Lärare har ämneskunskaper och
metoder för förmedling av dessa, de också kunskaper om hur man som vuxen måste agera för att eleverna ska
kunna ta till sig kunskap. Med andra ord två skilda kompetenser men lika viktiga.
På skolan har barnen lektioner där de ska inhämta kunskaper kring olika ämnen och de har fritid som handlar
om återhämtning men också kunskapsinhämtning av andra slag. Den samlade skoldagen innebär ett samarbete
mellan fritids och skola. Det är ett samarbete som ska vara till för elevernas bästa. Idag ser det här samarbetet
olika ut på kommunens olika skolor, och så ska det förstås göra eftersom skolornas förutsättningar är olika. Med
åren har samarbetet allt mer luckrat upp gränserna mellan de olika professionerna. Idag är lärare ute och
rastvaktar, bussvaktar och följer eleverna i matsalsituationen och tar således över det område där
fritidspedagogerna är de professionella.
Lärarnas Riksförbund anser, baserat på forskning, att vuxenstyrda rastaktiviteter kan ge många positiva följder.
Det kan ge ökat elevinflytande, förbättrad fysisk och psykisk utemiljön, skapa nya kompisrelationer, motverka
mobbning, elevkonflikter och utanförskap, främja barns motorik och skapa fler möjligheter för eleverna att delta
i rörelseaktiviteter samt öka trygghet och stärka sammanhållning. Rasten är en naturlig och viktig del av
skoldagen med mycket lärande både i den fria leken och de styrda aktiviteterna. Tiden i matsalen är en situation
där eleverna övar sociala färdigheter och vardagslärande. Här är lärare också ofta inne och tar ansvaret. Ändå är
båda situationerna typexempel på lärsituationer där det är fritidspedagoger som har den egentliga kompetensen.
Omvänt går fritidspedagoger in på lektioner och läraren arbetar med teoretiska ämnen, där det då är läraren som
har ämnes- och metodkunskaper.
Lärarnas Riksförbunds förslag är att fritidspedagoger ansvarar för raster och måltider. Detta innebär förstås att
de inte kan vara inne i klassrummen i samma omfattning som nu och att läraren får klara sig utan stöttning av en
vuxen i klassrummet i större omfattning. För eleverna tror Lärarnas Riksförbund omorganiseringen skulle ge
roligare utemiljö, minskat antal elevkonflikter, chans till mer rörelse, större delaktighet, forum för att skapa nya
kamratrelationer, ökad gemenskap, delaktighet, trivsel och trygghet. Vetenskapliga undersökningar visar att
ökad fysisk rörelse påverkar hjärnan. Mer fysisk aktivitet under skoldagen förbättrar beteendet i klassrummet,
samarbets- och koncentrationsförmågan samt hur aktivt man deltar. Allt detta främjar inlärningen och därmed
också skolresultaten. I slutänden alltså större måluppfyllelse och stimulans att utvecklas så långt som möjligt.
För lärare skulle det innebär ökad tid till för-och efterarbete, mer tid för uppföljning av elevers lärande och
därmed chans till att formativ återkoppling och individualisering i syfte att öka elevernas lust och motivation. I
slutänden större måluppfyllelse och ökade meritvärden. För fritidspedagoger skulle det ge en chans att arbeta
med de områden de är utbildade för. Att få arbeta utifrån sin kompetens innebär intellektuell stimulans och att
göra ett professionellt arbete där man gör skillnad minskar stress och ohälsa. Lärarnas Riksförbunds förslag
skulle ge pressade yrkesgrupper en förbättrad arbetssituation.

Mörbylånga

Maj 2019

Budget 2020
Lärarförbundet saknar fortfarande tydliga och kraftfulla åtgärder som visar att kommunen tänker sätta
skolan först. Det är inte hållbart 2020.
HÖK18, tecknat mellan SKL och Lärarförbundens samverkansråd:
”En framgångsrik kompetensförsörjning förutsätter att alla arbetsgivare bland annat kan erbjuda en
god arbetsmiljö, konkurrenskraftiga löner, tillit till lärarprofessionen och en ändamålsenlig
organisation. De centrala parterna har i avtalets Bilaga 4a gett sin syn på dessa viktiga områden och
vill särskilt peka på vikten av att organisatoriskt och socialt arbetsmiljöarbete (skol-OSA) bedrivs
systematiskt på varje arbetsplats med formulerade mål för minskning av sjuktalen och förbättring av
medarbetarnas arbetsmiljö.”
I utbildningsverksamheten har vi nu under 3 års tid sparat närmare 23 miljoner kronor. Omvandlat till
tjänster - 38 lärare. Årets sparkrav på 9 miljoner - 15 lärare. Vad gör det för meritvärdet och vad gör
det för utbildningens kvalitet? I ljuset av analysen av förra årets medarbetarenkät och sjukfrånvaro vad kunde 15 lärare ha gjort för att bidra till en rimlig arbetsbelastning och sjunkande, istället för som
nu, ökande sjuktal? Båda är alltså tunga punkter i HÖK18. Båda riskerar också att föra med sig stora
ökade kostnader - i pengar men också lidande för både individ och organisation - om de inte
hanteras strategiskt, insiktsfullt och genast.
Lärarförbundet äskar:
●

Lön måste prioriteras
HÖK18: D
 å Löneavtalet inte anger en nivå för det garanterade utfallet, ges arbetsgivaren
ökade förutsättningar att arbeta strategiskt med att åstadkomma en önskvärd lönestruktur.
Vi lyfter gärna Nybro kommun som ett gott exempel på en arbetsgivare som förstår att enda
sättet att både hålla avtalets skrivningar och samtidigt behålla sina lärare och skolledare och
rekrytera nya med hög kompetens är ett strategiskt och långsiktigt arbete med lön. I år
avsatte Nybro drygt 4% till löneökning för lärare. Ett helt rimligt mål även för oss i aktuell
kontext - 60 000 lärare saknas i landet!
Lärarförbundet har full insikt i att kommunens ekonomi är starkt ansträngd. Men
prioriteringarna måste ändras. Att driva skattefinansierad högkvalitativ verksamhet med
sjunkande skatteintäkter är förstås omöjligt. Kommunens lärare gör ändå sitt yttersta. Med
ökande sjuktal som följd och de kostnader som följer av det.

●

Arbetsmiljön för alla kategorier av lärare och skolledare måste förbättras
En god bemanning för att säkerställa att vi kan följa lagar och avtal är grundnivån.
Lärarförbundet ser att det kommer vara stor risk att vi kommer bryta mot avtalet kommande
läsår med de förutsättningar som nu råder. Vi äskar därför att de sparade 9 miljonerna
återinförs i utbildningsverksamheternas budget och öronmärks för att säkra en god
bemanning. Förutsättningarna för våra skolledare att vara närvarande pedagogiska ledare
och också samtidigt kunna hantera komplexiteten i chefskap och personalansvar måste

fortsätta att förbättras. Här måste vi säkerställa att verksamhetsstödet fungerar på ett bra sätt
och att det budgeteras för att administrativa personal kan tillsättas för att avlasta dem i
arbetet. God bemanning med hög kompetens är nyckeln till framgång.
Vi har fortfarande en hög andel behöriga och kompetenta lärare i Mörbylånga kommun. Många av
dem har också fortfarande ett driv och ett starkt engagemang för barnen och eleverna trots
ansträngda förhållanden. Ge dem förutsättningar. Prioritera skolan.

Birgitta Nylander

Ordförande
Lärarförbundet Mörbylånga

Mattias Pettersson
Vice ordförande
Lärarförbundet Mörbylånga
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Yrkande från Kommunal inför budget 2020
Kommunal y rkar på:
- En satsning på Kommunals y rkesområden i lönerevisionen 2 020 för att
arbetsgivaren måste rekrytera personal , bli mera attraktiva och för att behålla den
personal v i har.
- För att undv ika akuta besparingar behöver heltid som norm v ara med budgeten
2020.
- Samt ett rehabarbete i kommunen där v i ser ifrån kommunal att att det behövs
jobba mer förebyggande i kommunen . Rehabarbetet måste ha en röd tråd och ha
en bra uppföljning som ger en god arbetsmiljö.

Med v änlig hälsning
Kommunal Sy dost, sektion Öland

Anette Nilsson
Sektion Öland

Bilaga:
ev bilagor numrerade
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Äskanden och förbättringsförslag inför budget 2020
Mörbylånga kommun står inför stora utmaningar i framtiden. Det är viktigt för den lilla
kommunen att attrahera rätt kompetens då vi är mer sårbara än större kommuner.
I Kalmar län finns 12 kommuner som konkurrerar om kompetensen i länet.
Mörbylånga kommun har de senaste åren haft stor omsättning av personal.
Därför är det viktigt att samtidigt både attrahera nya medarbetare, men också aktivt
arbeta för att behålla våra nuvarande och erfarna medarbetare i vår kommun.
Det blir kostsamt med många nyrekryteringar och viktig kompetens går förlorad, vilket
gör att verksamheterna blir lidande vid för många byten av personal.

Nyanställda tar lönetäten
Vision har uppmärksammat att nyanställda tar lönetäten gentemot erfaren personal
med många års anställning inom kommunen.
Brist på personal driver upp lönerna vid nyrekryteringar. Våra medlemmar upplever en
orättvisa i lönesättningen och det skapar missnöje bland dem som trots många år på
arbetsplatsen tjänar mindre än de nyanställda. Erfarenhet borde vara en väl så viktig
faktor vid lönesättning.
Arbetsgivaren behöver förstå att det inte känns bra för någon som jobbat 20-30 år som
ska lära upp en ny kollega med högre lön. Det skapar irritation på arbetsplatsen och i
arbetsgruppen och leder även till uppsägningar med dyra nyrekryteringar som resultat.
Vid nyrekryteringar bör det därför göras en justering av lönerna för befintlig personal.
Det är viktigt med stabilitiet i verksamheterna och ingen anställd ska behöva byta
arbetsplats för att få en bra löneutveckling.
Ett förslag är att som komplement till den årliga individuella lönerevisionen införa
lojalitetsbonusar till dem som jobbat länge på samma arbetsplats för att främja ett bra
arbetsklimat och belöna erfarenhet och lojalitet.

Införande av friskvårdstimme alternativt höjning av friskvårdsbidraget
Att ha en välmående personal har i många undersökningar visat sig vara hälsofrämjande och ha stor betydelse, då personalen oftast är gladare och presterar bättre.
Ohälsa och sjukskrivningar är något som har ökat mycket under de senaste åren och
kostnaderna för dessa problem ökar stadigt, vilket är ett stort ekonomiskt problem för
kommunen.
Forskning visar att fysisk aktivitet främjar både den fysiska och psykosociala hälsan.
Arbetsgivare som satsar på friskvård får en mer hälsosam, välmående och stresstålig
personal som orkar mer och effekten blir att sjukfrånvaron minskar. Därför är det viktigt
att uppmuntra anställda till fysisk aktivitet på arbetstid.
En annan anledning till att satsa på friskvårdstimme eller ökat friskvårdsbidrag är att
Mörbylånga kommun blir mer attraktiv som arbetsgivare, både för nuvarande och po-
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tentiella medarbetare, genom att profilera sig som en kommun som satsar och bryr sig
om sin personal och vill att de ska må bra.

Satsning på fortbildning av personal
Personalen är en väldigt viktig faktor för en kommuns utveckling och verksamhet. Därför är det viktigt att satsa på sin personal och låta dem utvecklas och växa genom personalutbildning.
Om Mörbylånga kommun satsar och investerar i kompetensutveckling av personalen
gynnar det dem i deras arbete som i sin tur kommer att gynna kommunen genom att få
ännu mer kompetent och motiverad personal i verksamheterna.

Vision äskar att


I budget 2020 avsätta pengar till lönerevisionen 2020 för en lönesatsning på
kommunanställda med lång erfarenhet som halkat efter i löneutvecklingen i
jämförelse mot nyanställda inom samma yrke för att behålla kompetent, lojal
och erfaren personal.



I budget 2020 införa en friskvårdstimme i veckan eller utökat friskvårdsbidrag,
vilket kommer att bidra till bättre hälsa och friskare personal samt en
attraktivare arbetsgivare.



I budget 2020 avsätta pengar för en större satsning på fortbildning av
personalen.

Dessa äskanden och förslag kommer bidrar både till att göra Mörbylånga kommun till
en attraktiv arbetsgivare och att kunna locka nya kompetenta medarbetare samt
behålla kompetent och erfaren personal.

Vänliga hälsningar

Mikael Malmqvist
Vision Ölandsavd
Tel/mobil: 0485-470 59
E-post: mikael.malmqvist@morbylanga.se

