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1 God ekonomisk hus-
hållning och måluppfyl-
lelse 

Kommunledningen har brutit ner 
kommunfullmäktiges mål inom de 
områden där kommunledningen 
har verksamhet. Indikatorer har 
knutits till respektive mål för att 
få ett mått på måluppfyllelsen. I 
flera fall avser indikatorn en 
undersökning där resultatet ännu 
inte erhållits. I de fall har progno-
sen för måluppfyllelsen bedöms 
utifrån de aktiviteter som verk-
samheten genomför för att nå må-
len. 

Inom perspektivet medborgare har 
ledningen tre mål som de jobbar 

utifrån. Alla tre målen bedöms 
uppnås. Inom perspektivet ut-
veckling bedöms två mål uppnås 
och ett mål som delvis uppfyllda 
medan det inom perspektivet 
medarbetare bedöms som samt-
liga 3 mål kommer uppfyllas. När 
det gäller det ekonomiska målet 
bedöms det som att det delvis 
kommer att uppnås, kommunled-
ningen prognostiserar ett litet 
överskott mot mot budget. Indika-
torerna visar  att verksamheten är 
delvis kostnadseffektiv i förhål-
lande till liknande kommuner. 

Sammanfattningsvis bedöms 
måluppfyllelsen för ledningen 
som god då flertalet mål bedöms 
uppnås eller delvis bli uppnådda. 

1.1 Medborgare 

Övergripande mål: 
1.1.1 Invånare i Mörbylånga kommun upplever kommunen som en bra 
plats att bo och verka i. 

Nämndmål Måluppfyllelse 

Kommunstyrelsen ska bidra till att invånare i Mörbylånga kommun 
upplever kommunen som en bra plats att bo och verka i. 

 

Analys 

Vi arbetar för att medborgarna ska uppleva att kommunen är en bra plats att bo och verka 
i. Dels görs det genom olika kommunikationsinsatser. Framtagandet av den nya mobilap-
plikationen är en sådan insats. Samtidigt försöker vi stärka servicecenter så att de kan 
svara på allt fler frågor utan att behöva hänvisa till handläggare. 

Verksamhetsstöd servar chefer och andra medarbetare med information som ska bidra 
till att de kan bedriva en bra verksamhet inom sina specialområden. Som grund för arbe-
tet finns den antagna servicepolicyn som har kundens fokus som uppdrag. 

  

  

 

Indikatorer Mål Utfall Kommentar  

Hur nöjd är du med din 
kommun i dess helhet 
som en plats att bo och 
leva på? 

7,1  Indikatorn ingår i SCBs Medbor-
garundersökning som utförs under 
hösten. Resultatet kommer i de-
cember. 

 

Hur lätt är det att 
komma i kontakt med 
tjänstemän eller annan 
personal i din kommun? 

6  Indikatorn ingår i SCBs Medbor-
garundersökning som utförs under 
hösten. Resultatet kommer i de-
cember. 

 



Indikatorer Mål Utfall Kommentar  

Hur blir du bemött när 
du har kontakt? 

6,5  Indikatorn ingår i SCBs Medbor-
garundersökning som utförs under 
hösten. Resultatet kommer i de-
cember. 

 

Hur uppfattar du kom-
munens insatser för att 
kommuninvånarna ska 
kunna leva miljövänligt? 

6,3  Indikatorn ingår i SCBs Medbor-
garundersökning som utförs under 
hösten. Resultatet kommer i de-
cember. 

 

Övergripande mål: 
1.1.2 Medborgare har god insyn och är delaktiga i kommunens verksam-
het. 

Nämndmål Måluppfyllelse 

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

 

Analys 

Mörbylånga kommuns mobilapp är i drift sedan juni 2019. Den kommer att medverka 
till ökad insyn och delaktighet. En ökad aktivitet i sociala medier har skett och mer in-
formation på vår externa webb finns i syfte att öka insyn och delaktighet. 
En ambition är att komma närmare kommunens medborgare och företagare för att förstå 
hur verksamheterna uppfattas av kunderna. Direktdialog är viktig för att utveckla de de-
lar som gör skillnad för medborgarna. 

 

Indikatorer Mål Utfall Kommentar  

Hur nöjd är du med den 
insyn och det inflytande 
du har över kommunens 
beslut och verksam-
heter? 

5  Indikatorn ingår i SCBs Medbor-
garundersökning som utförs under 
hösten. Resultatet kommer i de-
cember. 

 

Hur nöjd är du med till-
gången till information 
om kommunen och dess 
verksamhet? 

6,3  Indikatorn ingår i SCBs Medbor-
garundersökning som utförs under 
hösten. Resultatet kommer i de-
cember. 

 

Övergripande mål: 
1.1.3 Medborgare uppfattar Mörbylånga kommun som en trygg kommun. 

Nämndmål Måluppfyllelse 

Kommunstyrelsen ska bidra till att medborgare uppfattar Mörby-
långa kommun som en trygg kommun. 

 



Nämndmål Måluppfyllelse 

Analys 

Kommunstyrelse 

I och med den nya organisationen från 1 januari 2019 har kommunen valt hållbar ut-
veckling som ett kluster för att få ett helhetsperspektiv på ett viktigt utvecklingsområde. 
Agenda 2030 ingår här som en viktig del. Ett uppdrag är utdelat, för att verkställas under 
2019, som innebär att en handlingsplan för agenda 2030 ska tas fram och att målen ska 
implementeras i hela organisationen. De 17 målen som finns beskrivet i Agenda 2030 är 
viktigt för att kommunens arbete ska uppfattas hållbart. Övriga delar inom hållbar ut-
veckling är näringsliv, landsbygdsutveckling, klimat och energiarbete samt kommunens 
ansvar för världsarvet. 

Ett brottsförebyggande råd finns som genom ett nära samarbete mellan kommun och po-
lismyndighet ska medverka till ett tryggt samhälle. Som grund finns ett samarbetsavtal 
tecknat mellan polis och kommun. Brottsförebyggande rådet planerar att arrangera träf-
far för att starta igång grannsamverkan också i syfte att skapa en tryggare kommun. 

 

Indikatorer Mål Utfall Kommentar  

Hur uppfattar du hur 
tryggt och säkert du kan 
vistas utomhus på kväl-
lar och nätter? 

7,7    

Hur uppfattar du hur 
trygg och säker du kan 
känna dig mot hot, rån 
och misshandel? 

7,6  Indikatorn ingår i SCBs Medbor-
garundersökning som utförs under 
hösten. Resultatet kommer i de-
cember. 

 

1.2 Utveckling 

Övergripande mål: 
1.2.1 Mörbylånga kommun har låg arbetslöshet. 

Övergripande mål: 
1.2.2 Företagsklimatet är bra. 

Nämndmål Måluppfyllelse 

Kommunstyrelsen ska bidra till att företagsklimatet är bra.  

Analys 

En ny organisation för näringslivsfrågor är antagen av kommunstyrelsen. En genomlys-
ning har gjorts under våren 2019 som har resulterat i en handlingsplan för att kommu-
nens arbete med näringslivsfrågor ska bli bättre. I samband med presentationen av hand-
lingsplanen genomfördes under våren en konferens för företag i kommunen. Rekrytering 
av ny näringslivschef pågår. 

 

Indikatorer Mål Utfall Kommentar  

Svenskt näringslivskli-
mat 

3    



 

Övergripande mål: 
1.2.3 Medborgarna uppfattar att tillgängligheten till natur, fritidsintressen, 
kultur- och idrottsevenemang är hög. 

Nämndmål Måluppfyllelse 

Kommunstyrelsen ska bidra till att medborgare uppfattar att till-
gängligheten till natur, fritidsintresse, kultur- och idrottsevene-
mang är hög. 

 

Analys 

Genom igångsättandet av mobilapplikationen har bland annat kommunens vandringsle-
der och världsarv blivit mer tillgängligt. I mobilapplikationen finns även en evenemangs-
kalender som speglar evenemang som sker runt om i kommunen. Aktiviteten i sociala 
medier och kommunens hemsida har också ökat. 

 

Indikatorer Mål Utfall Kommentar  

Hur ser du på möjlig-
heter till fritidsaktivite-
ter? 

60  Indikatorn ingår i SCBs Medbor-
garundersökning som utförs under 
hösten. Resultatet kommer i de-
cember. 

 

Övergripande mål: 
1.2.4 Kommunen erbjuder bra boendealternativ som uppfattas attraktiva. 

Nämndmål Måluppfyllelse 

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

 

Analys 

Som ett led i att kunna erbjuda bra boendealternativ är det viktigt att vi har en bra eko-
nomi för att kunna erbjuda tomter. Som ett led i detta analyserar vi och säkerställer att 
exploateringsredovisningen är rätt. Detta arbete har påbörjats och ansvariga ska gå på ut-
bildning i oktober. 

 

Indikatorer Mål Utfall Kommentar  

Hur ser du på möjlighet-
erna till att hitta bra bo-
ende? 

5,4  Indikatorn ingår i SCBs Medbor-
garundersökning som utförs under 
hösten. Resultatet kommer i de-
cember. 

 

Hur ser du på utbudet av 
olika typer av boende-
former? 

5  Indikatorn ingår i SCBs Medbor-
garundersökning som utförs under 
hösten. Resultatet kommer i de-
cember. 

 

Hur ser du på hur triv-
sam bebyggelsen är? 

7,1  Indikatorn ingår i SCBs Medbor-
garundersökning som utförs under 
hösten. Resultatet kommer i de-
cember. 

 



1.3 Medarbetare 

Övergripande mål: 
1.3.1 Medarbetare i Mörbylånga kommun ser fram emot att gå till sitt ar-
bete. 

Nämndmål Måluppfyllelse 

Kommunstyrelsen ska bidra till att medarbetare i Mörbylånga kom-
mun ser fram emot att gå till sitt arbete. 

 

Analys 

Medarbetarna är den absolut viktigaste resursen för att verksamheten ska fungera på 
bästa sätt. Ett av kommunens viktigaste mål är att skapa bästa möjliga förutsättningarna 
för att medarbetarna ska fungera i sitt arbete. Vi mäter medarbetarnas syn på sin arbets-
plats genom medarbetarenkät en gång per år. Efter genomförd medarbetarenkät skapas 
en handlingsplan som ska fokusera på förbättringsarbete. 
Ledarskapet i kommunen är viktigt. I linje med en tillitsfull ledning och styrning behöver 
vi ha modiga chefer som släpper kontrollmoment och skapar tillit till sina anställda. För 
att klara framtidens utmaningar, med krav på effektiviseringar kommer vi vara helt bero-
ende av medarbetare som tillåts kliva fram och ta större ansvar. Vi behöver med gemen-
sam kraft åstadkomma en tillåtande kultur där vi vågar misslyckas. 
Under året har samarbete skapats med Kalmar kommun där vi ingår i deras ledarförsörj-
ningsprogram. Inför hösten planeras utbildning i Utvecklande ledarskap. Projektet Hälsa 
tillsammans är uppstartat. 

 

Indikatorer Mål Utfall Kommentar  

Jag ser fram emot att gå 
till arbetet 

73  Arbetsmiljöenkät görs i november.  

Övergripande mål: 
1.3.2 Delaktigheten i arbetet är hög och vi jobbar med förbättringsarbete. 

Nämndmål Måluppfyllelse 

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

 

Analys 

Arbetet är påbörjat med att ta fram en handlingsplan för att öka delaktigheten och infly-
tandet för kommunens medarbetare. 

 

Indikatorer Mål Utfall Kommentar  

Min arbetsplats mål följs 
upp och utvärderas på 
ett bra sätt. 

70  Arbetsmiljöenkät görs i november.  

HME enkät totalt 78  Arbetsmiljöenkät görs i november.  



 

 

 

Övergripande mål: 
1.3.3 Sjukfrånvaron sjunker i hela organisationen. 

Nämndmål Måluppfyllelse 

Kommunstyrelsen ska bidra till att sjukfrånvaron sjunker i hela or-
ganisationen 

 

Analys 

En ny organisation är beslutad för kommunens HR enhet. Den nya organisationen kom-
mer att innebära en förstärkning av verksamheten. 
Samtliga chefer har under våren utbildats i rehabilitering och samarbetet med försäk-
ringskassan. 
System har tagits fram för att underlätta för cheferna att få överblick och syn på delar av 
verksamheten som man behöver arbeta med i ett hälsoperspektiv. 
 

  

 

Indikatorer Mål Utfall Kommentar  

Sjukfrånvaron i % av ar-
betstiden 

6,5 % 5,8 %   

1.4 Ekonomi 

Övergripande mål: 
1.4.1 Kommunens ekonomiska resultat ska över budgetperioden år 2018-
2020 genomsnittligt uppgå till minst 1,5 % av skatteintäkterna. I slutet av 
perioden ska resultatet nå 2 %. 

Nämndmål Måluppfyllelse 

Mörbylånga kommuns verksamheter ska vara lika kostnadseffektiva 
som liknande kommuner och jämförelsekommuner 

 

Analys 

Kommunstyrelsens verksamheter är endast delvis kostnadseffektiva. När det gäller kost-
personalindex och administrationsindex så ligger vi lågt i andel av vår personal som ar-
betar med dessa verksamheter i förhållande till övriga. Vi bedömer därmed att vi är kost-
nadseffektiva vad det gäller kostpersonal och personal som arbetar med administration. 
När det gäller den politiska verksamheten är dock våra kostnader högre per invånare än 
dem vi jämför oss med och den politiska verksamheten bedöms därmed inte som kost-
nadseffektiv. 

Mörbylånga kommuns verksamheter ska vara ändamålsenliga. 
Jämförelse görs mot likande kommuner och jämförelsekommu-
nerna. 

 

Analys 

Någon statistik eller mätning har ännu inte erhållits/genomförts. Vi arbetar med ständig 
förbättring och utveckling av våra processer för att verksamheten ska vara ändamålsen-
lig. Vi vet dock att vi brister inom områdena exploateringsredovisning och upphandling 
och där åtgärder har vidtagits för att förbättra ändamålsenligheten. Investeringsprocessen 
har utvecklats under året och arbetet fortgår. 



 

Indikatorer Mål Utfall Kommentar  

Nettokostnad politisk 
verksamhet kr/invånare 

736 991 Kostnaden för den politiska verk-
samheten har stigit jämfört med f 
g år och jämfört med de kommu-
ner vi jämför oss med. 

 

 

Administrationsindex 10,9 % 11,4 % Vår andel administrativa personal 
har ökat men är fortfarande lägre 
än de vi jämför oss med. 

 

Kostpersonalindex 3,3 % 3,3 % Vi ligger förhållandevis lågt för en 
kommun i vår storlek jämfört med 
liknande kommuner och nästan i 
nivå med Kalmar som är en större 
kommun och kan slå ut kostnaden 
på fler enheter. Borgholm kan vi 
inte jämföra oss med då de har sin 
kost i bolaget. 

 

Informationsindex för 
kommunens webbplats 

84    

Sjukfrånvaro kommu-
nalt anställda totalt 

6,7 %    

Gott bemötande vid 
kontakt med kommunen 

85    

  



2 Väsentliga händelser 

  

Kommunledning 

Kommunledningen arbetar med 
hållbar styrning och prioriterar att 
ge stöd i arbetet som innebär att 
alla bidrar för att uppfylla kom-
munens mål, uppdrag och den 
långsiktiga utvecklingen mot vis-
ionen. 

I stratsys synliggörs kommunens 
styrning. Den bygger på en mål-
kedja och omfattar fem målnivåer, 
vision, kommunövergripande mål, 
verksamhetsplaner, arbetsplaner 
samt överenskommelser i medar-
betarsamtal. Tillsammans bildar 
delarna en helhet och en röd tråd 
som ska leda till att visionen för 
Mörbylånga kommun uppnås. 

Under kommunledning finns delar 
av hållbar utveckling i form av 
Agenda 2030 samt klimat-och 
energiarbetet. Bägge dessa verk-
samheter har gjort lite grann av en 
omstart i höst och det pågår en ge-
nomlysning av den klimatstrategi 
(2017 - 2020) som gäller för att 
synliggöra vad som är verkställt 
och vad återstår. 

Agenda 2030 arbetet inklusive 
implementering av ny lagstiftning 
för barnkonventionen pågår. Även 
för agenda 2030 kommer en nulä-
gesanalys att visa vad kommunens 
verksamheter står i förhållande till 
de 17 mål som är uttalade för 
Agenda 2030 arbetet. 

På ett övergripande ekonomiskt 
plan visar prognoser att verksam-
hetsområdet generera ett minusre-
sultat. Anledningen till detta är en 
skillnad i avsatt budget mot de be-
slut som finns för arvoden för po-
litiken. 

Ekonomi 

Ekonomienheten har fortsatt arbe-
tet med att utveckla och utbilda i 

beslutsstödsystem. Implemente-
ring för arbetet med intern kon-
troll i systemen är också i princip 
klar. För att få en bättre uppfölj-
ning och en tydligare struktur i 
uppföljningen har mallar för bud-
get och uppföljning tagits fram 
som ska vara samma för alla 
nämnder. En uppdaterad kravrutin 
har beslutats av kommunstyrelsen 
och ett inkassoföretag har upp-
handlats för att sköta kravhante-
ringen. Fastighetsförvaltningen är 
identifierad som en strategisk 
framtidsfråga och arbetet med att 
förbättra styrningen har påbörjats. 
En annan strategisk framtidsfråga 
är inköp och upphandling där eko-
nomienheten bidrar med utbild-
ning av medarbetare vilka vi har 
avtal med och var vi ska köpa 
våra varor och tjänster. 

Verksamhetsstöd 

För kansliverksamheten har peri-
oden handlat om att hitta former 
och arbetssätt utifrån den nya po-
litiska organisationen. Det arbetet 
fortsätter med uppgradering av 
ärendehanteringssystem och för-
enkling av processer för hand-
lingar och ärenden som ska till 
och från nämnder och kommun-
fullmäktige. 

För kostverksamheten ligger ut-
maningarna i att bemöta alla öns-
kemål om specialkost, speciellt 
för de mindre köken. Att få ner 
matsvinnet har varit fokus under 
perioden där köken regelbundet 
mäter och följer upp resultaten. 

Vårt servicecenter har nu organi-
satoriskt gått över till kommuni-
kation för att utöka samarbete och 
kommunikationsvägar ännu mer. 

Genom att en ny säkerhetsskydds-
lag trädde i kraft den 1 april har 
frågor som rör kris och säkerhet, 
säkerhetsskydd, civilt försvar och 
beredskap kommit att prioriteras. 



Dialog och möten med länsstyrel-
sen är genomförda och utbild-
ningsinsatser inplanerade. 

Under perioden bildade HR/lön 
ett eget verksamhetsområde för att 
ännu mer rent operativt fokusera 
på de personalrelaterade frågorna. 

Kommunikation 

Kommunikation fortsätter sitt ar-
bete med att etablera sig som ett 
tydligare stöd ute i verksamhet-
erna. Under året har kommunikat-
ion bland annat haft en informat-
ion för kommunens chefer om vad 
man bör tänka på i mötet med me-
dia. Många av kommunens verk-
samheter är i behov av stöd vid 
kommunikationsinsatser och i 
detta arbete är kommunikation allt 
mer aktiva. 

I juni lanserades kommunens nya 
mobilapplikation vilken har blivit 
en stor succé med över 8000 ned-
laddningar. Applikationen är 
framtagen för att komma närmre 
kommuninvånarna samtidigt som 
kommunen kan erbjuda en högre 
service. Kommunikation effekti-
viserar också processer som ex-
empelvis felanmälan till hjälp för 
alla verksamheter. 

Arbete görs med att genomlysa 
den externa webben. Detta för att 
göra Morbylanga.se mer tillgäng-
lig samt att varje sida innehåller 
korrekt och riktig information. 
Arbetet med att införa ett nytt 
intranät pågår och beräknas bli 
klart under hösten. 

Mycket resurser har under året 
lagts på att lyfta Mörbylånga 
kommun som varumärke. Dels i 
form av trycksaker och annonser 
men också genom att upplysa 
verksamheterna om att försöka nå 
ut med intressanta händelser. Ar-
betet med att stärka vår position i 
sociala medier fortsätter. 

Det nya interna digitala nätverket 

har upprättats. Initialt ska nätver-
ket kartlägga vad våra verksam-
heter har digitaliserat fram tills 
idag, om man har en pågående di-
gitalisering och vad man vill digi-
talisera i framtiden. Dels för att få 
en överblick i kommunen men 
också för att kunna samordna oss 
och framöver undvika inköp av 
olika system för samma ändamål. 
Alla verksamheter ska ta fram en 
handlingsplan som ska vara klar 
under tredje kvartalet av 2019. 
Detta ska skapa gemensamma för-
utsättningar till effektivisering ge-
nom digitalisering. 

I april genomfördes projektet Mer 
digital. Där en utbildningsinsats 
för att göra kommunens seniorer 
mer nyfikna på det digitala sam-
hället. Vid tre tillfällen, ett i Mör-
bylånga och två i Färjestaden, del-
tog 300 seniorer. 40 elever från 
årskurs 9 agerade lärare. Utöver 
detta fanns också 20 handledare 
från kommunens verksamheter på 
plats för att stötta. Projektet ge-
nomfördes med stor framgång och 
mycket positiv respons, både av 
media och av deltagare. 

Under sommaren fortsatte detta 
arbete genom ferietjänster. Ung-
domar satt på biblioteket dit seni-
orer kunde ta sig för att öka sina 
digitala kunskaper. 

Ett arbete om att digitalisera pro-
cessen för kö till särskilt boende 
inom social omsorg har inletts. 
Här är många medarbetare invol-
verade i processen. Detta arbete 
fortsätter under hösten 2019. 
Nattro, tillsyn via kamera inom 
äldreomsorgen, beräknas också att 
införas under hösten. Alla kom-
munens verksamheter arbetar dag-
ligen med att förändra sina arbets-
sätt och effektivisera genom digi-
talisering. 

 

 



 

HR och lön 

Under våren 2019 tillsattes en 
HR-chef och avdelningarna HR 
och Lön slogs samman för att öka 
fokus på personalfrågor. Under 
första halvåret har sjukfrånvaron 
varit hög på avdelningen vilket re-
sulterat i svårigheter att möta 
verksamheternas behov av HR-
stöd. 

HR-avdelningen hade under 2018 
mycket stor personalomsättning 
och det tillsattes tre nya HR-part-
ners hösten 2018. Detta utbyte av 
kompetens har haft omfattande 
påverkan på både HR-avdel-
ningen och organisationen i stort 
även under 2019 och introdukt-
ionen och etableringen av de nya 
medarbetarna inom HR fortsätter 
under 2019. 

Under första halvåret har arbets-
belastningen även varit hög inom 
avdelningen vilket resulterat i att 
sjukfrånvaron ökat för medarbe-
tarna inom HR vilket i sin tur re-
sulterat i svårigheter att möta upp 
verksamheternas behov av HR-
stöd. Arbetet med att prioritera 
avdelningens uppdrag och skapa 
ordning och enhetliga rutiner i 
våra arbetssätt har därför blivit av 
största vikt i vårt fortsatta arbete 
framåt för att kunna undvika 
brandkårsutryckningar och skapa 
hållbara arbetssätt som gynnar or-
ganisationen. 

För att öka fokus och stärka kom-
munen i sitt arbete med att vara en 
attraktiv arbetsgivare där medar-
betare och chefer trivs och mår 
bra tillsattes under våren 2019 
även en ny HR-chef tillika verk-
samhetsområdeschef för HR och 
LÖN. Med den satsningen ökar 
förutsättningarna för kommunen 
att arbeta långsiktigt med bland 
annat kompetensförsörjning, före-
bygga sjukfrånvaro och arbeta 

hälsofrämjande ute i verksamhet-
erna. 

3 Strategiska framtids-
frågor 

Kommunledning 

Utifrån uppdraget att initiera en 
översyn av budgetprocessen samt 
budget dokumenten har initiativ 
tagits till att se hur regeringens ar-
bete med styrning och ledning 
skulle kunna implementeras i vår 
kommun. Den politiska och för-
valtningens kommunledning har 
under augusti besökt Gislaveds 
kommun för att ta del av deras ar-
bete runt tillitsfull styrning och 
ledning. Vi kommer att jobba vi-
dare med uppdraget. En föreläs-
ning är planerad under oktober 
månad. 

Kommunen står inför stora utma-
ningar. Det är den demografiska 
situationen som vi, precis som alla 
andra kommuner står inför. En 
äldre befolkning som blir allt 
äldre men också fler. Det innebär 
lägre skatteintäkter. Parallellt med 
en åldrande befolkning är vi också 
en tillväxtkommun. Många vill 
komma och bo hos oss, bygga och 
investera i kommunen. Förutom 
en åldrande befolkning ser vi en 
ökning av unga familjer. Det bety-
der att vi har stora investeringar 
som väntar i form av förskolor, 
skolor, äldreboenden samt infra-
struktursatsningar med vägar, fi-
ber och grönyteskötsel. 

Ytterligare en utmaning är kom-
petensförsörjning. Här behöver vi 
jobba för att både attrahera nya 
medarbetare som att behålla de 
personer som vi har anställda re-
dan idag. 

Invånarna förväntar sig en ökad 
kvalitet i den service vi levererar. 
Man förväntar sig snabbare, smi-
digare och mer flexibel service. 



- Vi behöver ha kundens fokus när 
vi ska leverera vår service. 
- Vi behöver bli bättre på att sam-
arbeta och samverka med andra 
- Vi behöver bygga en kultur som 
tillåter oss att göra fel, som byg-
ger in mod och lockar fram nya 
arbetssätt och innovationer. Vi be-
höver lägga mindre fokus på stra-
tegier och planer utan istället mer 
av att testa, ta lärdom och göra. 
- Utifrån kartläggningar av pro-
cesser behöver ta vara på digitali-
seringens möjligheter. 

Ekonomi 

Ekonomienheten ser ett behov av 
utveckla samarbetet med MBAB 
och vårt förvaltningsavtal avse-
ende fastigheter. För att kommu-
nen ska vara kostnadseffektiv och 
ändamålsenlig i sin fastighetsför-
valtning krävs ett utvecklat samar-
bete. Ett annat strategiskt fram-
tidsområde är upphandling och in-
köp där arbetet idag i stort sett är 
delegerat ut till verksamheterna. 
Behovet av hjälp och stöd finns 
men resurser saknas om kommu-
nen ska utveckla och förbättra 
sina upphandlingar och inköp. 

Verksamhetsstöd 

Strategiska framgångsfaktorer för 
verksamhetsstöd handlar om om-
världsbevakning, uppföljning och 
kompetenshöjning. Fokus ligger 
på effektivare hantering av ären-
den, GDPR, risk- och säkerhet 
inkl. säkerhetsskydd, mätning av 
matsvinn och dialog kring special-
kost samt kommunikation med 
barn, föräldrar och pedagoger i 
kostfrågor. 

Kommunikation 

Informationskravet från medbor-
garna ökar och kommunikations-
avdelningen måste fortsätta arbeta 
för att Mörbylånga kommun ska 
upplevas som tillgängliga och en 
bra kommun att leva och verka i. 
Att nå ut med information till 

medborgarna blir allt svårare och 
vi måste tillgängliggöra oss där 
medborgarna finns. Informations- 
och kommunikationsteknik blir 
också viktigare hos våra medarbe-
tare när informationssamhället 
växer.  Vi behöver se över vår 
kommunikationsstrategi, grafiska 
profil och hur vi arbetar med avtal 
gentemot leverantörer.  Nya lagar 
innebär nya system för att möta de 
krav som ställs på oss. Den in-
terna kommunikationen är viktig 
för att bygga tillit och stolthet i 
organisationen. Ett nytt socialt 
intranät har upphandlats och lans-
eras under hösten 2019. 

För att få effekt i digitalisering 
krävs processkartläggning och ett 
aktivt arbete ute i våra verksam-
heter. För att kunna effektivisera 
genom digitalisering behöver re-
surser läggas på att kartlägga 
verksamheter med ett särskilt stort 
behov, exempelvis Social omsorg. 
Det finns också ett behov av sam-
ordning och kartläggning av digi-
talisering i hela kommunen. Be-
hovet av systemförvaltare i våra 
verksamheter ökar i samma takt 
som allt mer processer digitalis-
eras. 

HR och lön 

Strategisk kompetensförsörjning 
kommer att vara en av de viktig-
aste frågorna att hantera för kom-
munen för att kunna nå verksam-
heternas mål i framtiden. Dels pga 
av den kommande generations-
växlingen vi ser inom kommunens 
yrkesgrupper, inte minst på chefs-
sidan, men också för att möta 
framtidens rekryteringsutma-
ningar med en lägre arbetslöshet i 
samhället. Fler är benägna att 
starta egna företag snarare än att 
vara anställda och den nya gene-
rationen söker efter jobb där de 
får vara engagerade och fylla ett 
större syfte under deras karriär. 

En viktig del av den strategiska 



kompetensförsörjningen kommer 
även vara att strategiskt arbeta 
med kommunens arbetsgivarvaru-
märke för att behålla och attrahera 
medarbetare i framtiden. 

Behovet av att satsa på ett hållbart 
arbetsliv för våra medarbetare och 
bemöta den ökade psykiska ohäl-
san i samhället kräver också ett 
fortsatt arbete med OSA, organi-
satorisk och social hälsa, integre-
rat i det dagliga löpande arbetet 
samt ett inkluderande arbete med 
hälsofrämjande arbetsplatser. Ini-
tialt börjar vi med att arbeta fram 
och stärka rutiner och arbetssätt 
kopplat till det systematiska ar-
betsmiljöarbetet samt stärka orga-
nisationens arbete med rehabilite-
ring av långtidssjukskrivna för att 
därefter arbeta proaktivt och lång-
siktigt genom att stärka ett gott le-
darskap, ett aktivt medarbetarskap 
och ta fram förebyggande insatser 
för att minska sjukfrånvaron. 

  

  

  



4 Driftsredovisning 

  

Driftsredovis-
ning tkr 

Budget Utfall aug Prognos Skillnad 

Kommunled-
ning 

16 209 10 445 16 309 -100 

Hållbar ut-
veckling 

1 294 875 1 294 0 

Ekonomi 32 714 21 498 32 714 0 

Fastighet -1 833 -3 026 -2 833 1 000 

Verksamhets-
stöd 

18 170 11 118 18 670 -500 

Kostverksam-
het 

0 -74 0 0 

Kommunikat-
ion 

3 008 2 583 3 008 0 

Summa 69 562 43 419 69 162 400 

Förklaring till avvikelse i prognosen: 

För hela Kommunstyrelsen är prognosen att det blir ett överskott på 
ca 400 tkr för helåret. 

Kommunledningen: 

Det förekommer en del negativa avvikelser mot budget, främst vad det gäl-
ler arvoden för den politiska verksamheten men även vad det gäller inköp av 
läsplattor och prenumerationskostnader. Positiva avvikelser gäller främst 
kostnader för överförmyndarverksamheten där antalet ärenden är lägre än 
förväntat och därmed är arvoden lägre än vad som budgeterats.. 

Hållbar utveckling: 

Inga väsentliga budgetavvikelser i dagsläget 

Ekonomi: 

Positiva avvikelser gentemot budget vad det gäller personalkostnader pga 
sjukskrivning  samt att det under året varit en vakant tjänst. Negativa avvi-
kelser främst vad det gäller systemkostnader. Men för helheten så beräknas 
det som att budgeten kommer att hållas. 

Fastighet: 

Framförallt beror överskottet på att det beräknas bli  lägre kostnader för un-
derhåll på fastigheterna. Delvis beroende på att organisationen inte hunnit 
med det som varit tänkt och därmed har vissa åtgärder blivit förskjutna i ti-
den. 

Verksamhetsstöd: 

Framförallt är det negativa avvikelser vad det kostnader för system och kon-
sultationer, men även kostnaden för Sydarkivera och Dataskyddsombud är 
högre än budgeterat. 

Högre lönekostnader än vad som rymdes inom budget, lön är 0,75 tjänst mer 



pga heltidsresan än vad som är med i budgeten. 

Dock har det också varit en del inbesparingar som gör att överdraget ej blir 
så stort fullt ut samt att det varit en del vakanta tjänster och sjukskrivningar 
under året, främst för HR. 

 

Kosten: 

Inga väsentliga budgetavvikelser 

Kommunikation: 

inga väsentliga budgetavvikelser 

  

  

  

5 Investeringsredovisning 

  

Kommunstyrelsen - Investeringsredovisning (2019-08-31) 

(tkr) Budget 2019 Utfall aug Prognos 2019 Skillnad 

Verksamhets-
stöd 

1 700 214 1 700 0 

Fastigheter 40 310 903 26 852 13 458 

Kosten - inven-
tarier 

600 0 600 0 

TOTALT 42 610 1 117 29 152 35 304 

Utfallet tom augusti är lågt. Detta beror dels på att en del projekt blivit för-
senade men också så har ett bidrag för Äppelvägen erhållits på nästan 3 mkr 
som minskat årets utfall. Dels beror det också på att en del entreprenörer är 
sena i sin fakturering. 

Byggandet av den nya idrottshallen i Färjestaden sköts i tid pga överklagan-
det av det nya högstadiet. Projektarbetet med ombyggnaden av Skansensko-
lan blir också skjutit i tid pga samma orsak. 

Utvecklingen av Zokkerområdet är också framskjutet i tid. Beslut avseende 
Brandstation i Mörbylånga är inte klart ännu varför denna peng är skjuten 
på framtiden. 

Arbetet med aktivitetshuset på Alungården har precis startat igång och be-
räknas inte hunnit så långt som det var budgeterat. 
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1 Uppdrag 

I respektive verksamhetsplan beskrivs separata uppdrag som politiken ger 
till respektive verksamhetsområde. Dessa uppdrag är ett komplement till de 
övergripande målen. Uppdragen löper på under den period som beslutas, 
men vanligtvis hör de ihop med planperioden. 

1.1 Medborgare 

1.2 Utveckling 

Uppdrag Status 
Start-/ Slutda-
tum 

Samarbete 
 Pågående 2019-02-13 

 
2019-12-31 

Beskrivning 
För att Mörbylånga kommun ska klara framtidens utmaningar krävs utökat sam-
arbete. Kommundirektören får i uppdrag att undersöka förutsättningarna för nya 
samarbeten med kommuner, föreningar och andra aktörer. Områden som är sär-
skilt intressanta är VA, energi, allmännyttan, socialjour, kultur, fritid och idrott, 
näringsliv samt myndighetsutövning inom miljöområdet. 

Kommentar 

Uppdraget med att åstadkomma mer samarbete och samverkan för att klara ut-
maningarna är mycket viktigt. Sedan maj månad vet vi utfallet av folkomröst-
ningen Öland en kommun. Utifrån detta resultat beslutade kommunfullmäktige 
att inte gå vidare med arbetet att slå samman kommunerna till en, utan ett nytt 
uppdrag delades ut att se över vilka delar som vi kan initiera fördjupat samarbete 
i. Samarbeten ska generera, förutom mervärde för våra medborgare, även eko-
nomiska fördelar. En första presentation kommer att ske till KS i oktober. Fortsatt 
gemensam drift av vår IT verksamhet har högsta prioritet. 

Under 2019 har ett antal konkreta samarbeten burit frukt. Vi har avtal med Kal-
mar för gemensamt centralförråd för inköp av kontorsmaterial och städmaterial. 
Förutom att vi följer ingångna avtal bättre blir vi mer kostnadseffektiva. Vidare 
har vi ingått avtal med ett antal kommuner i länet om att driva en gemensam so-
cialjour. 

Kraftsamling Sydöland är ett bra exempel på hur ett lyckat samarbete mellan nä-
ringsliv, region, ideella föreningar, länsstyrelse blir ett kraftfullt verktyg i ett ut-
vecklingsarbete. Vi har all anledning att vara stolta och glada över vårt arbete 
med kraftsamling Sydöland. 

1.3 Medarbetare 

Uppdrag Status 
Start-/ Slutda-
tum 

Personalpolitiskt program 
 Pågående 2019-02-13 

 
2019-12-31 

Beskrivning 
Den viktigaste resursen och garanten för hög kvalitet i kommunala verksamheter 
är personalen. Kommundirektören får i uppdrag att ta fram ett personalpolitiskt 
program som beskriver hur kommunen ska bli en attraktiv arbetsgivare, möte 
kompetensförsörjningsbehoven samt erbjuda medarbetarna en trygg arbetsmiljö 
med rimlig arbetsbelastning. Särskild hänsyn ska tas till den alarmerande kom-
petensbristen inom utbildningsområdet samt vård och omsorg. Införandet av hel-
tid som norm, deltid som möjlighet ingår också i uppdraget. 
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Uppdrag Status 
Start-/ Slutda-
tum 

Kommentar 

Arbetet med ett personalpolitiskt program är påbörjat. Avstämning med kom-
munstyrelsens ordförande är gjord av HR-chefen och en tidplan är fastställd. Ett 
personalpolitiskt program kommer att finnas fastställt till årsskiftet. 

Jämställdhet 
 Pågående 2019-02-13 

 
2019-12-31 

Beskrivning 
Jämställdhet handlar om att kvinnor och män ska ha samma möjligheter att 
forma samhället och sina egna liv. Jämställdhet skapas där beslut fattas, resur-
ser fördelas och normer uppstår. Kommundirektören får i uppdrag att ta fram en 
handlingsplan för ett systematiskt och effektfullt jämställdhetsarbete. Ett särskilt 
fokus ska läggas på jämställd medborgarservice och genuspedagogik. I uppdra-
get ingår att utse en representant med samordningsuppdrag som deltar i läns-
styrelsens regionala nätverk Jämställdhet, Skola, Hbtq och Våld. 

Kommentar 

En arbetsgrupp är utsedd och arbetet sker tillsammans med hållbar utveckling. 

Det finns ett utpekat uppdrag att arbete med FNs globala mål och jämställdhet är 
ett av de 17 målen i arbetet. Ett uppdrag finns internt att all statistik och underlag 
som presenteras ska synliggöra jämställdhetsfrågan och på så sätt ge oss kun-
skap för att fatta bra beslut. I och med att vi sedan juni 2019 har en hållbarhets-
strategi finns med i de regionala nätverk som beskrivs i uppdraget. 

1.4 Ekonomi 

Uppdrag Status 
Start-/ Slutda-
tum 

Budgetprocessen 
 Pågående 2019-02-13 

 
2019-12-31 

Beskrivning 
Budgetprocessen i Mörbylånga kommun behöver förtydligas och utvecklas. I och 
med att kommunen har ett nytt politiskt ledarskap behöver även vision, värde-
grund och kommunövergripande mål ses över och revideras. Kommundirektören 
får i uppdrag att initiera en översyn av budgetprocessen och budget dokumen-
ten. 

Kommentar 

Arbetet med budget 2020 har påbörjats och en tidplan är antagen. Processen 
har diskuterats i budget och uppföljningsutskottet samt med kommunfullmäktiges 
ordförande. Arbetet med att se över vision, värdegrund och kommunövergri-
pande mål är planerad till hösten för att arbetas in i budget 2021. 

En diskussion är initierad för att se hur vi kan jobba vidare med tillitsfull ledning 
och styrning i vår kommun. Kommunledningen har deltagit i en inspirationsdag i 
Gislaved och fortsättning på detta kommer att ske genom bredare utbildning in-
ternt under oktober. Utifrån denna kommer framtida planering fortsätta. 
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Kommunens bostadsbolag 
 Avslutad 2019-02-13 

 
2019-12-31 

Beskrivning 
Kommunens bostadsbolag är en viktig del i arbetet med att åstadkomma fler bo-
städer i allmänhet och hyresrätter i synnerhet. Kommundirektören få i uppdrag 
att genomföra en oberoende genomlysning av MBAB och MFAB där man ser 
över ägardirektiv, finansiell status, förvaltningsavtal samt ledning och styrning. 
Ett syfte med uppdraget är att öka helhetssynen, samarbetet och transparensen 
inom kommunkoncernen. 

Kommentar 

Direktupphandling av konsult för oberoende genomlysning har genomförts och 
uppdraget har påbörjats. Konsulten har varit på bolaget och granskat och rap-
portering ska ske under maj månad för rapport till KS i juni. 

Rapporten från Ernst and Young har presenterats och behandlats i budget och 
uppföljningsutskottet och har skickats på remiss till partigrupper och 
MBAB/MFAB. Därefter kommer en gemensam handlingsplan att tas fram som 
belyser vad kommunen behöver göra, vad bolaget behöver göra men framförallt 
vad vi behöver göra tillsammans. Förutom en handlingsplan kommer det att bes-
lutas om nya ägardirektiv i höst. 

 


