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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 utjämning, 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 0 1 180 1 205 1 102 933

Personalkostnader, mnkr 598 568 548 487 460
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Omvärldsanalys 
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. 

Svensk ekonomi 

Sysselsättningen är ännu hög men nu syns tecken 
på en försvagad arbetsmarknadskonjunktur. En 
nedväxling i underliggande och real tillväxt för det 
kommunala skatteunderlaget dröjer dock till nästa 
år. Alltsedan SKLs förra prognos i maj har både 
statistiska utfall och indikatorer överlag pekat på en 
försvagad svensk konjunktur. Bedömningen om en 
inbromsande svensk BNP-tillväxt har hittills 
bekräftats. 

Arbetsmarknaden går inte att beskriva som annat 
än stark. Men antalet sysselsatta föll något i både 
första och andra kvartalet enligt NR. Tillväxten i 
såväl antal sysselsatta som arbetade timmar har 
under det första halvåret sjunkit rätt snabbt, i både 
privat och offentlig sektor. Samtidigt låg den 
relativa under det andra kvartalet kvar på låga 6,3 
procent. Statistiken visar dock en mindre 
tillbakagång för såväl arbetskraftsdeltagandet som 
sysselsättningsgraden de senaste månaderna. 
Detta ligger i linje med SKLs syn att dessa mått 
skulle vända ner. Prognosen är en mindre nedgång 
i sysselsättningen under 2019 och 2020, samt att 
arbetslösheten långsamt stiger mot knappa 7 
procent framöver. 

Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin  

  2018 2019 2020 2021 2022 

BNP* 2,50 1,30 1,10 1,60 1,50 

Sysselsättning, 
timmar* 2,4 0,9 –0,3 –0,3 0,4 

Relativ arbetslös-
het, procent 6,30 6,30 6,50 6,80 6,80 

Timlön, National-
räkenskaperna 2,2 2,9 3,1 3,2 3,3 

Timlön, Konjunk-
turlönestatistiken 2,50 2,70 3,10 3,20 3,30 

Inflation, KPIF 2,1 1,8 1,9 1,8 2,0 

Inflation, KPI 2,00 1,90 2,00 2,30 2,40 

Procentuell förändring om inte annat anges 

 

Skatteunderlaget 

Trots att konjunkturuppgången medförde en 
aningen större ökning av arbetade timmar 2018 än 
året innan skedde en tydlig inbromsning av 
skatteunderlagstillväxten. Det beror till viss del på 
att löneökningarna avtog, men huvuddelen 
förklaras av en teknikalitet: att grundavdragen för 
personer som fyllt 65 år höjdes. Detta 
kompenseras regioner och kommuner för genom 
en höjning av anslaget Kommunalekonomisk 

utjämning. Skatteunderlagets underliggande 
ökningstakt, rensat för grundavdragshöjningen, var 
2018 bara marginellt lägre än 2017. 

SKL räknar med fortsatt inbromsning i både den 
faktiska och underliggande ökningstakten i år. 
Orsaken är att sysselsättningen ökar 
långsammare. En långsammare tillväxt av antalet 
arbetade timmar motverkas till en mindre del av 
stigande löneökningstakt samt större 
inkomstökningar från pensioner och 
arbetsmarknadsersättningar. Dessutom höjs 
grundavdragen åter för personer som fyllt 65 år 
(och kompenseras ånyo via en höjning av anslaget 
Kommunalekonomisk utjämning). 

Bedömningen är att högkonjunkturen går mot sitt 
slut, med en minskning av arbetade timmar för 
helåret 2020 som följd. Men effekten på 
skatteunderlaget dämpas bland annat av att 
löneökningarna blir något högre och att 
grundavdragen endast ökar svagt. Det betyder att 
skatteunderlaget växer i samma takt som 2019. 

Kommunsektorns ekonomi 

Kommunernas preliminära resultat för 2018 
uppgick till 14 miljarder kronor. Det är strax över 2 
procent, tumregeln för god ekonomisk hushållning i 
sektorn, och 10 miljarder sämre än 2017. En sämre 
skatteunderlagsutveckling  
2019–2022, i kombination med fortsatt stora 
behovsökningar, väntas leda till allt sämre resultat. 
SKL räknar med en dämpad kostnadsökningstakt 
de närmaste åren, bland annat som en följd av att 
kostnaderna fort sätter minska efter 2015 års 
flyktingsituation. För att kunna öka resurserna till 
verksamheterna i takt med demografin, och nå ett 
resultat på endast 1 procent av skatter och 
generella statsbidrag, krävs budgetförstärkande 
åtgärder på 24 miljarder år 2022 (eller drygt 0,7 
procent av bruttokostnaderna årligen). Det kommer 
med andra ord att krävas avsevärda 
effektiviseringar framöver. Brist på utbildad 
personal kommer att sätta ytterligare press på 
kommunerna att hitta nya lösningar för att klara 
välfärdsuppdragen. 

Investeringsbehovet ökar mer än tidigare då 
befolkningen ökar i de yngre åldersgrupperna, 
vilket ställer krav på fler förskolor, skolor och 
bostäder. Antalet äldre ökar också, vilket leder till 
stora investeringsbehov inom omsorgen. Dessutom 
finns stora investeringsbehov inom VA och annan 
infrastruktur. Investeringsnivån kommer troligen att 
fortsätta öka under kommande åren. Detta beror 
bland annat på att många bostäder och 
verksamhetsfastigheter som byggdes under 1960 
och 1970-talet behöver renoveras eller ersättas 
med nya. En ökad investeringsvolym innebär 
ökade driftskostnader som kommer att ta allt större 
utrymme i kommunens driftbudget. 
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Kommunernas investeringar kan finansieras 
genom avskrivningar, positivt resultat, inkomster av 
försäljning, användning av befintlig likviditetet eller 
genom extern upplåning. Kommunernas 
låneskulder ökar de kommande åren och 

bedömningen är att de ökar med ca 10-12 procent 
de kommande åren. Ökad skuldsättning ökar 
räntekänsligheten och ökade räntekostnader 
påverkar utrymmet för övriga kostnader i 
verksamheterna. 
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Mörbylånga kommuns 
förutsättningar 
Befolkning, sysselsättning och pendling i 
Mörbylånga kommun 

Vid halvårsskiftet uppgick antalet invånare i 
kommunen till 15 132 personer. Kommunens 
befolkning ökade med 84 personer under perioden 
förste januari till siste juni. 

Under första halvåret har det fötts 75 personer och 
avlidit 72 personer och det innebär ett 
födelseöverskott på 3 personer. Antalet inflyttade 
personer uppgick till 450 och utflyttade personer 
uppgick till 374 vilket innebär ett positivt 
inflyttningsnetto med 76 personer. Antalet hushåll i 
kommunen är 6 635 stycken. Ett hushåll utgörs av 
samtliga personer som är folkbokförda på samma 
fastighet och lägenhet. 

Ökningen hittills under 2019 är i linje med den 
målsättning som Mörbylånga kommun har med en 
befolkningsökning på 1 % årligen. För att kunna 
utveckla kommunen framöver krävs det att 
befolkningskurvan har en fortsatt stigning uppåt 
samtidigt som detta ställer krav på den kommunala 
servicen. En utmaning är att befolkningsökningen 
framför allt sker i den norra delen av kommunen 
medan det sker en minskning i de södra delarna. 

Sysselsättningen i kommunen  

Nattbefolkning representeras av personer som bor i 
kommunen och arbetar i eller utanför kommunen, 
Nattbefolkning består av 7124 personer. 

Dagbefolkning (arbetstillfällen i kommunen) 
representeras av personer som arbetar i 

kommunen och bor i eller utanför kommunen. 
Dagbefolkningen består av 5 377 personer. 

De fem vanligaste yrkeskategorierna i kommunen 
är: 

 Maskinoperatörer, livsmedelsindustri 

 Skötare, vårdare och personliga assistenter 
m.fl. 

 Grundskollärare, fritidspedagoger och 
förskollärare 

 Butikspersonal 

 Undersköterskor 

Pendling i kommunen 

En pendlare är en person, vars arbetsställe ligger i 
en annan kommun än den där personen är 
folkbokförd. Såväl dagpendlare som exempelvis 
veckopendlare ingår i gruppen. En pendlare tillhör 
en kommuns nattbefolkning (bostadskommun) och 
en annan kommuns dagbefolkning. Kommunen har 
en negativ nettopendling med -1 747 personer. 

Inpendlingen från kommuner i länet ligger på  
1 717 personer och 170 personer pendlar in från 
län utanför vårt län. Utpendlingen till kommuner i 
länet är 3 230 personer där Kalmar kommun står 
för den största delen och 404 personer pendlar till 
kommuner utanför vårt län. 

Uppgifter från SCB befolkningen 2019 Pendling 
2017 Sysselsättning 2017
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God ekonomisk hushållning och 
måluppfyllelse 
Måluppfyllelse av kommunens 
övergripande mål, verksamhetsmål 
och finansiella mål 

Styrning av den kommunala verksamheten med 
dess omfattning och bredd är en stor utmaning. Det 
grundläggande syftet med styrningen är samord-
ning och inriktning av verksamhetens delar mot ge-
mensamma mål. De övergripande strategierna och 
målen för kommunens arbete är framtagna i syfte 
att förverkliga Mörbylånga kommuns vision; ”Mör-
bylånga – en kommun där vi växer, lever och 
verkar tillsammans. Här skapar vi goda förut-
sättningar för vår framtid, trygghet och fritid.”  

Mörbylånga kommun tillämpar principerna för mål-
styrning efter uppföljningsmodellen ”balanserat 
styrkort”. De kommunövergripande målen omfattar 
fyra olika perspektiv som är medborgare, utveckl-
ing, medarbetare och ekonomi. 

Perspektiven ”Medborgare” och ”Utveckling” riktar 
sig utåt till invånare, företag och andra intressenter 
som verkar i kommunen och omfattas av kommu-
nalt finansierande tjänster eller kommunens myn-
dighetsutövning. Perspektiven ska ge uttryck för 
vad som utlovas till kommuninvånarna, hur ett håll-
bart samhälle skapas samt hur en attraktiv kom-
mun byggs både för dagens och morgondagens 
behov, förväntningar och utmaningar. 

Perspektiven ”Medarbetare” och ”Ekonomi” riktar 
sig inåt mot organisationen och beskriver förutsätt-
ningar 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 arbets-
givare med stolta medarbetare. Vidare ska ekono-
miperspektivet svara på frågor hur effektiviteten 
kan lösas. 

Uppföljning av kommunens övergripande mål 

God ekonomisk hushållning kan ses i två dimens-

ioner; 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 verk-
samhetens behov på längre sikt. Vidare har be-
greppet god ekonomisk hushållning såväl ett finan-
siellt 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 tidi-
gare generation har förbrukat. Verksamhetsper-
spektiv tar sikte på att kommunen måste bedriva 
sin verksamhet på ett kostnadseffektivt och ända-
målsenligt sätt för att kunna skapa förutsättningar 
för en god ekonomisk hushållning. 

Enligt kommunallagen ska kommunen varje år be-
döma om lagens krav på god ekonomisk hushåll-
ning uppfylls. Delårsbokslutet och den finansiella 
analysen syftar till att identifiera hur kommunen le-
ver upp till god ekonomisk hushållning. Mörbylånga 
kommun uppfyller kraven genom en ekonomi i ba-
lans. Med en stark ekonomi över tid kan vi fortsätta 
bygga en trygg och hållbar framtid. En samlad be-
dömning är att det kvarstår en del arbete för att 
klara den totala måluppfyllelsen. 

Perspektiv 
Antal 
mål 

Prognos 
andel 
upp-
nådda 

Målupp-
fyllelse % 

Medborgare 3 2 67 % 

Utveckling 4 2 50 % 

Medarbetare 3 2 67 % 

Ekonomi 1 1 100 % 

Total sammanväg-
ning 11 7 64 % 

Utifrån de olika perspektiven och de indikatorer 
som har valts ut för att mäta måluppfyllelsen kan vi 
konstatera att prognosen för måluppfyllelsen är god 
inom perspektiven medborgare, medarbetare och 
ekonomi. Vi bedriver en bra verksamhet i kommu-
nen som för oss närmare visionen. Indikatorerna 
inom det ekonomiska perspektivet visar att det eko-
nomiska läget är ansträngt av en hög investerings-
takt men det övergripande målet om ett resultat på 
1,5 % av skatteintäkter och generella bidrag upp-
nås ändå. 

Då måluppfyllelsen uppgår till 64 % i den totala 
sammanvägningen av samtliga indikatorer bedöms 
kommunen uppnå en god ekonomisk hushållning 
för år 2019. 
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Medborgare 

Övergripande mål Måluppfyllelse 

Invånare i Mörbylånga kommun upplever kommunen som en bra 

plats att bo och verka i. 
 

Analys 

Mycket arbete pågår för att både identifiera och åtgärda förbättringsområden som gör 

skillnad. Servicepolicyn är ett levande dokument med återkommande aktiviteter. 

Uppföljningar för hantering av bygglov ser för första delen av året bra ut. 

Arbetet med digitalisering förekommer på olika sätt. Det handlar om att digitalisera pro-

cesser och tjänster så att vi når närmare kravet på ökad tillgänglighet och smidighet men 

också ett digitaliseringsarbete som tar fäste på att genom förändrat arbetssätt blir mer ef-

fektiva och att resurserna räcker till mer. 

 

Medborgare har god insyn och är delaktiga i kommunens verksam-

het. 
 

Analys 

Genom att öka både kommunens information via hemsidan som en ökad aktivitet i soci-

ala medier har vi gett kommunens medborgare ökade möjligheter till insyn och delaktig-

het. 

En mobilapp har lanserats och är i drift sedan juni 2019 och har fått mycket positiv re-

spons. 

Kommunens servicepolicy beskriver vilket bemötande och vilken servicenivå som kan 

förväntas. Policyn är ett levande dokument och just nu planeras någon form av doku-

mentation som ska synliggöra vad god service är i vår kommun och vilka situationer och 

tillfällen som är extra känsliga. 

  

Medborgare uppfattar Mörbylånga kommun som en trygg kommun.  

Analys 

Trygghet är ett viktigt uppdrag för alla verksamheter att jobba med och mycket aktivitet 

sker för att uppnå sina mål. Vi konstaterar att många av verksamheterna når målen me-

dan handlingsplaner behövs för att förbättra trygghet bland annat inom grundskolans se-

nare år. 

I ett övergripande arbete har vi ett pågående arbete tillsammans med polismyndigheten. 

 

Indikatorer Mål Utfall Kommentar  

Mörbylånga kommun 

bedriver ett bra miljöar-

bete. 

60  Indikatorn ingår i SCBs Medbor-

garundersökning som utförs under 

hösten. Resultatet kommer i de-

cember. 

 

God insyn och infly-

tande över kommunens 

verksamhet. 

40  Indikatorn ingår i SCBs Medbor-

garundersökning som utförs under 

hösten. Resultatet kommer i de-

cember. 

 

Trygga i vår kommun. 70  Indikatorn ingår i SCBs Medbor-

garundersökning som utförs under 

hösten. Resultatet kommer i de-

cember. 
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Utveckling 

Övergripande mål Måluppfyllelse 

Mörbylånga kommun har låg arbetslöshet.  

Analys 

Arbetsmarknadsenheten arbetar löpande för att minska arbetslösheten. Den procenten av 

arbetslösa som finns kvar i kommunen kommer kräva andra resurser än de som enheten 

har idag. Enheten har anställt en matchningsansvarig för att koppla ihop lämpliga arbets-

sökande med arbetsgivare. Enligt mätning ligger Mörbylånga kommun bäst i länet. 

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. 

Medborgarna uppfattar att tillgängligheten till natur, fritidsintres-

sen, kultur- och idrottsevenemang är hög. 
 

Analys 

Flera pågående uppdrag finns som rör tillgänglighet till våra badplatser. LONA-projekt 

inom fritidsområdet kommer att uppdatera information och marknadsföring, vilket i sin 

tur leder till mer tillgänglighet för kommunens vandringsleder. Genom igångsättandet av 

mobilapplikationen har bland annat kommunens vandringsleder och världsarv blivit mer 

tillgängligt. I mobilapplikationen finns även en evenemangskalender som speglar evene-

mang som sker runt om i kommunen. Aktiviteten i sociala medier och kommunens hem-

sida har också ökat. 

Kommunen erbjuder bra boendealternativ som uppfattas attraktiva.  

Analys 

Med utgångspunkt från de nya riktlinjerna för mark och exploatering pågår försäljning 

av markområden till olika intressenter. Vi uppfattar att kommunen är attraktiv att bosätta 

sig i. Tomter har sålts och just nu håller ett antal flerbostadshus på att färdigställas. Nytt 

vattenverk i Mörbylånga invigdes av kungligheter i juli 2019 och VA-utbyggnaden fort-

skrider utifrån framtagen plan. 

 

Indikatorer Mål Utfall Kommentar  

Arbetslöshet 18-64 år i 

kommunen, andel av be-

fintlig befolkning 

6,1 %  Resultatet kommer i november.  

Det finns goda arbets-

möjligheter 

55  Indikatorn ingår i SCBs Medbor-

garundersökning som utförs under 

hösten. Resultatet kommer i de-

cember. 

 

Helhetsbedömning av 

Mörbylånga kommuns 

verksamheter 

55  Indikatorn ingår i SCBs Medbor-

garundersökning som utförs under 

hösten. Resultatet kommer i de-

cember. 

 

Tillgång till natur, fri-

tidsintresse, kultur och 

idrottsevenemang. 

61  Indikatorn ingår i SCBs Medbor-

garundersökning som utförs under 

hösten. Resultatet kommer i de-

cember. 
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Indikatorer Mål Utfall Kommentar  

Möjligheter att hitta bra 

boende 

55  Indikatorn ingår i SCBs Medbor-

garundersökning som utförs under 

hösten. Resultatet kommer i de-

cember. 

 

Medarbetare 

Övergripande mål Måluppfyllelse 

Medarbetare i Mörbylånga kommun ser fram emot att gå till sitt ar-

bete. 
 

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 förutsättningar för 

att medarbetarna ska fungera i sitt arbete. Vi mäter medarbetarnas syn på sin arbetsplats 

genom medarbetarenkät en gång per år. Efter genomförd medarbetarenkät skapas en 

handlingsplan som ska fokusera på förbättringsarbete. Ledarskapet i kommunen är vik-

tigt. I linje med en tillitsfull ledning och styrning behöver vi ha modiga chefer som släp-

per kontrollmoment och skapar tillit till sina anställda. För att klara framtidens utma-

ningar, med krav på effektiviseringar kommer vi vara helt beroende av medarbetare som 

tillåts kliva fram och ta större ansvar. Vi behöver med gemensam kraft åstadkomma en 

tillåtande kultur där vi vågar misslyckas. Under året har samarbete skapats med Kalmar 

kommun där vi ingår i deras ledarförsörjningsprogram. Inför hösten planeras utbildning i 

Utvecklande ledarskap (UL). 

Delaktigheten i arbetet är hög och vi jobbar med förbättringsar-

bete. 
 

Analys 

Arbetet är påbörjat med att ta fram en handlingsplan för att öka delaktigheten och infly-

tandet för kommunens medarbetare. För att klara framtidens utmaningar är ledarskapet 

avgörande. Planering av stöd och utbildning till cheferna pågår. 

Sjukfrånvaron sjunker i hela organisationen.  

Analys 

Vi ser att våra största verksamheter har en minskning av sjukfrånvaron. Dock får vi sig-

naler om hög arbetsbelastning beroende bland annat på minskade resurser i organisa-

tionen och det är en varningssignal att ta på allvar. Utfallet efter augusti visar på en 

minskad sjukfrånvaro. 

 

Indikatorer Mål Utfall Kommentar  

Jag ser fram emot att gå 

till arbetet 

73  Arbetsmiljöenkäten görs i novem-

ber. 
 

Min arbetsplats mål följs 

upp och utvärderas på 

ett bra sätt. 

70  Arbetsmiljöenkäten görs i novem-

ber. 
 

HME enkät totalt 78  Arbetsmiljöenkäten görs i novem-

ber. 
 

Sjukfrånvaron i % av ar-

betstiden 

6,5 % 6,3 % Jämfört med första kvartalet 2018 

(7,95 %) är sjukfrånvaron nu 

lägre. 
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Ekonomi 

Övergripande mål Måluppfyllelse 

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 %. 

 

Analys 

Prognosen pekar mot ett resultat på 13,7 mnkr vilket motsvarar 1,5 % av skatteintäkter 

och generella bidrag. Det övergripande målet är därmed uppnått. Verksamheterna har 

jobbat och verkställt sina uppdrag om effektiviseringar. Vissa delar t. ex. inom sociala 

området tar det lite längre tid att få effekt, men minusresultatet blir mindre för varje upp-

följning som görs. Vi mäter verksamheternas nettokostnadsavvikelser och här är det tyd-

ligt att grundskolan har minskat sina kostnader mycket och ligger nu klart under snittet 

av landets kommuner. Prognosen visar ett överskott med 10,5 mnkr mot budgeterat re-

sultat. 

 

Indikatorer Mål Utfall Kommentar  

Verksamhetskostnader-

nas nettokostnader, för-

ändring med föregående 

år. 

3,5 % 9 % Utifrån den prognos som lämnas 

efter augusti kommer verksamhet-

ens nettokostnader att öka med  

9 % jämfört med föregående år. 

 

Årets resultat i procent 

av skatteintäkter, gene-

rella bidrag och utjäm-

ning. 

1,5 % 1,5 % Utifrån den prognos som lämnas 

efter augusti kommer årets resultat 

att uppgå till 13,8 och i för- 

hållande till skatteintäkter och  

generella bidrag blir detta 1,5 %. 

 

Kommunens soliditet in-

klusive pensionsförbin-

delse inom linjen. 

10 % 10,7 % Prognosen efter augusti är att det 

egna kapitalet är ökar jämfört med 

föregående år medan pensionsför-

pliktelserna minskar. I förhållande 

till balansomslutningen bedöms 

därmed soliditeten minska något 

men målet är fortfarande uppnått. 

 

Självfinansieringsgrad 

av skattefinansierade in-

vesteringar 

100 % 70 % Prognosen för skattefinansierade 

investeringar bedöms uppgå till 

ca 48 mnkr för året. Ca 70 % av 

dessa bedöms kunna finansieras 

med egna medel. 

 

Självfinansieringsgrad 

av taxefinansierade in-

vesteringar 

50 % 22 % Investeringsnivån för de taxe- 

finansierade investeringarna be-

döms uppgå till ca 99 mnkr. Av 

dessa bedöms ca 22 % kunna  

finansieras med egna medel. 
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Väsentliga händelser 
Kommunstyrelsen 

Kommunledning 

Kommunledningen arbetar med hållbar styrning 
och prioriterar att ge stöd i arbetet som innebär att 
alla bidrar för att uppfylla kommunens mål, uppdrag 
och den långsiktiga utvecklingen mot  
visionen. Kommunens styrning bygger på en 
målkedja och omfattar fem målnivåer, vision, 
kommunövergripande mål, verksamhetsplaner, 
arbetsplaner samt överenskommelser i 
medarbetarsamtal. 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 verksamheter har gjort 
en omstart i höst och det pågår en genomlysning 
av den klimatstrategi (2017 - 2020) som gäller för 
att synliggöra vad som är verkställt och vad 
återstår. 

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

Kommunen är inblandad i två rättsprocesser. Ett 
ärende avser en tolkning kring ett avtal kring för-
säljning av markområden i Mörbylånga hamn och 
där målsägaren aviserat att avsikten är att lämna in 
ett skadeståndsanspråk på 150 mnkr mot 
kommunen. Ärendet är överlämnat till advokater 
och utgången är oviss. Ärende nummer två handlar 
om kommunens agerande vid vattenkrisen 2016. 
Kommunen lät uppföra tre fördämningar utan 
godkännande från länsstyrelsen. Polisutredning 
pågår i ärendet och det finns en risk att kommunen 
kommer att dömas betala företagsbot. 

Ekonomi 

Ekonomienheten har fortsatt arbetet med att 
utveckla och utbilda i beslutsstödsystem. 
Implementering för arbetet med intern kontroll i 
systemen är också i princip klar. För att få en bättre 
uppföljning och en tydligare struktur i uppföljningen 
har mallar för budget och uppföljning tagits fram 
som ska vara samma för alla nämnder. En 
uppdaterad kravrutin har beslutats av 
kommunstyrelsen och ett inkassoföretag har 
upphandlats för att sköta kravhanteringen. 
Fastighetsförvaltningen är identifierad som en 
strategisk framtidsfråga och arbetet med att 
förbättra styrningen har påbörjats. En annan 
strategisk framtidsfråga är inköp och upphandling 
där ekonomienheten bidrar med utbildning av 
medarbetare, vilka vi har avtal med och var vi ska 
köpa våra varor och tjänster. 

Verksamhetsstöd 

För kansliverksamheten har perioden 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 handlingar och ärenden 
som ska till och från nämnder och kommunfull-
mäktige. 

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

Genom att en ny säkerhetsskyddslag 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 
länsstyrelsen är genomförda och utbild-
ningsinsatser inplanerade. 

Kommunikation 

Kommunikation fortsätter sitt arbete med att 
etablera sig som ett tydligare stöd ute i 
verksamheterna. Under året har kommunikation 
bland annat haft en information för kommunens 
chefer om vad man bör tänka på i mötet med 
media. I juni lanserades kommunens nya 
mobilapplikation vilken har blivit en stor succé med 
över 8 000 nedladdningar. Applikationen är 
framtagen för att komma närmre 
kommuninvånarna samtidigt som kommunen kan 
erbjuda en högre service. Kommunikation 
effektiviserar också processer som exempelvis 
felanmälan till hjälp för alla verksamheter. 

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

I april genomfördes projektet Mer digital, en 
utbildningsinsats för att göra kommunens seniorer 
mer nyfikna på det digitala samhället. Projektet 
genomfördes med stor framgång och mycket 
positiv respons, både av media och av deltagare. 
Under sommaren fortsatte detta arbete genom 
ferietjänster. Ungdomar satt på biblioteket dit 
seniorer kunde ta sig för att öka sina digitala 
kunskaper. 

Ett arbete om att digitalisera processen för kö till 
särskilt boende inom social omsorg har inletts. Här 
är många medarbetare är involverade i processen. 
Detta arbete fortsätter under hösten 2019. Nattro, 
tillsyn via kamera inom äldreomsorgen, beräknas 
också att införas under hösten. Alla kommunens 
verksamheter arbetar dagligen med att förändra 
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sina arbetssätt och effektivisera genom digi-
talisering. 

Kultur- och tillväxtnämnden 

Hållbar utveckling 

Alunskolan har under våren besökt södra udden 
och utbildats till miniguider i världsarvet och skap-
at en utställning till naturum. En lördag i maj bjöd 
de in allmänheten till vernissage och guidningar. 
Alunskolans medverkan finanseriades via DUNC-
projektet. Projektet var mycket uppskattat. I 
samarbete med kommunens SFI har världsarvet 
lyfts, både lokalt med ett studiebesök på Mysinge 
hög och med en genomgång av världsarv nationellt 
och internationellt. 

Två solcellsbänkar har placerats utmed 
signaturleden Mörbylångaleden. Där kan vandrare 
ladda sina mobiler och använda wifi. Över 700 
personer har hittills laddat sina mobiler vid 
bänkarna och över 600 har kopplat upp sig mot 
wifin. Bänkarna är ett pilotprojekt som finansieras 
via DUNC-projektet 

Näringslivsarbetet fortgår med ett flertal 
företagsbesök och frukost-möten som har 
genomförts under året. En näringslivschef är under 
rekrytering och kan förhoppningsvis finnas på plats 
vid årsskiftet. 

Kommunens landsbygdsutvecklare har fortsatt det 
strategiska utvecklingsarbetet i Mörbylånga. 
Arbetsgrupper tittar tillsammans med kommunen 
på möjligheter att utveckla strandlinjen, snygga upp 
planteringar och få upp fina vägvisare runt om i 
samhället. Man har också tagit fram ett förslag till 
vision för hur Zokker kan användas i framtiden. 
Parallellt pågår planeringen av Mörbylångas 200-
årsjubileum för fullt. 

Kraftsamling Sydöland har pågått i ett drygt halvår 
och har än så länge resulterat i tre nystartade 
företag på Sydöland. Kommunen tog i april över 
driften av Eketorps borg av Kalmar läns museum. 
Verksamheten under sommaren har varit 
framgångsrik och ca 32 000 personer har besökt 
borgen och deltagit i dess aktiviteter och guidade 
turer. 

Kultur och fritid 

Verksamheten arbetar fortsatt med en översyn av 
bidragsreglerna. Under perioden har ett förslag på 
nya bidragsregler presenterats för nämnden men 
förslaget återremitterades. Ingen deadline är satt. 

Förvaltningen har köpt in en uppgradering av 
bokningssystemet vilket kommer innebära att vissa 
tjänster kommer att digitaliseras i förlängningen, 
exempelvis bidragsansökningar. 

Biblioteken har varit en arena för röstmottagning 
gällande EU-valet och folkomröstningen "Öland en 
kommun?". Röstmottagare har rekryterats och 
bibliotekspersonalen har assisterat. 

Gator och serviceverksamhet 

Projektet med att inventera status på de 
kommunala gatorna har påbörjats. Reslutat 
förväntas kunna levereras i slutet av oktober. Pro-
jektet kommer att ge en god inblick i vilka 
underhållsbehov som föreligger under tio års tid. 

Övertagande av gatubelysning från EON fortlöper 
och innebär en hel del investeringar i samband 
med samförläggning där EON markförlägger sina 
ledningar. 

Förhandlingar med Mark- och miljödomstolen är 
gjorda för att kunna genomföra planerad mudd-ring 
av Grönhögens hamn. Beslut från dessa 
förhandlingar väntas i oktober. Ett nytt betalsätt har 
testats för gästhamnsplatserna i Färjestadens 
hamn. En utvärdering av detta betalsystem pågår. 

Sista etappen av GC-väg utmed Järnvägsgatan 
slutförs under hösten. 

Mark och exploatering 

Kommunens web-karta utvecklas kontinuerligt, 
liksom kommunens interna kartmaterial. 
Bredbands-utbyggnaden fortsätter, nästa område 
att påbörjas är Södra Sandby-området (området 
runt Gårdby). Kommunen har under perioden 
tecknat köpekontrakt för mark mellan 
Möllstorpsgatan och Åkervägen i Färjestaden. 

Taxefinansierad VA/Fjärrvärme 

Mörbylånga vattenverk står nu klart och kommer att 
producera vatten från och med vecka 38 2019. 
Vattenverket ihop med andra utbyggnader kommer 
att trygga Ölands vattenförsörjning lång tid 
framöver. Bevattningsförbudet har upphört att gälla 
då verksamheten inte längre ser något behov av 
det. Anledningen är dels att vattenverket är klart 
dels att vattensituationen i övrigt samt att 
turistsäsongen är över. 

Flispannan i fjärrvärmeverket I Färjestaden är 
ombyggd för att kunna elda en bredare kvalitet 
vilket ger avsevärt bättre priser (fler kan lämna 
pris). Det har också färdigställts ett område för 
upplag av ved (bygganmälan, C-verksamhet klart). 
Det medför bland annat att verksamheten kan köpa 
in stamved och flisa i egen regi. Detta ger också en 
större bredd vid inköp (fler kan lämna pris, även 
köpa av lokala markägare) och även detta leder till 
bättre priser. Verksamheten uppskattar att man 
kommer att sänka kostnaden för inköp av bränsle 
med ca 20-25 %. 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Miljö 

LOVA-projektet om återskapande av våtmarker för 
att minska avgången av närsalter till Östersjön 
pågår liksom miljösamverkan sydost projekt 
dagvatten. Verksamheten har också haft möten 
och lämnat yttranden till Länsstyrelsen och domstol 
om avslut/efterbehandling av Cementas produktion 
och täktverksamhet. Strandbadvattenprover har 
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under perioden varit tjänliga medan flertalet 
brunnsvattenprover som hanteras varit otjänliga. 

På området livsmedel har det kommit in ca 20 nya 
registreringar av livsmedelsverksamheter. Tillsyn 
enligt plan har kunnat hållas tack vare semester-
vikarie. Ungefärligen 75 st livsmedelsinspektioner 
är gjorda och inga allvarliga akuta avvikelser har 
noterats. Verksamheten har i länssamverkan haft 
utbildning inom livsmedelslagstiftning. 

Område alkohol omfattar hantering av ärenden 
gällande serveringstillstånd samt myndighetsut-
övning i form av tillsyn över serveringsställen. 
Perioden har varit mycket arbetsintensiv med 
ovanligt många tillståndsärenden. Under juli samt 
början av augusti månad genomfördes tillsyn av 
totalt 63 tillsynsobjekt varav några fick fler än ett 
besök. 

Plan- och bygg 

Översiktsplan avseende dagvattenhantering är 
påbörjad och kommer att pågå även under år 2020. 
Arbetet sker i samarbete med Taxefinansierad 
VA/Fjärrvärmeverksamhet. 

Detaljplan för campingplats på fastigheten Årsvik 
4:31 har antagits men är överklagad och bygglov 
har beviljats för sex lägenheter i Norra Viken, 
Mörbylånga. Bidrag har beviljats av Länsstyrelsen 
för kulturmiljöinventering i Mörbylånga köping. 
Planprogram för centrala Färjestaden samt 
Grönstrukturplan Färjestaden har godkänts av 
kommunfullmäktige. Sex nya ansökningar om 
planbesked har inkommit under perioden. Enheten 
deltar i arbetet med genomförande av planer. 
Tillsammans med "Gator- och service" säkras att 
värden i planer kan bestå vid genomförandet. 

Under perioden har 116 bygglov beviljats. Av fem 
bygglov för telemaster har två vunnit laga kraft efter 
överklaganden och två är överklagade. Ett ärende 
handläggs fortfarande. Första etappen av Östra 
skolan har tagits i bruk. 

Socialnämnden 

Fokus inom äldreomsorg och omsorg om personer 
med funktionsvariation ligger på att genomföra 
Heltidsresan och samtidigt genomföra besparingar 
på 8 mnkr. Inom ramen för detta ligger fokus på 
och prioriteras fr.o.m. hösten 2018 att bemanna 
utifrån budgetram och förändra schemaprocesser 
som möjliggör detta samt ett effektivare nyttjande 
av personalresurser utifrån verksamhetens behov. 
Detta medför stora förändringar i verksamheterna 
och för alla medarbetare som berörs. En 
förutsättning för att lyckas är enhetschefernas 
ledarskap. Deras förmåga att starta och hålla i för-
ändringsprocesser, initiera diskussioner och 
analysera verksamheten är avgörande i 
effektiviseringsarbetet. Fortsatt 
kompetensutveckling inom förändringsledning 
genomförs med start våren 2019 och vidare under 
hösten. En avgörande faktor är verksamhetsområ-
dets arbete med att kartlägga och förtydliga 

processer och rutiner tillhörande handläggning, 
ekonomi och verkställighet. 

Verksamhetssystemet Procapita kommer att bytas 
ut mot den nya versionen Lifecare med start hös-
ten 2019, planerings- och förberedelsearbete pågår 
för närvarande. Detta är ett omfattande och 
kostnadskrävande arbete inom de flesta av våra 
verksamheter och sammanvävs med införande av 
Individens behov i centrum (IBIC). 

Inköpsteam är fullt ut implementerat och har gett 
effekt i tidsåtgång och kvalitet. 
Implementeringsplan för digital tillsyn följs och 
kommer kunna erbjudas som insats fr. o. m. 
oktober/november 2019. 

För att den kommunala vård och omsorgen ska 
vara fortsatt effektiv och med hög kvalitet och 
kunna möta den demografiska utvecklingen och 
medborgarnas behov krävs en omställning i hela 
vårdkedjan. Fortsatt arbete och samarbete med 
Nära vård som främst riktar sig mot de mest sköra 
äldre har påbörjats med Hälsocentralerna Öland, 
geriatriken Kalmar sjukhus och Linnéuniversitetet. 

Verksamhetsområdet har identifierat behov av att 
utveckla 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. 
Dock ses stora svårigheter att kunna genomföra 
detta framåt då finansiering saknas. 

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. Social omsorg kommer att 
införa Ledningssystem (SOSFS 2011:9) som ett 
led i att kvalitetssäkra. Implementeringsplanen 
löper från våren 2019 till december 2020 för att 
vara i skarpt läge i januari 2021. 

Svårigheterna med att rekrytera personal med rätt 
kompetens för sommarvikariat har försvårats un-
der flera år. Äldreomsorg och omsorg om personer 
med funktionsvariation kommer under året behöva 
arbeta med att se över sommarrekrytering samt 
introduktion av vikarier för att rusta dem i 
uppdraget. 

Utbildningsnämnden 

För att utveckla kvaliteten i undervisningen pågår 
kompetensutveckling i alla verksamheter. På 
förskolan diskuteras den reviderade läroplanen och 
Barnkonventionen samt Läslyftet. På grundskolan 
genomförs kollegialt lärande inom språk- och 
kunskapsutvecklande arbetssätt, formativ 
bedömning, IKT-användning, neuropsykiatriska 
funktionshinder m.m. Fritidshemmets personal 
arbetar med att utveckla fritidshemmens lärmiljöer. 
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De ekonomiska förutsättningarna har ytterligare 
försämrats 2019 vilket inneburit att verksamheterna 
ständigt ser över sin organisation och har varit 
noga med att hitta effektiviseringar till läsåret 
19/20. Då det är svårt att göra förändringar då 
budgetåret börjar, d.v.s. mitt i ett läsår, kommer 
besparingarna att få full effekt först höstterminen 
2019. Enheter inom grundskola med årskullar 
mellan 30-40 elever har svårt att klara timplanen 
ekonomiskt om årskullen delas i två klasser. 
Flertalet klassrum på kommunens skolor är inte 
anpassade för fler än 25-30 elever. 

Antalet barn på förskolan är något färre än 
prognosticerat. På grundskolan har elevantalet 
minskat på grund av Östra skolans etablering. 
Höstens elevantal har varit svårt att uppskatta då 
flera elever har tackat ja till flera skolor, först vid 
skolstart blev skolplaceringarna klara. På 
högstadiet har det varit särskilt svårt och 
organisationen har planerats efter ett för högt 
elevantal. 

Kommunen öppnade i januari en ny 
förskoleavdelning på Ladan för att möta behovet av 
förskoleplatser. Modulutbyggnader har placerats på 
Glömminge skola och Gårdby skola. På Torslunda 

skola kommer en modul att installeras under 
hösten. Renovering och ombyggnad av Torslunda 
skolas kök samt byggnation av ny förskola på 
Hållbar plats pågår. Byggnationen av ny 
högstadieskola i Färjestaden påbörjas under 
september. På grund av ökat barnantal i 
Mörbylånga och i Färjestaden planeras att utöka 
förskolans lokaler på dessa orter. 

Brist på tillgänglig arbetskraft börjar bli rejält 
påtaglig och det är mycket svårt att få tag på 
vikarier. Varje enhet har strategier för att hantera 
frånvaro både genom att organisera om vid 
frånvaro samt viss överanställning av personal. 
Utbildningsverksamheten har ett nära samarbete 
med Linnéuniversitetets lärarutbildning då tre av 
våra skolor tar emot studenter som är presumtiva 
medarbetare framöver. 

En viktig faktor för att behålla personal och vara en 
attraktiv skolkommun är att arbetsmiljön är bra för 
personalen. Den digitala arbetsmiljön förbättras 
under 2019 och under perioden har en ny 
skolportal tagits i bruk. Det nya läraravtalet från 
2018 förutsätter dialog om arbetsmiljön på varje 
enhet och detta arbete har påbörjats.
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Strategiska framtidsfrågor 
Kommunstyrelsen 

Kommunledning 

Utifrån uppdraget att initiera en översyn av 
budgetprocessen samt budgetdokumenten har 
initiativ tagits till att se hur regeringens arbete med 
styrning och ledning skulle kunna implemiteras i 
vår kommun. Den politiska och förvaltningens 
kommunledning har under augusti besökt 
Gislaveds kommun för att ta del av deras arbete 
runt tillitsfull styrning och ledning. Vi kommer att 
jobba vidare med uppdraget. En föreläsning är 
planerad under oktober månad. 

Kommunen står inför stora utmaningar. 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 färre 
skatteintäkter. Parallellt med en åldrande 
befolkning är vi också en tillväxtkommun. Många 
vill komma och bo hos oss, bygga och investera i 
kommunen och ser vi en ökning i vår befolkning av 
unga familjer. Det betyder att kommunen har stora 
investeringar som väntar iform av förskolor, skolor, 
äldreboenden samt infrastruktursatningar med 
vägar, fiber och grönyteskötsel. 

Ytterligare en utmaning är kompetensförsörjning. 
Här behöver vi jobba för att både attrahera nya 
medarbetare som att behålla de personer som vi 
har anställda redan idag. 

Invånarna förväntar sig en ökad kvalitet i den 
service kommunen levererar. Man förväntar sig 
snabbare, smidigare och mer flexibel service. 

- Vi behöver ha kundens fokus när vi ska 
leverera vår service. 

- Vi behöver bli bättre på att samarbeta och 
samverka med andra 

- Vi behöver bygga en kultur som tillåter oss att 
göra fel, som bygger in mod och lockar fram 
nya arbetssätt och innovationer. Vi behöver 
lägga mindre fokus på strategier och planer 
utan istället mer av att testa, ta lärdom och 
göra. 

- Utifrån kartläggningar av processer behöver 
ta vara på digitalieringens möjligheter. 

Ekonomi 

Ekonomienheten ser ett behov av utveckla 
samarbetet med MBAB och vårt förvaltningsavtal 
avseende fastigheter. För att kommunen ska vara 
kostnadseffektiv och ändamålsenlig i sin 
fastighetsförvaltning krävs ett utvecklat samarbete. 
Ett annat strategiskt framtidsområde är 
upphandling och inköp där arbetet idag i stort sett 
är delegerat ut till verksamheterna. Behovet av 
hjälp och stöd finns men resurser saknas om 

kommunen ska utveckla och förbättra sina 
upphandlingar och inköp. 

Verksamhetsstöd 

Strategiska framgångfaktorer för verksamhetsstöd 
handlar om omvärldsbevakning, uppföljning och 
kompetenshöjning. Fokus ligger på effektivare 
hantering av ärenden, GDPR, risk- och säkerhet 
inklusive säkerhetsskydd, mätning av matsvinn och 
dialog kring specialkost samt kommunikation med 
barn, föräldrar och pedagoger i kostfrågor. 

Kommunikation 

Informationskravet från medborgarna ökar och 
kommunikationsavdelningen 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 
medarbetare 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 
interna kommunikationen är viktig för att bygga tillit 
och stolthet i organisationen. Ett nytt socialt 
intranät har upphandlats och lanseras under 
hösten 2019. 

För att få effekt i digitalisering krävs 
processkartläggning och ett aktivt arbete ute i våra 
verksamheter. För att kunna effektivisera genom 
digitalisering behöver resurser läggas på att 
kartlägga verksamheter med ett särskilt stort 
behov, exempelvis Social omsorg. Det finns också 
ett behov av samordning och kartläggning av digi-
talisering i hela kommunen. Behovet av 
systemförvaltare i våra verksamheter ökar i samma 
takt som allt mer processer digitaliseras. 

HR och lön 

Strategisk kompetensförsörjning kommer att vara 
en av de viktigaste frågona att hantera för kom-
munen för att kunna nå verksamheternas mål i 
framtiden. Dels p.g.a. den kommande 
generationsväxlingen vi ser inom kommunens 
yrkesgrupper, inte minst på chefssidan, men också 
för att möta framtidens rekryteringsutmaningar med 
en lägre arbetslöshet i samhället. Fler är benägna 
att starta egna företag snarare än att vara anställda 
och den nya generationen 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 arbetsgivarva-
rumärke för att behålla och attrahera medarbetare i 
framtiden. 



 
 
Delårsrapport 2019 Mörbylånga kommun 
Förvaltningsberättelse 

 
 
 

18 
 

Behovet av att satsa på ett hållbart arbetsliv för 
våra medarbetare och bemöta den ökade psykiska 
ohälsan i samhället kräver också ett fortsatt arbete 
med OSA, organisatorisk och social hälsa, 
integrerat i det dagliga löpande arbetet samt ett 
inkluderande arbete med hälsofrämjande 
arbetsplatser. 

Kultur- och tillväxtnämnden 

Hållbar utveckling 

Planering pågår för världsarvets 20-års-jubileum 
2020. År 2020 firar även Mörbylånga som ort 200 
år. Kommunens del i jubileumsfirandet är främst att 
arrangera ett födelsedagskalas och hjälpa till att 
samordna övriga evenemang under året. 

Riksantikvarieämbetet har ett regeringsuppdrag att 
arbeta fram en nationell världsarvsstrategi och 
kommunen har skickat in ett remissvar angående 
strategin. Utvecklingen av Eketorps borg och att 
rekryteringen av en näringslivschef faller väl ut är 
också strategiska framtidsfrågor. 

På Sydöland fortsätter arbetet med 
företagsrekrytering och det är av stor vikt att de 
tagna kontakterna med externa organisatorer följs 
upp. Dessutom kickas ett projekt igång för att 
utveckla hamnarna på Sydöland med ambitionen 
att på sikt bli ett flerårigt EU-projekt. Under hösten 
inleds också en process för att samordna det lokala 
engagemanget på Sydöland och etablera former 
för fortsatt samverkan mellan kommun och boende. 

Flera olika processer pågår för att stärka Öland och 
kommunens varumärke vad gäller livsmedelspro-
duktion och gastronomi. Länsstyrelsen organiserar 
ett projekt för att utveckla användningsområdet för 
Bruna Bönor, Regionen arbetar med en ansökan 
för att kunna etablera ”Matens Hus” i länet – 
besöksmål där man kan uppleva och lära sig mer 
om livsmedelsproduktion. Södra Öland skulle vara 
en mycket bra plats för ett sådant besöksmål och 
därför är det viktigt att kommunen fortsätter att 
utveckla sin profil inom livsmedelsproduktion och 
gastronomi. 

Kultur och fritid 

En strategisk framtidsfråga är att medarbetarna ska 
känna att de är delaktiga i att driva kommunen 
framåt. Medborgarna ska också känna att de har 
möjlighet att påverka kommunens verksamheter. 
Rekrytering av kompetent personal är en fortsatt 
svår utmaning. Bibliotekschefstjänsten har haft ett 
mindre underlag än önskat. Oftast landar det i en 
fråga om lön. 

Det finns ett behov av digitalisering. Några 
processer är igång men mer kan bli aktuellt i 
framtiden. 

Integration och inkludering kommer vara en 
utmaning. Här är AME och integration en nyckel-
spelare i arbetet. Att hitta forum eller arbetssätt 
som kan nå utsatta grupper är en utmaning för 
framtiden. 

Gator och serviceverksamhet 

Riktlinjer ska tas fram för att lättare kunna fatta 
beslut om vilka gator/vägar kommunen ska ha 
huvudmannaskap för och hur övriga vägar 
eventuellt skall driftas av kommunen eller inte. 
Inventeringen av det kommunala vägnätet kommer 
bidra till att på ett mer effektivt sätt ta fram en 
beläggningsplan och se behoven år från år för 
underhållet på gatorna. Det medför också ett bättre 
beslutsunderlag för politiker när resurser för 
underhållet skall tilldelas. 

Behov av nya eller ersätta utslitna lekplatser ska 
kontinuerligt ses över för att på effektivaste sätt 
tillgodo se medborgarnas ständigt förändrade 
behov. För våra kommunala hamnar bör en flerårig 
plan för investeringsbehovet tas fram. 

Mark och exploatering 

Entreprenad avseende byggande av infrastruktur 
för etapp 2 av ”Hållbar plats” vid Järnvägsgatan har 
påbörjats och beräknas vara klar under 2019. 
Under perioden färdigställdes privata exploate-
ringsområden för villabebyggelse i södra delen av 
Runsbäck och vid Saxnäs Golf, samt 14 parhus i 
bostadsrättsform vid vårdcentralen i Färjestaden. 
Fortsatta arbeten med gator och va-ledningar 
pågår öster om Eriksöre camping samt i södra 
delen av Vickleby. Sammantaget medför dessa ex-
ploateringar att nya villatomter och lägenheter 
tillkommer i kommunen. 

Detaljplanearbetet på industriområdet i Färjestaden 
pågår, vilket innebär att när planen vunnit laga 
kraft, preliminärt under 2020, ges ökad tillgång till 
industrimark, både kommunal och privat. 
Trafikverket har under året flera arbeten i 
kommunen. 

Taxefinansierad VA/Fjärrvärme 

VA-taxan är nu till stora delar klar, återstår 
avtalskunder. Målet är att göra avtalen klara under 
hösten 2019. Det bidrar till att täcka kostnaderna 
för kommunens VA. För övrigt sker VA-
utbyggnaden efter VA-planen med möjliga 
justeringar. Planerade projekt fortsätter för att 
säkra kommunens drickvattenförsörjning och se till 
att fler kan erbjudas kommunalt vatten och avlopp. 
Vidare ser kommunen över avloppslösningen på 
östra sidan där man på sikt tänkt pumpa spillvattnet 
till Grönhögen. De senaste årens stora 
investeringar i VA-anläggningar har lett till ökade 
kostnader. Under våren 2019 har ett arbete pågått 
med beräkning av taxehöjningar för att komma till 
rätta med resultatet, där den första höjningen 
började gälla från september 2019 och ytterligare 
en höjning igen 2019/2020. Inom branschen 
diskuteras dubbelt så höga taxor jämfört med 
dagens nivå. En handlingsplan med åtgärder för 
perioden 2019-2023 har tagits fram och 
presenterats som beskriver hur verksamhetens 
ekonomiska läge ska hanteras. 

Med fjärrvärmen kommer kommunen fortsätta och 
jobba aktivt med inköp av flis och stamved och flisa 
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i egen regi samt ansluta nya kunder. Vidare 
kommer läcksökning av fjärrvärmenätet fortsätta för 
att försöka hitta eventuella värmeförluster. 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Nya lagar och krav är utmaningar i tillsynsarbetet 
för Miljö & Hälsa. Juridiska ansvarsutredningar 
avseende förorenade områden är en viktig 
framtidsfråga. Statskontorets utredning anger att 
det bör vara färre myndigheter för livsmedel- och 
miljötillsyn. Arbetet med återskapande av 
våtmarker fortlöper med statsbidrag till och med 
2021. Tillsyn bör ökas inom hälsoskydd och 
dagvattenanläggningar. 

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 ska 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 allt-
mer 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. 
I kontakter med allmänhet och kommuninvånare 
blir det viktigt att man kan känna tillit och 
trovärdighet i processer och beslut. 

Trots hög grad av digitala system så finns det 
ytterligare områden där digitalisering kan underlätta 
arbetet till exempel införande av digital signering av 
beslut. Statens direktiv om en digitaliserad 
samhällsbyggnadsprocess” Digitalt först” kommer 
också att ställa krav på kommuner att leverera data 
i användbart skick i samarbete med andra 
myndigheter. 

Planering och byggande är en konjunkturkänslig 
verksamhet. För kommunens del finns inget tecken 
på avmattning inom branschen i nuläget. Om en 
nedgång kommer minskar intäkterna på plan - och 
byggverksamheten. Detta innebär en svårighet att 
nå målet om en budget i balans. 

Socialnämnden 

Social omsorg har uppdraget att införa förenklad 
biståndsbedömning i form av upp till 8 timmars 
serviceinsatser i månaden från 75 år. Riktlinjerna 
ses över under hösten 2019. 

Att utveckla digitala hjälpmedel kommer vara en 
viktig strategisk fråga framåt. Det blir viktigt att 
satsa på kompetenshöjande insatser för 
medarbetare för att nå dessa mål. 

Uppdrag att ta fram såväl en kortsiktig som en 
långsiktig äldreomsorgsplan inklusive lokalför-
sörjningsplan för särskilt boende och personer med 

funktionsvariation i kommunens olika delar samt 
önskemål om trygghetsboende. 

Det kortsiktiga uppdraget gällande utökning av 
särskilda boendeplatser inom äldreomsorgen är 
färdigutrett och beslutet att omvandla sju 
korttidsplatser till permanenta särskilda 
boendeplatser är fattat. För den långsiktiga 
äldreomsorgsplanens genomförande påbörjas 
planering tillsammans med politiken under hösten 
2019 vars aktiva arbete påbörjas januari 2020 och 
färdigställs till januari 2021. 

Tendensen med hög personalomsättning och 
rekryteringssvårigheter för i stort sett alla 
yrkeskategorier men främst biståndshandläggare, 
arbetsterapeuter, fysioterapeuter och enhetschefer 
kvarstår även under andra tertialet 2019. Vår höga 
andel utbildade undersköterskor befaras minska 
och att vi får fler outbildade samt fler otillsatta 
tjänster. Allt färre sökande har körkort vilket är ett 
krav i de flesta av våra verksamheter. Att byta 
tjänst innebär ofta att få högre lön vilket lockar till 
byte. Inom social omsorg har nyrekryteringarna 
påverkat vår lönesättning och behovet finns att se 
över hur vi kan få personal att stanna kvar med en 
god löneutveckling och kompetensutveckling. 

Det omfattande arbetet med Heltidsresan färgar 
verksamhetsområdets fokus. En stor andel av 
områdets tillsvidareanställda är deltidsarbetande, 
cirka 300 personer. Inom ramen för Heltidsresan 
erhåller alla en heltidsanställning men har möjlighet 
att arbeta deltid. Att arbeta för att fler heltidsarbetar 
är en avgörande faktor för att nå Heltidsresans mål 
och framtida personalutmaningar. Vidare är 
utmaningen att hantera de resurser vi har och får 
med högre sysselsättningsgrader för att vara 
effektiva i både personal- och ekonomiperspektiv. 

Utbildningsnämnden 

I alla verksamheter satsar på att utveckla 
undervisningens kvalitet. Att höja lärarnas 
kompetens är den största framgångsfaktorn för 
barnens/elevernas lärande. 

Elevökningen de senaste åren har gjort att 
kommunen utökar lokalerna för förskola och skola. 
Den nya förskolan på Hållbar plats kommer att tas i 
bruk i augusti 2020 vilket innebär en förändrad 
organisation av enheter och rekrytering av 
personal. Byggnationen av ny högstadieskola i 
Färjestaden innebär mycket planeringsarbete 
avseende personal, inventarier och organisation 
samtidigt som utredning ska påbörjas av 
Skansenskolans ombyggnation och renovering. 

En förutsättning för utveckling av verksamheterna 
är skolledarnas pedagogiska ledarskap. Deras 
förmåga att analysera verksamheten, initiera 
diskussioner, starta och hålla i rätt 
förändringsprocesser och skapa goda 
förutsättningar för personalen att lyckas med sitt 
uppdrag, är avgörande i utvecklingsarbetet. 
Cheferna kommer att utbildas vidare i att planera, 
genomföra och följa upp budget. Systemen Qlik 
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och Stratsys underlättar för cheferna att analysera 
sina verksamheter och fatta beslut. 

En ny skolportal är upphandlad och 
implementeringen har påbörjats. Skolportalen är 
det verksamhetssystem som hanterar elev-
dokumentation, kommunikation med 
vårdnadshavare, närvaro m.m. 

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 åt-
gärder för att upplevas som en attraktiv 
arbetsgivare, arbetet fortsätter med att skapa 
trygga, kreativa arbetsplatser med bra ledare. 

Förskolan har lägre nettokostnader per inskrivet 
barn än jämförbara kommuner och avståndet ökar. 
Nettokostnaden för förskoleklass och grundskolan 
är i nivå med jämförbara kommuner 2018 men 
kommunen har fortfarande dyrare lokaler, måltider 
och lärverktyg. Undervisningen har lägre kostnad 
än jämförbara kommuner. 

En bra verksamhet för barn och ungdomar i 
förskola, skola, särskola och fritidshem är en 
framgångsfaktor när kommunen ska utvecklas 
vidare. 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.



 
 
Delårsrapport 2019 Mörbylånga kommun 
Förvaltningsberättelse 

 
 
 

21 
 

 

Personalekonomisk redovisning 
Kommunens största och viktigaste tillgång är våra 
medarbetare. För att nå våra verksamhetsmål 
måste vi som arbetsgivare kontinuerligt arbeta för 
att ge våra medarbetare bästa förutsättningar att 
göra ett gott jobb. Kompetensutveckling, 
hälsofrämjande arbete och förebyggande 
arbetsmiljöarbete, ett aktivt medarbetarskap och ett 
gott ledarskap är några av grundpelarna för att ut-
veckla och behålla våra värdefulla medarbetare 
och samtidigt kunna attrahera nya medarbetare.  

Våra medarbetare tillsammans med våra chefer 
skapar den goda arbetsplatsen och genom 
delaktighet och dialog på våra arbetsplatser kan 
våra medarbetare medverka till att vi ständigt 
utvecklar vår verksamhet, organisation och skapar 
arbetsplatser där man trivs och känner att 
arbetsuppgifterna är meningsfulla. Tillsammans är 
vi ännu bättre! 

Personalekonomiska 
nyckeltal 2019-08-31 2018-12-31 

Antal medarbetare 1 393 1 268 

- Andel kvinnor % 80,3% 79,3% 

- Andel män % 19,7% 21,8% 

Antal visstidsanställda 331 131 

Årsarbeten 1 299  1 165 

Genomsnittlig syssel-
sättningsgrad 94,6% 91,7% 

Medellön 30 084 29 297 

Medelålder 45,2 45,7 

Arbetsskador och tillbud 279 433 

 

Personal 

Den 31 juli 2019 hade kommunen 1 107 
tillsvidareanställda samt 331 visstidsanställda. 
Skillnaden mot december 2018 avser 
sommarvikarier, främst inom social omsorg. Totalt 
hade kommunen 1 755 anställda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antalet tillsvidareanställda medarbetare fördelat per 
verksamhetsområde för perioden. En större 
organisationsförändring skedde per 1 januari varmed 
siffrorna inte är helt jämförbara. 

  2019-07-31 2018-07-31  

Ekonomi 9 10 
 

HR & Lön  10 0 
 

Kommunikation  5 0 
 

Kommunledning 10 8 
 

Kultur och fritid 48 18 
 

Samhällsbyggnad 41 21 
 

Social omsorg  501 514 
 

Taxefinansierad verk-
samhet  

21 
39 

 

Utbildning  414 456 
 

Verksamhetsstöd 44 24 
 

Totalt  1 107 1 090  

   

Sjukfrånvaron 

Målet är att sjukfrånvaron ska minska. Under första 
halvåret av 2019 har riktade insatser gjorts för att 
skapa en tydlighet i chefens ansvar för 
rehabilitering samt hur rehabiliteringsverktyget 
Adato ska användas. Syftet är att snabbare få 
tillbaka våra medarbetare i arbete efter en 
sjukskrivning och öka fokus på förebyggande insat-
ser.  

Sjukfrånvaron mäts i förhållande till tillgänglig 
ordinarie arbetstid. Urvalet av anställda är 
inkluderat heltid/deltid alla anställningsformer exkl. 
intermittenta anställningar (Timavlönade) 

Den totala sjukfrånvaron är oförändrad i jämförelse 
mot föregående delår. 

Vi ser dock att bland våra medarbetare så är 
kvinnors sjukfrånvaro betydligt högre än männens 
och att det är främst gruppen kvinnor som är 50 år 
eller äldre där den är hög jämfört med övriga 
grupper. Vi ser också en ökning i sjukfrånvaron för 
kvinnor som är 29 år eller yngre jämfört med 
föregående delårsuppföljning. 

Även sjukfrånvaro för män som är 50 år eller äldre 
har ökat från föregående delår medan 
sjukfrånvaron i gruppen Män mellan 30-49 år har 
sjunkit.  

Sjuklönekostnaden exklusive 
personalomkostnader, dvs. den kostnad 
arbetsgivaren har för sjukfrånvaro i form av sjuklön 
var 2019-08-31 4,8 mnkr (4,7 mnkr). En ökning 
med 0,1 mnkr jämfört med föregående års 
delårsstatistik.  
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Personalkostnader 

Personalkostnaderna utgör den största delen av 
kommunens totala kostnader, 31 augusti 2019 var 
denna kostnad 428,3 mnkr (339,6 mnkr). 

Tabellen nedan visar kommunens lönekostnader 
för månadsanställda och timavlönad personal. 
Kostnaderna avser inte anställda på 
anställningsstöd, uppdragstagare och 
förtroendevalda. 

Personalkostnader, mkr 2019-08-31 2018-08-31 

Bruttolön exkl. övertid 283,4 277,6 

Personalomkostnader 91,2 87,4 

Summa 374,6 365,0 

      

Total övertid/ fyllnadstid inkl. 
PO 5,4 4,2 

Summa personalkostnader  380,0 369,2 

 

Övertid 

Kostnaden för enkel- och kvalificerad övertid/mertid 
för tillsvidare- och visstidsanställda med månadslön 
var 4,2 (3,2) mnkr, beloppet inkluderar 
personalomkostnader.  

Detta är en ökning med 1 mnkr jämfört med 
föregående delårsuppföljning. 

Arvoden förtroendevalda 

Arvoden och ersättningar till förtroendevalda 
uppgick 31 augusti 2019 till 5,3 mnkr, inklusive 

personalomkostnader jämfört med 4,9 mnkr för 
2018. I dagsläget har kommunen 93 (inkl. 5 
revisorer) st. aktiva förtroendevalda.  

Pension 

Antal förväntade pensionsavgångar per 
verksamhet framgår av tabellen nedan. 

Verksamheter 2019 2020 2021 2022 2023 

Social omsorg 3 10 1 8 12 

Taxefinansierad verksamhet 1 - - 2 - 

Utbildning 3 15 7 21 13 

Kultur och fritid - 2 2 - 2 

Samhällsbyggnad - 3 1 - 1 

Verksamhetsstöd - 1 1 2 - 

HR och lön - - - - 1 

Ekonomi - - - - - 

Kommunikation - - - - - 

Kommunledning - - - - - 

Samtliga tillsvidare  7 31 12 33 29 

 

Pensionskostnad 

Per 31 augusti 2019 har kommunen betalat ut 7,0 
(8,3) mnkr i pensioner (exkl. löneskatt). 
Utbetalningen avser ålders och 
efterlevandepension.

Total sjukfrånvaro i %

Ålder Kvinnor Män Total Kvinnor Män Total

– 29 5,9% 3,7% 5,3% 4,2% 3,1% 3,9%

30-49 6,4% 2,8% 5,5% 6,0% 2,4% 5,1%

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

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

Total sjukfrånvaro i % överstigande 60 

dagar

Ålder Kvinnor Män Total Kvinnor Män Total

– 29 20,7% 0,0% 17,6% 23,4% 8,2% 20,5%

30-49 42,9% 16,5% 39,9% 38,8% 25,2% 37,2%

50- 56,3% 50,6% 55,7% 60,2% 40,6% 58,6%

Totalt 48,5% 32,5% 46,6% 50,6% 30,3% 48,5%

2019-07 2018

2019-07 2018
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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 2019. 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 
Prognos 

2019 
aug-

19 2018 
aug-

18 

Årets resultat (mnkr) 
kommunen 13,7 26,0 46,7 42,6 

Årets resultat i förhål-
lande till skatteintäk-
ter, kommunalekono-
misk utjämning och 
generella bidrag (%) 1,5 3,6 5,4 7,3 

Årets resultat (mnkr) 
koncernen 22,0  33,7  51,9 47,0 

  

Årets resultat  

Mörbylånga kommun förstärkte under förra året 
resultat från 17,6 mnkr under 2017 till 46,7 mnkr 
under 2018. Resultatet i delårsrapporten för 2019 
uppgår till 26,0 mnkr jämfört med 42,6 i 2018 års 
delårsrapport. Resultatet har därmed sjunkit rejält 
framförallt på grund av lägre ökning av 
skatteintäkter och generella bidrag men inte 
motsvarande sänkning av verksamhetens 
kostnader. Relateras kommunens resultat till 
skatteintäkter, kommunalekonomisk utjämning och 
statsbidrag redovisade kommunen under 2018 ett 

resultat på 5,4 % medan det i delårsrapporten 
uppgår till 3,6 %. Prognosen för 2019 pekar mot ett 
resultat på 13,7 mnkr vilket motsvarar 1,5% av 
skatteintäkter, kommunalekonomisk utjämning och 
generella bidrag. Genomsnittet för treårsperioden 
för kommunens resultat i förhållande till 
skatteintäkter, kommunalekonomisk utjämning och 
statsbidrag blir då 3,0 % om prognosen för 2019 
faller in.  

Mörbylånga kommuns finansiella mål för god 
ekonomisk hushållning är att kommunens 
ekonomiska resultat över budgetperioden 2018-
2020 genomsnittligt ska uppgå till minst 1,5 % av 
skatteintäkterna. I slutet av perioden ska resultatet 
nå 2 %. 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. Det genomsnittliga resultatet innebär att 
kommunen uppfyllder resultatmålet för den rullande 
treårsperioden.  

Periodens resultat på 26,0 mnkr är lägre än 
periodens resultat föregående år. Detta beror på 
mindre bidrag från migrationsverket då 
flyktingströmmarna minskat men kostnaderna har 
inte minskat i motsvarande mån. Verksamhetens 
kostnader har ökat mot ca 28 mnkr vilket till största 
delen beror på ökade lönekostnader. För 2019 är i 
princip samtliga lönerevisioner genomförda vid 
delårsbokslutet medan år 2018 var inte lärarnas 
lönerevision klar. Detta medför högre 
lönekostnader 2019 med ca 5 mnkr bara avseende 
lärarlönerna. Övrig ökning beror på ordinarie 
löneuppräkning. Kommunen har även haft högre 
kostnader för biobränsle i fjärrvärmeverken men 
lägre kostnader för snöröjning jämfört med 2018. 

Nettokostnadsandel 

Nettokostnadsandel % 
Prognos 

2019 aug-19 2018 aug-18 

Verksamhetens intäkter 
och kostnader 94% 92% 91% 89% 

Avskrivningar 5% 5% 4% 5% 

Nettokostnadsandel 99% 98% 96% 94% 

Finansnetto -1% -1% -1% -1% 

Nettokostnadsandel inkl 
finansnetto 98% 96% 95% 93% 
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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 % har 
kommunen en positiv balans mellan löpande 
kostnader och intäkter. En nettokostnadsandel på 
97–98 % 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 hittills under 2019 tagit i anspråk 92 
% av skatteintäkterna medan prognosen pekar mot 
94% vid årets slut. Detta är en ökning med en 
respektive tre procentenheter jämfört med 2018. 
Vidare beräknas avskrivningarna ta i anspråk 5 %, 
vilket var en procentenhet högre än föregående år. 
Avskrivningarna är kommunens periodiserade 
kostnader för investeringar.  

Finansnettot uppgår till -1 %, vilket innebär att de 
finansiella intäkterna var större än de finansiella 
kostnaderna under 2019 liksom 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 
kommunens räntekostnader har varit låga på grund 
av läget på räntemarknaden. Dessa medel har 
kunnat användas till att finansiera verksamhet med 
under året. Detta innebär att kommunens 
nettokostnader och finansnetto tog i anspråk 96 % 
av skatteintäkterna medan prognosen pekar mot 
98%, vilket var en försämring med tre 
procentenheter jämfört med 2018. 

 

Årets investeringar 

Mörbylånga kommuns samlade investeringsvolym 
under 2019 uppgår hittills till 80,6 mnkr och 
prognosen visar en bedömd volym på 147,1 mnkr. 
Detta är en lägre investeringsvolym än under 2018, 
då investeringarna uppgick till 183,9 mnkr. Den 
lägre volymen, men som fortfarande är på en hög 
nivå, beror främst på att 2018 påbörjades 
byggnationen av ett nytt vattenverk i Mörbylånga 
för att säkra den framtida vattenförsörjningen. 
Projektet har fortsatt under 2019 men de stora 
utgifterna var 2018. Den höga investeringstakten 
beror till stor del på kommunens utbyggnad av VA 
enligt den av fullmäktige antagna VA-planen. För 
en detaljerad redovisning över vilka 
investeringsprojekt som bedrivits under året 
hänvisas till investeringsredovisningen. 

 

 

Årets investe-
ringar 

Prognos 
2019 aug-19 2018 aug-18 

Investeringsvolym 
totalt kommunen 
(mnkr) 147,1 80,6 183,9 107,4 

Investeringsvolym 
taxekollektivet 
(mnkr) 90,2 68,8 161,3 89,4 

Självfinansierings-
grad totalt kommu-
nen (%) 42,7 44,7 78,8 79,2 

Självfinansierings-
grad taxekollektivet 
(%) 22,2 29,1 18,6 14,5 

Investeringsvolym 
koncernen (mnkr) 208,0  140,2  192,6 246,1 

Självfinansierings-
grad koncernen (%) 40,2  39,5  67,2 75,4 

 

Självfinansieringsgraden av investeringar 

Självfinansieringsgraden av investeringarna mäter 
hur stor andel av investeringarna som kan 
finansieras med årets resultat plus avskrivningar. 
100 % 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 uppgår 2019 till 
44,7 % och prognosen pekar mot en 
självfinansieringsgrad på 42,7%. 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 100%  under 2019. Under 2019 bedöms 
självfinansieringsgraden bli 70% och målet uppnås 
därmed inte för året.  
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Risk och kontroll 

 
Likviditet ur ett riskperspektiv 

Risk och kontroll 
Prognos 

2019 
aug-

19 2018 aug-18 

Kassalikviditet (%) 160 205 164 187 

Låneskuld (mnkr) 850 824 781 721 

Soliditet (%) 28 28 27 30 

Soliditet inkl pensions-
förpliktelser (%) 13 13 12 12 

Soliditet koncernen 
(%) 23 23  23 24 

Soliditet koncernen inkl 
pensionsförpliktelser 
(%)  12 12  11 12 

 

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 augusti månads slut till 
205 %, vilket skall jämföras med 164 % under i 
december 2018. 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 1,77 år 
per 31 augusti 2019. 

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 
sin skuldsättningsgrad och därigenom ökar sitt 
finansiella handlingsutrymme inför framtiden. 

Soliditet inklusive samtliga pensionsförpliktelser 
och löneskatt bedöms förbättras något mellan 2018 
och 2019 med en procentenhet från 12 % till 13 %. 
Det förklaras till största delen av att kommunen 
kunde finansiera sina investeringar med 
skatteintäkter. Genomsnittet för ovanstående 
soliditetsmått ligger bland Sveriges kommuner på 
cirka 26% (2018). 

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%. Eftersom kommunens soliditet 
inklusive samtliga pensionsförpliktelser under de 
senaste åren har stärkts från 8 % till 13% kan 
konstateras att om målet ska nås, måste trenden 
med en stigande soliditet fortsätta. 

Kommunalskatt 

År 2019 uppgår Mörbylångas skattesats till 21,41 
%. Skattesatsen har varit oförändrad sedan år 
2003. I de tolv kommunerna i Kalmar län varierade 
kommunernas skattesatser under 2019 mellan 
21,16 % i Västervik till 22,36 % i Vimmerby. Den 
genomsnittliga skattesatsen i länet uppgick under 
2019 till 21,76 %. Mörbylånga hade med sina 21,41 
% 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 i augusti till 
272,8 mnkr. Av dessa redovisas 44,1 mnkr i 
balansräkningen som en avsättning och 228,7 
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 100 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 31/8 
2019 till 109 mnkr. 

Pensionsförplik-
telser aug-19 2018 2017 2016 

Avsättning inkl. lö-
neskatt 44,1 40,1 35,5 33,5 

Ansvarsförbindelser 
inkl. löneskatt 228,7 230,9 235,4 245,4 

Summa pensions-
förpliktelser 272,8 271,0 270,9 278,9 

Placerade pens-
ionsmedel 100,6 90,4 90,1 80,3 

Marknadsvärde pla-
cerade pensions-
medel 109,3 99,0 97,8 95,0 

Återlånade medel 163,5 172,0 173,1 183,9 

     

     
Tillgångsslag pla-
cerade pensions-
medel aug-19 2018 aug-19 2018 

  

Mark-
nads-
värde 

Mark-
nads-
värde 

Anskaff-
nings-
värde 

Anskaff-
nings-
värde 

Likvida medel 3,6 8,8 3,3 8,5 

Aktier 60,6 49,1 56,8 49,1 

Obligationer 45,1 41,2 43,8 41,3 

Summa 109,3 99,1 103,9 98,9 
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Enligt den nya kommunala redovisningslagen 
(LKBR) som gäller från den 1 januari 2019 ska 
kommunerna redovisa finansiella instrument till 
verkligt värde. För Mörbylånga kommuns del 
innebär detta att orealiserade vinster avseende 
aktier och obligationer hos KLP på 5,0 mnkr skulle 
beaktas per 31 augusti 2019. Resultatet skulle 
därmed uppgått till 26,3 mnkr. Kommunen har valt 
att inte redovisa de orealiserade vinsterna för att 
undvika fluktuation av resultatet utifrån börsens 
upp- eller nedgång. Upplysning om detta lämnas i 
redovisningsprinciperna. 

Kommunens borgensåtaganden  

Risk och kontroll 
Prognos 

2019 aug-19 2018 aug-18 

Borgensåtaganden 
(mnkr) 716,8 720,8 722,4 724,9 

- inom koncernen 492,0 492,0 492,0 489,5 

- pensionsskuld inkl 
löneskatt 224,7 228,7 230,2 235,4 

- övrigt 0,1 0,1 0,2 - 

Genomsnittlig ränta 
(%) 0,30 0,28 0,08 0,09 

Genomsnittlig rän-
tebindingstid (år) 1,77 1,77 1,46 1,46 

Genomsnittliga ka-
pitalbindningstid 
(år) 1,88 1,88 1,56 0,99 

 

Kommunen tecknar i vissa fall borgen för lån till de 
kommunägda bolagen, men även för andra externa 
verksamheter. Kommunens samlade 
borgensåtagande för lån uppgår 2019 till 492 
miljoner, vilket var oförändrat i förhållande till 2018.  

Mörbylånga kommun har inte infriat några 
borgensåtaganden under 2019 och det finns inga 
indikationer på att så skulle behöva ske inom de 
kommande åren. Då 85 % 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% av bolagets 
omsättning kommer från Mörbylånga kommun som 
även är borgensman. 

Ytterligare en risk är att kommunen är inblandad i 
två rättsprocesser. Ett ärende avser en tolkning 
kring ett avtal kring försäljning av markområden i 
Mörbylånga hamn och där målsägaren aviserat att 
han har för avsikt att lämna in ett 
skadeståndsanspråk på 150 mnkr mot kommunen. 
Ärendet är överlämnat till advokaterna och 
utgången är oviss. 

Ärende nummer två handlar om kommunens 
agerande vid vattenkrisen 2016.  Kommunen lät 
uppföra tre fördämningar utan godkännande från 
länsstyrelsen. Polisutredning pågår i ärendet och 
det finns en risk att kommunen ska dömas till att 
betala företagsbot.  

 

Avslutande kommentar och 
sammanfattning 

Kommunen når sitt finansiella mål utifrån 
prognosen men inte alla indikatorer som är 
kopplade till det övergripande målet.  Prognosen 
innebar att kommunens ekonomiska marginal 
förstärktes under året men inte lika mycket som 
under 2018. Kommunens resultatnivå uppfyller 
målet för god ekonomisk hushållning på 1,5 %, 
vilket innebär en bra förutsättning inför framtiden.  

År 2019 är ett tufft år ekonomiskt för kommunens 
verksamheter då samtliga verksamheter fick 
minskad budgetram med 1,5% och några 
verksamheter ytterligare nerdragning. Det 
budgeterade resultatet på 3,3 mnkr ger inte 
utrymme för några större avvikelser. 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. 

 

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.  

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 2019 har sedan 
kommunfullmäktige beslutat om ett övergripande 
ekonomiskt mål som sedan följs upp genom fem 
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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. 

• Kommunens investeringar avseende 
verksamhetsfastigheter ska vara 
självfinansierade. Lånefinansiering medges i de 
fall kapitalkostnaderna täcks inom taxor och 
avgifter. (ex vis fjärrvärme, exploatering och 
VA)  

• Soliditeten ska i det kortare perspektivet inte 
understiga 32 procent (35 % 2012) och i ett 
längre perspektiv motsvarande genomsnittet för 
Sveriges kommuner (49,4% 2012) 

Kommunens mål enligt budget 2019 är: 

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

Kommunfullmäktige har valt att sätta målet till att 
resultatet ska uppgå till minst 2 % 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 3,0 % och prognosen för 2019 
visar på ett resultat på 1,5 %. Målet är därför 
uppfyllt under 2019. 

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% och 
att stärka det finansiella handlingsutrymmet inför 
framtiden. Kommunens soliditet inklusive samtliga 
pensionsförpliktelser har under de senaste åren 
stärkts från 8 % till 13%.  

Sammanfattningsvis innebär det att kommunen 
bedöms uppfylla sitt övergripande finansiella mål 
men inte alla indikatorer för god ekonomisk 
hushållning under 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.  

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 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 % av 
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. 
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Kommunen prognostiserar för 2019 ett resultat på 
13,8 mnkr. Efter avdrag för uppskattade 
realisationsvinster och återföring av orealiserade 
förluster av värdepapper uppgår resultatet till 11,3 
mnkr. Då balanskravsresultat överstiger noll, har 
kommunen möjlighet att sätta av 2,3 mnkr till 
resultatutjämningsreserven (RUR). Detta är möjligt 
eftersom 2019 års prognosticerade resultat 
överstiger det av fullmäktige beslutade finansiella 
målet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Balanskravsresultat 
Prognos 

2019 aug-19 2018 

Periodens resultat en-
ligt resultaträkningen 13 769 25 984 46 707 

Reducering av samtliga 
realisationsvinster -265 -265 - 

Justering för realisations-
vinster enligt undantags-
möjlighet       

Justering för realisations-
förluster enligt undan-
tagsmöjlighet       

Orealiserade förluster i 
värdepapper -2 500 -2 149 -2 466 

Justering för återföring 
av orealiserade förluster 
i värdepapper 300 188 295 

Årets resultat efter ba-
lanskravsjusteringar 11 304 23 758 44 536 

Reservering av medel till 
resultatutjämningsreserv -2 300   -35 860 

Användning av medel 
från resultatutjämnings-
reserv       

Balanskravsresultat 9 004 23 758 8 676 

    

    
Resultatutjämningsre-
serv 

Prognos 
2019 aug-19 2018 

Ingående resultatutjäm-
ningsreserv 39 830 39 830 3 970 

Årets avsättning 2 300   35 860 

Årets upplösning     - 

Utgående resultatut-
jämningsreserv 42 130 39 830 39 830 

 

Kommunen har mellan 2010 till 2018 reserverat 
39,8 mnkr till resultatutjämningsreserven. Utifrån 
den skatteunderlagsprognos som lämnas för 2020-
2021 så kommer reserven att kunna nyttjas de 
följande åren. 

 



 
 
Delårsrapport 2019 Mörbylånga kommun 
Driftsredovisning 

 
 
 

29 
 

 

Driftsredovisning 
Driftsbudget 2019 aug 2019 2019 2019 aug 2018 

tkr Budget Utfall Prognos Avvikelse Utfall 

  Intäkter Kostnader Netto Intäkter Kostnader Netto Netto Netto Netto 

Kommunstyrelsen 114 714 -184 276 -69 562 78 139 -121 576 -43 437 -69 162 400 50 338 

Kultur och tillväxtnämn-
den 93 763 -195 569 -101 806 70 978 -130 967 -59 989 -102 836 -1 030 44 481 

- varav VA-verksamhet 50 790 -53 533 -2 743 35 088 -38 089 -3 001 -6 593 -3 850 2 837 

- varav Fjärrvärmeverk-
samhet 14 400 -21 520 -7 120 9 021 -13 539 -4 518 -7 120 0 2 252 

Samhällsbyggnadsnämn-
den 8 072 -18 931 -10 859 5 607 -11 492 -5 885 -7 959 2 900 5 186 

Socialnämnden 38 497 -356 903 -318 406 28 127 -247 682 -219 555 -322 931 -4 525 209 342 

Utbildningsnämnden 222 844 -591 470 -368 626 148 022 -400 226 -252 204 -376 726 -8 100 238 850 

Finansförvaltning - -38 376 -38 376 11 500 -10 542 958 -9 477 28 899 -3 156 

Verksamhetens netto-
kostnader 477 890 -1 385 525 -907 635 342 373 -922 485 -580 112 -889 091 18 544 545 041 

Skatteintäkter och gene-
rella bidrag 896 300 - 896 300 598 937   598 937 897 175 875 -579 289 

Finansnetto 23 685 -9 100 14 585 10 381 -3 222 7 159 5 685 -8 900 -8 306 

Resultat 1 397 875 -1 394 625 3 250 951 691 -925 707 25 984 13 769 10 519 42 554 

 

Resultatet efter augusti uppgår till 26,0 mnkr 
medan prognosen efter augusti visar på ett resultat 
på 13,8 mnkr. Prognosen innebär ett överskott mot 
budget med 10,5 mnkr. Nämnderna redovisar både 
positiva och negativa avviklser men 
finansverksamheten bidrar stort till det 
prognostiserade överskottet, främst beroende på 
övergången till komponentavskrivningar som inte 
budgeterats för 2019 men också ett positivt 
finansnetto. 

Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen prognostiserar ett resultat något 
över budget där den politiska verksamheten och 
verksamhetsstöd prognostiserar ett underskott 
beroende på bland annat högre arvodeskostnader 
än budget samt högre kostnader för system, 
Sydarkivera och dataskyddsombud. Detta täcks 
upp av att underhållsbudgeten på våra fastigheter 
inte bedöms förbrukas fullt ut. 

Kultur- och tillväxtnämnden 

Kultur- och tillväxtnämndens underskott på 1 mnkr 
består av många komponenter. VA-verksamheten 
prognostiserar ett underskott på 3,9 mnkr där 
taxorna inte anpassats till de högre 
kapitalkostnaderna som de stora investeringarna 
de senaste åren inneburit. Framtagande av en 
handlingsplan med översyn av kostnader och 
intäkter gör att prognosen har förbättrats jämfört 
med tidigare månader. 

Gatu- och serviceverksamheten har haft högre 
elkostnader för beslysning vilket ger ett underskott 
medan Eketorps borg prognostiserar ett överskott 
mot budget. Mark- och exploatering har haft lägre 

kostnader för översiktsplanering och detaljplaner 
vilket ger ett överskott på 2,5 mnkr. Det är 
planprogramet för Mörbylånga som hittills inte haft 
så höga kostnader. Verksamheten har även haft 
lägre kostnader för detaljplaner p.g.a. att planerade 
arbeten av Trafikverket har blivit senarelagda samt 
en vakant tjänst som bidrar till överskottet. 

Under 2019 pågår projektet Kraftsamling Sydöland, 
som finansieras med bidrag från Region Kalmar 
län, Cementa och kommunstyrelsen. Under 2019 
övertog kommunen verksamheten Eketorps Borg, 
som också ingår i projektet men som på sikt ska 
kunna bära sina egna kostnader. Verksamheten på 
Eketorps Borg har haft många besökare under 
sommaren och prognostiserar ett överskott med 
0,9 mnkr främst beroende på fler besökare än 
budgeterat. 

Kulturskolan har hittills erhållit projektbidrag på 
totalt 440 tkr från Allmänna arvsfonden (90), 
Statens kulturråd (300) och Svenska filminstitutet 
(50). Projektverksamheten kommer dels att 
bedrivas med befintliga resurser, men externa 
personalkostnader väntas också. Verksamheten 
löper på och prognosen är ett resultat i nivå med 
budget. 

Prognsen för VA-verksamheten väntas bli 3,8 mnkr 
i ökade nettokostnader. Kostnader för det nya 
vattenverket har ej beaktats i budget, där 
avskrivningar och kapitalkostnader beräknas bli 0,8 
mnkr samt driftkostnader 1,8 mnkr under 2019. 
Avskrivningar för övriga investeringar väntas bli 3,1 
mnkr högre än budgeterat. Den totala ökningen 
reduceras av minskade kostnader för inköpt vatten, 
ökade intäkter från lägenhetsanslutningar och att 
större underhållsåtgärder flyttas till 
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investeringsbudgeten. VA-avgiften höjdes per 1 
september vilket också ger ökade intäkter för att 
minska underskottet. 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Samhällsbyggnadsnämnden prognostiserar ett 
överskott med 2,9 mnkr mot budget. Bedömningen 
är att bostadsanpassningsbidragen kommer bli 
lägre än budgeterat med 0,5 mnkr. 
Bygglovsavgifterna bedöms bli högre än bud-
geterat och är den stora delen i 
samhällsbyggnadsnämndens överskott. 

Miljö och hälsoskydd har haft högre kostnader för 
IT och kapitaltjänstkostnader men lägre 
personalkostnader på grund av föräldraledigheter 
och tjänstledigheter. Intäkterna beräknas bli i nivå 
med budget. 

Plan och bygg har också haft högre IT-kostnader 
men lägre personalkostnader. Intäkterna för 
bygglovsavgifter ligger på en hög nivå och bedöms 
fortsätta på den höga nivån året ut. Prognosen 
pekar därför mot ett överskott mot budget på 2,4 
mnkr. Intäkterna från detaljplaner bedöms bli i nivå 
med budget. 

Bostadsanpassning har per sista augusti förbrukat 
1,4 mnkr mot budgeterat 2,0 mnkr. Osäkerheten är 
mycket hög eftersom antalet ansökningar inte kan 
påverkas. Nuvarande prognos visar ett överskott 
på 0,5 mnkr vid årets slut. 

Socialnämnden 

Socialnämnden prognostiserar ett underskott mot 
budget med 4,5 mnkr. De stora avvikelserna finns 
inom äldreomsorgen. Assistansersättningar har 
varit lägre beroende på att det varit färre ärenden 
än vad som budgeterats för. Även kostnader för 
social omsorg central är lägre än vad som 
budgeterats för. 

Poolen prognostiseras överskrida budget med ca 1 
mnkr. Delvis på grund av flytt av planerare till 
bemanningsenheten utan att fördela om 
ekonomiska resurser fullt ut. Underskottet beror 
även till viss del på att turer för första 
introduktionspasset på resursenhet i heltidsresan 
belastar poolen. 

Äldreomsorg 

Särskilt boende beräknas dra över budget med ca 
100 tkr, dock är det bara ett boende som klarar sin 
budget. Verksamheterna har stora bekymmer att 
anpassa personalkostnaderna till budget. En del av 
resursfördelningen har lagts centralt för att kunna 
fördelas ut där det behövs vilket förklarar resultatet 
på totalen. 

Hemtjänst inklusive nattpatrull beräknas överskrida 
budget med ca 6 mnkr och även här är det enbart 
en enhet som klarar sin budget. Underskotten 
beror på vakanta tjänster och svårigheter med 
vikarietillsättning men också stora bekymmer med 
schemaläggning. Enheterna drar över på 

personalkostnader samt har en för låg 
beläggningsgrad vilket generar underskott mot 
budget. 

Nattpatrullen beräknas överskrida sin budget med 
1,6 mnkr, jämfört med 2018 års 2,4 mnkr. Från 1 
maj minskades bemanningen med 1,8 årsarbetare 
på årsbasis vilket har gett resultat. 

Omsorg om personer med funktionsvariation 
prognostiserar ett underskott som främst avser 
högre personalkostnader då det tillkommit brukare 
under året som varit mer resurskrävande än vad 
som budgeterats för. Några av enheterna har 
under året haft flertalet chefsbyten vilket medfört att 
eko-nomisk uppföljning och planerad minskad 
bemanning inte genomförts. Sommaren har också 
blivit dyrare än beräknat, bland annat beroende på 
sjukdomar och olyckor inom personalgrupperna. 

Inom hälso- och sjukvård avser underskottet till 
största delen inköp av tekniska hjälpmedel.  
Sjuksköterskeverksamheten har även haft något 
högre personalkostnader än budgeterats, ca 300 
tkr vilket uteslutande beror på bemanningen under 
sommaren. 

Individ och familjeomsorg prognostiserar ett 
överskott beroende på högre etablerings-
ersättningar än budgeterat, ca 900 tkr. IFO 
ekonomi och försörjningsstöd beräknas ha ett 
överskott på ca 500 tkr. Barn och familjehem har 
också de ett överskott, ca 800 tkr. 

Integration barn och ungdom har högre 
hyreskostnader, lägre personalkostnader samt 
högre intäkter för stödboende. Prognosen pekar 
mot ett underskott då bidragen från 
Migrationsverket inte täcker kostnaderna. 

Utbildningsnämnden 

Utbildningsnämnden prognostiserar en negativ 
avvikelse mot budget med 8,1 mnkr. Prognosen 
visar på ett överskott inom förskolan då 
verksamheterna har ett ökat barnantal som inte har 
motsvarats av en ökning av personal i samma 
utsträckning i början på året. Överskottet beror 
även på att personalen inte har ersatts fullt ut vid 
frånvaro. Intäkterna för barnomsorgsavgifter är 
högre än budgeterat. 

Helårsprognosen visar på ett underskott för 
fritidshem, förskoleklass, grundskola och 
grundsärskola. Elevantalet inom fritidshemmen är 
lägre än budgeterat och verksamheten är planerad 
utifrån detta. Det prognostiserade underskottet 
inom förskoleklass, grundskola och grundsärskola 
beror delvis på att verksamheterna inte har kunnat 
anpassa personalen med hänsyn till besparingen 
från årets början, d.v.s. mitt under ett läsår. 
Osäkerheten kring höstens elevantal har varit stor 
med anledning av Östra skolans etablering. Detta 
har skapat svårigheter att planera organisationen 
och på högstadiet är den planerad utifrån ett för 
högt elevantal. Kostnaden för bidrag till enskilda 
huvudmän ökar mer än beräknat, samtidigt som 
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verksamhetens kostnader för den större 
organisationen kvarstår. Skolenheter med 30-40 
elever per årskurs har svårt att hålla budgeten om 
årskursen delas på två klasser. Grundskolan har 
även ökade kostnader för skolskjuts då antalet 
taxiresor ökat. 

Vuxenutbildningen beräknas också generera ett 
underskott då intäkter från migrationsverket har 
minskat och inte täcker kostnaderna för SFI. 
Verksamheten är helt intäktsfinansierad. Den 
grundläggande vuxenutbildningen beräknas 
generera ett positivt resultat på grund av lägre 
kostnader för svenska som andraspråk, SVA. 

Finansverksamheten 

Finansverksamhetens överskott är hänförligt till 
lägre kapitalkostnader i samband med övergång till 
komponentavskrivning samt att räntekostnaderna 
bedöms bli lägre än budgeterat då flera lån bundits 
till låg ränta i början av året. Även utdelning och 
reavinster från KLP bedöms bli högre än budge-
terat. Skatteintäkterna bedöms bli högre än 
budgeterat med 0,9 mnkr vilket beror på att SKL i 
sin senaste prognos ändrat avräkningen för 2017 
och 2018. För 2019 kvarstår underskottet då vi 
budgeterade med ett invånarantal per 1 november 
på 15 045 invånare medan utfallet blev 15 011 
invånare vilket också påverkar. 
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Investeringsredovisning 

 

 

Kommunstyrelsen 

Utfallet tom augusti är lågt. Detta beror dels på att 
en del projekt blivt försenade men också så har ett 
bidrag för Äppelvägen erhållits på nästan 3 mnkr 
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 
försköts i tid p.g.a. överklagandet av det nya 
högstadiet. Projketarbetet med ombygganden av 
Skansenskolan blir också förskjutet 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 

beräknas inte hunnit så långt som det var 
budgeterat.  

Kultur- och tillväxtnämnden 

Kultur och fritids projekt Meröppet och Kalvhagens 
badplats är under uppstart och är svåra att 
prognosticera, men ungefär hälften av tillgängliga 
medel beräknas förbrukas under 2019. För 
projektet Meröppet har bidrag erhållits med 320 tkr. 
Arbetet med Konstgräsplanen i Gårdby är ännu i 
planeringsfasen och endast utredningskostnader 
förväntas belasta projektet under året. 

Gatu- och serviceverksamhet har flera större 
projekt som är under planering/utredning eller har 
påbörjats, men förbrukning kommer ej att ske i 
beräknad takt. Dit hör bl.a. fiberutbyggnad i 
kommunen, muddring i Grönhögens hamn samt 

Investeringsredovisning

Budget            

2019

Utfall       

2019-08

Prognos 

2019

Avvikelse 

mot prognos

Total budget 

projektet

Totalt utfall 

projektet

Kommunstyrelsen
IT 1 500 214 1 400 100 1 500 214

Fastighet 40 210 689 26 852 13 358 70 210 689

- varav förskola "Hållbar plats" 12 000 250 12 000 0 35 000 250

- varav aktivitetcentrum S:a Möckleby 4 500 130 1 500 3 000 4 500 130

- varav idrottshall Färjestaden 4 000 0 500 3 500 11 000 0

Inventarier kök Torslundaskolan 600 0 600 0 600 0

Cykelsprojektet 300 0 300 0 300 4 900

Kultur- och tillväxtnämnden
Kultur & Fritid 9 596 334 1 564 8 032 17 596 334

- varav konstgräsplaner 6 667 30 0 6 667 14 667 30

Infrastruktur 16 387 907 10 396 5 991 16 878 1 298

- varav Grönhögens hamn 2 652 128 250 2 402 3 043 519

Mark och exploatering 13 300 7 691 9 000 4 300 13 300 13 300

Taxefinansiering Fjärrvärme 1 700 660 1 700 0 1 700 660

Taxefinansering VA 105 508 68 130 88 461 17 047 373 978 153 809

- varav Mörbylånga vattenverk 61 328 55 308 63 000 -1 672 147 007 140 987

- varav anslutningar 15 500 2 681 3 000 12 500 81 791 2 681

- varav VA saneringar 7 000 3 483 5 535 1 465 28 000 3 483

- varav överföringsledningar 5 000 865 1 000 4 000 100 500 865

Samhällsbyggnadsnämnden 0 0

Utbildningsnämnden
Inventarier 1 500 140 1 365 135 1 500 140

Åtgärder lokalbrist 925 370 925 0 1 500 945

Skolgårdar 1 500 963 1 500 0 1 500 963

Socialnämnden
Inventarier 1 000 167 1 000 0 1 000 167

Takliftar 2 000 322 2 000 0 2 348 670

Summa investeringar 196 026 80 587 147 063 48 963 503 910 178 089

88 818 11 797 56 902 31 916 128 232 23 620

107 208 68 790 90 161 17 047 375 678 154 469

Summa skattefinansierade 

investeringar

Summa taxefinansierade 

investeringar
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inköp av större maskiner. Mark och exploatering 
arbetar främst med områdena Hållbar plats och 
Brofästet. Utbyggnad har också skett på 
Scoutvägen och i Snäckstrandsområdet. 
Prognosen för 2019 visar lägre kostnader än 
budgeterat, vilket kan kopplas till senarelagt arbete 
i Färjestadens centrum samt en lägre förbrukning 
av markreserven. 

I merparten av investeringsprojekten inom VA 
fortskrider arbetet som planerat, men prognosen är 
ändå 17 047 tkr lägre än budgeterat. Detta beror 
bl.a. på en lägre aktivitet i arbetet med anslutningar 
i Saxnäs/Porkärr och Gårdby samt inom projektet 

Hållbar plats. Vidare förväntas arbetet med 
saltvattenledningen (Tveta vattenverk) och 
Segerstads vattenverk inte att kunna påbörjas 
under året. De senaste årens största projekt 
vattenverket i Mörbylånga är invigt och började 
leverera vatten i september. 

Övrigt 

Övriga projekt inom Socialnämnden och 
Utbildningsnämnden avser främst inventarier och 
inga större investeringar eller avvikelser har 
identifierats. 
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Exploateringsredovisning 

 

 

Kommentarer till större exploateringsprojekt 

De senaste åren har ”Hållbar plats” i Färjestaden 
varit ett av kommunens största exploaterings-
projekt. Nu byggs infrastruktur för etapp 2 och 
ytterligare utbyggnad planeras. Försäljning av mark 
förväntas under året ske på Hållbar plats och 
Brofästet samt för den nya Högstadieskolan i 
Färjestaden. Vid Brofästet har så pass stor del av 

projektet blivit klart att den del av infrastrukturen 
som är kommunens flyttats över till investering. 

Exploateringsprojektet i Mörbylånga hamn väntar 
på att planprogramet och detaljplanen ska bli klara 
innan utbyggnad och försäljning av mark kan ske.

Exploateringsredovisning

Utgående 

balans   

2019-08

Utgående 

balans 

2018

Algutsrum 20:10 Coop 181

Bengtstorp 1:15, Revyhuset -

Björnhovda 20:4 314 314

Björnhovda 25:2, Högstadie 2 465 2 174

Björnhovda 6:6 2 106 2 006

Brofästet 5 478 10 871

Färjestaden 5:5 2 737 1 362

Färjestadens hamn - -625

Förvärv Styrmannen 1 och Lotsen 6 -

Glömminge planområde 780 763

Granitvägen -611 -640

Kaptensgatan 273 -

Kastlösa 13:24 407 407

Kastlösa 56:2 - 3 98 98

Mörbylånga hamn 2 605 2 575

Norra hamnplan etapp 3 -

Norra Viken, etapp 1 800 800

Runsbäck 2:195 160 -

Saxnäs 1:294 81 -

Scoutvägen 567 595

Skogsbygården 15 -

Snäckstrand -541 -541

Södra Möckleby 2:44 - 5:2 356 757

Tingsplanen 2 000

Öster Färjehallen, Hållbar plats 6 428 6 828

Mindre exploateringsprojekt -186 -446

Generell värdereglering

Resultat 24 332 29 479



 
 
Delårsrapport 2019 Mörbylånga kommun 
Redovisningsprinciper 

 
 
 

35 
 

 

Redovisningsprinciper 
Delårsrapporten är upprättad i enlighet med lagen 
om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) 
och Rådet för kommunal redovisning (RKR) 
rekommendationer i redovisningsfrågor som är av 
principiell betydelse eller av större vikt för 
kommunsektorns redovisning. Samma redovis-
ningsprinciper som i årsredovisingen tillämpas. 
Eventuella avsteg redovisas nedan. 

Mörbylånga kommuns delårsbokslut 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. 

Avskrivningar och kapitalkostnader 

Anläggningstillgångar har i balans-räkningen 
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 anläggnings-
tillgångar görs i enlighet med RKR:s 
rekommendation R4 ”Materiella anläggnings-
tillgångar”. 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 ett prisbasbelopp. 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 komponent-
avskrivningar 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 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 re-kommendation R5. 

Redovisning av kommunalskatt 

I enlighet med RKR:s rekommendation R2 
”Intäkter” har kommunalskatten periodiserats. Detta 
innebär att Mörbylånga kommun i delårsbokslutet 
per 31 augusti 2019 har bokfört den definitiva 
slutavräkningen för 2018 samt en preli-minär 
slutavräkning för 2019. Be-räkningen utgår från 
Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) 
augustiprognos. 

Redovisning av semesterlöneskuld och ej 
kompenserad övertid 

Semesterlöneskulden, d.v.s. skulden till personalen 
för semesterdagar och okompenserad övertid, 
redovisas som kortfristig skuld. Periodens 
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semesterlöneskuld har beräknats utifrån 8/12 av 
budgeterad ökning av semesterlöneskulden och 
har belastat resultaträkningen. 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”. Pens-
ionsförmåner 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 tilllämpning 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. Kommunen följer därmed inte 
LKBR 7:6 om att finansiella instrument ska 
värderas till verkligt värde. 

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 Kastlösa-tippen. 
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 R9. 

Anslutningsavgifter 

I enlighet med RKR:s rekommendation R2 
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 R7. 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 
LKBR kapitel 12 och utformas enligt god 
redovisningssed. Redovisningen omfattar 
aktiebolag och kommunalförbund i vilka kommunen 
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 bo-
lagen, 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 RKR R16. I 
redovisningen kallas den sammanställda 
redovisningen för ”koncernen”. 
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Resultaträkning 

 Noter Kommunen  
2019-08-31 

Kommunen  
2018-08-31 

Koncernen  
2019-08-31 

Koncernen  
2018-08-31 

Verksamhetens intäkter 2 124 207   131 277 182 256 201 260 

Verksamhetens kostnader 3, 4, 5 -677 009   -648 732 -710 155 -698 914 

Avskrivningar 6 -27 382   -28 277 -40 314 -40 697 

Verksamhetens nettokostnader   -580 184   -545 732 -568 213 -538 351 

            

Skatteintäkter/Medlemsbidrag 7 455 842   447 126 455 842 447 126 

Generella statsbidrag och utjämning 8 143 095   132 816 145 085 136 039 

Verksamhetens resultat  18 753  34 210 32 71 44 814 

       

Finansiella intäkter 9 10 335   9 810 10 543 8 951 

Finansiella kostnader 10 -3 103   -1 465 -9 548 -6 756 

Resultat efter finansiella poster   25 984   42 554 33 709 2 195 

            

Årets resultat   25 984   42 554 33 709 47 009 
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Balansräkning 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 Noter Kommunen  
2019-08-31 

Kommunen  
2018-12-31 

Koncernen  
2019-08-31 

Koncernen  
2018-12-31 

Tillgångar 
         

           

Anläggningstillgångar          

Materiella anläggningstillgångar 
         

Mark, byggnader och tekniska anlägg-
ningar 

11 1 169 794 1 113 395 1 753 119 1 670 308 

Maskiner och inventarier 12 10 843 13 325 33 749 37 641 

          

Finansiella anläggningstillgångar 
13 18 875 18 875 14 659 14 720 

Summa anläggningstillgångar   1 199 512 1 145 595 1 801 527 1 722 669 

          

Omsättningstillgångar         

Förråd m.m. 14 26 048 31 399 26 679 32 000 

Fordringar 15 102 834 128 419 106 855 128 981 

Kortfristiga placeringar 16 100 613 90 258 100 613 90 258 

Kassa och bank 17 95 962 88 439 133 373 145 157 

Summa omsättningstillgångar   325 457 338 515 367 520 396 395 

          

SUMMA TILLGÅNGAR   1 524 969 1 484 110 2 169 048 2 119 064 
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 Noter Kommunen  
2019-08-31 

Kommunen  
2018-12-31 

Koncernen  
2019-08-31 

Koncernen  
2018-12-31 

Eget kapital, avsättningar och skulder 
      

        

Eget kapital 18     

      

Årets resultat   25 984 46 707 33 709 51 901 

Övrigt eget kapital   407 239 360 531 476 069 242 167 

Summa eget kapital   433 223 407 238 509 778 476 068 

        

Avsättningar       

Avsättningar för pensioner och liknande 
förpliktelser 

19 44 119 40 087 44 651 40 683 

Andra avsättningar 20 23 010 23 010 36 420 36 493 

Skulder       

Långfristiga skulder 21 878 345 826 236 1 397 479 1 345 384 

Kortfristiga skulder 22 146 272 187 539 180 720 220 436 

Summa skulder   1 024 617 1 013 775 1 578 199 1 565 820 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKUL-
DER 

  1 524 969 1 484 110 2 169 048 2 119 064 

Ställda säkerheter Inga Inga 48 330 31 830 

         

Ansvarsförbindelser 23        

Ansvarsförbindelse till förmån för dotterbo-
lag 

469 245 469 245 469 245 469 245 

Andra ansvarsförbindelser 20 268 20 268 20 268 20 268 

Pensionsåtagande 228 655 230 236 240 287 236 341 

Summa ansvarförbindelser 718 168 719 749 729 800 725 854 
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Kassaflödesanalys 
 Noter Kommunen  

2019-08-31 
Kommunen  
2018-08-31 

Den löpande verksamheten 
    

    

Årets resultat   25 984 42 554 

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 
 

24 
  

Av- och nedskrivningar   27 382 28 277 

Gjorda avsättningar   4 032 3 635 

Övriga ej likviditetspåverkande poster   -713 4 740 

Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital   56 685 79 206 

Ökning/minskning förråd och varulager   5 351 5 056 

Ökning/minskning kortfristiga fordringar   15 231 40 305 

Ökning/minskning kortfristiga skulder   -41 266 -39 506 

Kassaflöde från den löpande verksamheten   36 001 85 061 

Investeringsverksamheten 
    

Investering i immateriella anläggningstillgångar   -80 587 -87 398 

      

Finansieringsverksamheten 
    

Nyupptagna lån   57 245 9 339 

Amortering av långfristiga skulder   -5 136 - 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten   52 109 9 339 

      

Årets kassaflöde   7 523 7 002 

 
    

Likvida medel vid årets början   88 439 46 749 

Likvida medel vid årets slut   95 962 53 751 
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Noter 
 Kommunen Koncernen 

  2019-08-31 2018-08-31 2019-08-31 2018-08-31 

Not 2 Verksamhetens intäkter  
 

    

Försäljningsintäkter 3 540 1 029 44 094 40 884 

Taxor och avgifter 65 958 60 705 79 912 72 091 

Hyror och arrenden 12 207 11 267 12 207 30 825 

Bidrag 33 985 51 432 33 985 51 241 

Försäljning av verksamhet och konsulttjänster 5 479 4 735 5 986 4 738 

Exploateringsintäkter 2 772 0 2 772 0 

Realisationsvinster 265 0 265 0 

Övriga intäkter 0 2 109 3 035 1 484 

Summa verksamhetens intäkter 
124 206 131 277 182 256 201 260 

  Not 3 Verksamhetens kostnader 
 

Löner och sociala avgifter 396 691 373 919 485 094 427 245 

Pensionskostnader 26 857 25 722 30 377 - 

Inköp av anläggnings- och underhållsmaterial 2 214 1 743 8 186 20 079 

Bränsle, energi och vatten 24 449 17 518 32 946 17 623 

Köp av huvudverksamhet 98 764 116 473 23 767 95 817 

Lokal- och markhyror 44 207 26 297 50 002 32 299 

Övriga tjänster 16 922 16 127 23 226 20 201 

Lämnade bidrag 13 879 16 039 13 900 16 217 

Realisationsförluster och utrangeringar 0 4 714 1 000 4 714 

Övriga kostnader 53 027 50 179 41 657 64 719 

Summa verksamhetens kostnader 
677 009 648 732 710 155 698 914 

 Not 4 Arvode till revisorer 
 

Fast arvode sakkunnigt bidrag   80 190   
Övrig revision  32 283   

Arvode till förtroendevalda revisorer  191 257   

Summa verksamhetens kostnader  
303 730 

  

  
 Not 5 Upplysning om särredovisningar 
 
 Särredovisning har upprättats enligt lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster. 
 Särredovisningarna finns tillgängliga hos  
 Mörbylånga kommun, tel 0485-470 00  www.morbylanga.se 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.morbylanga.se/
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  Kommunen Koncernen 

 
2019-08-31 2018-08-31 2019-08-31 2018-08-31 

Not 6 Avskrivningar 
 

    

Avskrivning byggnader och anläggningar 23 113 28 104 32 903 37 972 

Avskrivning maskiner och inventarier 4 269 4 887 7 412 8 085 

Nedskrivningar 0 -4 714 0 -5 360 

Summa avskrivningar 27 382 28 277 40 314 40 697 

  Not 7 Skatteintäkter 
 

Preliminär kommunalskatt 460 222 446 947 460 222 446 947 

Preliminär slutavräkning innevarande år -5 034 -271 -5 034 -271 

Slutavräkningsdifferens föregående år 654 449 654 449 

Summa skatteintäkter 455 842 447 126 455 842 447 126 

  Not 8 Generella statsbidrag och utjämning 
 

Inkomstutjämningsbidrag/-avgift 102 865 98 206 102 865 98 206 

Kostnadsutjämningsbidrag -11 338 -8 706 -11 338 -8 706 

Regleringsbidrag/-avgift 7 027 1 570 7 027 1 570 

Strukturbidrag 4 296 5 675 6 286 8 897 

LSS-utjämning 10 066 6 625 10 066 6 625 

Kommunal fastighetsavgift 30 179 29 446 30 179 29 446 

Summa generella statsbidrag och utjämning 143 095 132 816 145 085 136 039 

   Not 9 Finansiella intäkter 
 

Utdelningar på aktier och andelar 4 510 5 490 4 510 5 490 

Ränteintäkter 765 781 843 1 107 

Övriga finansiella intäkter 5 060 3 539 5 190 2 354 

Summa finansiella intäkter 10 335 9 810 10 543 8 951 

   Not 10 Finansiella kostnader 
 

Förlust vid avyttring av finansiella anläggningstillgångar 0 821 0 821 

Räntekostnader 1 919 569 8 364 5 853 

Övriga finansiella kostnader 1 184 75 1 184 82 

Summa finansiella kostnader 3 103 1 465 9 548 6 756 
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 Kommunen Koncernen 

  2019-08-31 2018-12-31 2019-08-31 2018-12-31 

  

Not 11 Mark, byggnader och tekniska anläggningar 
 

Ingående anskaffningsvärden 1 130 413 1 568 593 1 912 075 2 336 623 

Omklassificeringar 654 -84 612 535 -86 714 

Årets avyttringar/utrangeringar - -436 120 -16 011 -445 200 

Årets anskaffningar -798 82 542 11 766 107 365 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 1 130 269 1 130 403 1 908 365 1 912 075 

      

Ingående avskrivningar -148 396 -596 497 -350 888 -786 755 

Omklassificeringar - 478 332 0 478 332 

Årets avyttringar/utrangeringar - 0 3 921 2 521 

Årets avskrivningar -23 113 -30 231 -32 903 -44 987 

Utgående ackumulerade avskrivningar -171 509 -148 396 -397 870 -350 888 

      

Ingående nedskrivningar 0 -13 124 -30 328 -43 452 

Återförda nedskrivningar 0 13 124 151 13 124 

Utgående ackumulerade nedskrivningar 0 0 -30 177 -30 328 

      

Pågående nyanläggningar     

Ingående balans 131 378 26 012 139 450 54 429 

Omklassificeringar - 0  -27 500 

Utgifter under året 80 310 - 117 364 - 

Under året genomförda omfördelningar -654 105 366 -2 013 112 521 

Utgående balans 211 034 131 378 254 802 139 450 

      

Utgående redovisat värde 1 169 794 1 113 395 1 753 119 1 670 308 

      

2018 års 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 12 Maskiner och inventarier 
 

Ingående anskaffningsvärden 37 416 67 743 127 238 153 646 

Justering ändrad ägarandel - 0 0 -1 423 

Omklassificeringar - 0 0 -176 

Försäljningar/utrangeringar - -34 634 -10 397 -34 653 

Årets anskaffningar 1 787 4 307 11 020 9 844 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 39 203 37 416 127 861 127 238 

      

Ingående avskrivningar -24 090 -51 748 -89 598 -113 926 

Justering ändrad ägarandel - 0 0 1 182 

Försäljningar/utrangeringar - 35 089 2 986 35 113 

Omklassificeringar 56 - 0 176 

Årets avskrivningar -4 326 -7 431 -7 501 -12 143 

Utgående ackumulerade avskrivningar -28 360 -24 090 -94 112 -89 598 

      

Utgående redovisat värde 10 843 13 325 33 749 37 641 

  

 

 



 
 
Delårsrapport 2019 Mörbylånga kommun 
Noter 

 
 
 

44 
 

 Kommunen Koncernen 

  2019-08-31 2018-12-31 2019-08-31 2018-12-31 

Not 13 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 13 932 13 993 

Redovisat värde vid årets slut 18 875 18 875 14 659 14 720 

 Not 14 Förråd m.m. 
 

Förråd 1 717 1 920 2 348 2 521 

Exploateringsmark 24 331 29 479 24 331 29 476 

Redovisat värde vid årets slut 26 048 31 399 26 679 32 000 

 Not 15 Fordringar 
 

Kundfordringar 8 236 18 054 10 369 21 037 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 80 877 70 325 78 652 60 969 

Mervärdeskattefordringar 1 111 5 536 1 921 6 830 

Övriga kortfristiga fordringar 12 610 34 505 15 913 40 144 

Redovisat värde vid årets slut 102 834 128 420 106 855 128 981 

 Not 16 Kortfristiga placeringar 
 

Anskaffningsvärde     

Aktier 56 803 49 104 56 803 49 104 

Obligationer 43 810 41 154 43 810 41 154 

Summa anskaffningsvärde 100 613 90 258 100 613 90 258 

Marknadsvärde     

Aktier 60 610 49 119 60 610 49 119 

Obligationer 
45 050 41 326 45 050 41 326 

Summa marknadsvärde 105 660 90 445 105 660 90 445 

 Not 17 Kassa och bank 
 

Kassa 80 99 103 119 

Bank 95 882 88 340 133 271 145 037 

Summa kassa 95 962 88 439 133 373 145 156 

Not 18 Eget kapital 
 

    

Eget kapital  
Ingående eget kapital 407 239 360 531 476 069 424 464 

Justering ändrad ägarandel - 0 0 -414 

Förändring ek i obeskattade reserver - 0 0 -64 

Årets resultat 25 984 46 707 33 709 51 900 

Utgående eget kapital 433 223 407 238 509 778 476 068 

      

Resultatutjämningsreserv  

Ingående värde 39 830 0 39 830 0 

Avsättning 2017 - 3 970 - 3 970 

Avsättning 2018 - 35 860 - 35 860 

Summa eget kapital 39 830 39 830 39 830 39 830 
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 Kommunen Koncernen 
  2019-08-31 2018-12-31 2019-08-31 2018-12-31 

  
Not 19 Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 

Avsatt till pensioner      
Särskild avtals-/ålderspension   7 7 

Förmånsbestämd/kompletterande pension 32 029 29 758 32 294 30 144 

Ålderspension 2 117 1 647 2 222 1 676 

Pension till efterlevande 1 121 580 1 174 639 

Visstidspension 238 275 238 275 

Summa pensioner 35 505 32 260 35 935 32 741 

      

Löneskatt 8 614 7 827 8 714 7 942 

Summa avsatt till pensioner 8 614 7 827 8 714 7 942 

      

Antal visstidsförordnanden     

Politiker 1 1 1 1 

Tjänstemän 0 0 0 0 

      

Ingående avsättning 40 087 35 547 40 683 36 008 

Nya förpliktelser under året     

Nya förpliktelser året 0 0 0 -19 

Nyintjänad pension 2 087 4 351 2 095 4 495 

Ränte- och basbeloppsuppräkningar 923 630 935 636 

Övrigt 1 188 12 1 121 16 

Årets utbetalningar -953 -1 339 -971 -1 368 

Förändring av löneskatt 787 886 788 914 

Utgående avsättning 44 119 40 087 44 651 40 683 

      
Aktualiseringsgrad 98% 98% 98% 98% 

 

Not 20 Andra avsättningar 
 

    

Avsatt för återställande av deponi 23 010 23 036 25 547 25 648 

Redovisat värde vid årets början     

Nya avsättningar  -26  -228 

Ianspråktagna avsättningar     

Outnyttjade belopp som återförts     

Förändring av nuvärdet     

Summa övriga avsättningar 23 010 23 010 25 547 25 420 

     

Avsättningen avseende kommunen avser täckningskostnader för deponi Kastlösa. Täckningen är beräknad att påbörjas 2021-
2022.  För koncernen tillkommer KSRRs avsättning för täckning av deponi Moskogen som är beräknad att genomföras mellan 
2021-2037. 
 
Avsättning för deponi 23 010 23 010 25 547 25 420 

Avsättning för skatter   10 367 10 367 

Övriga avsättningar   506 506 

Summa övriga avsättningar 23 010 23 010 36 420 36 493 
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 Kommunen Koncernen 

  2019-08-31 2018-12-31 2019-08-31 2018-12-31 

Not 21 Långfristiga skulder 
 

Ingående låneskuld 826 236 749 865 1 345 383 1 255 011 
Nyupplåningar under året 57 245 81 439 57 245 95 739 
Årets amortering -5 136 -5 068 -5 149 -5 367 

Utgående låneskuld 878 345 826 236 1 397 479 1 345 384 

      
Långfristiga skulder  
Obligationslån     
Skulder till kreditinstitut 823 519 777 867 1 342 653 1 297 015 
Skulder till koncernföretag     
Skulder för anslutningsavgifter 54 648 48 088 54 648 48 088 
Finansiell leasing 178 281 178 281 
Summa 878 345 826 236 1 397 479 1 345 384 
      

Summa långfristiga skulder 878 345 826 236 1 397 479 1 345 384 

     
Uppgifter om lån i banker och kreditinstitut     
Lån som förfaller inom:     
1 år 1,28% 1,28% 1,76% 1,76% 
2-3 år 6,16% 6,16% 1,39% 1,39% 
3-5 år 92,56% 92,56% 96,85% 96,85% 

  

Not 22 Kortfristiga skulder 
 

    

Kortfristig del av skulder till kreditinstitut 0 3 067 0 3 067 

Leverantörsskulder 39 403 51 412 40 546 55 762 

Personalens skatter, avgifter och löneavdrag 21 340 28 507 31 934 40 029 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 83 116 96 543 97 108 106 991 

Övriga kortfristiga skulder 2 413 8 009 11 132 14 587 

Summa kortfristiga skulder 146 272 187 538 180 720 220 436 

 
Not 23 Ansvarsförbindelser 
 

Pensionsförpliktelser som inte upptagits bland skulderna eller avsättningarna och som inte heller har täckning i pens-
ionsstiftelses förmögenhet 

Ingående pensionsförpliktelse 230 236 235 355 242 057 242 057 

Nya förpliktelser under året     

Nyintjänad pension 18 1 736 18 1 469 

Ränte- och basbeloppsuppräkningar 5 357 3 480 5 382 3 505 

Övrigt 302 613 286 1 216 

Årets utbetalningar -6 949 -9 949 -7 110 -10 107 

Förändring av löneskatt -309 -999 -346 -950 

Utgående avsättning 228 655 230 236 240 287 237 190 

      

Aktualiseringsgrad 98% 98% 98% 98% 

      

Övriga ansvarsförbindelser     

Borgensåtaganden     

Egna hem 68 68 68 68 

Mörbylånga Bostads AB 416 245 416 245 416 245 416 245 

Mörbylånga Fastighets AB 53 000 53 000 53 000 53 000 

Kalmarsundsregionens Renhållare 20 200 20 200 20 200 20 200 

Summa 489 513 489 513 489 513 489 513 
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Mörbylånga kommun har ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuva-
rande och framtida förpliktelser. Samtliga 280 kommuner samt 9 landsting/regioner som per 2019-06-30 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 regress-
avtalet ska ansvaret fördelas i dels förhållande till storleken på de medel som respektive medlemskommun har lånat av Kom-
muninvest 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 bor-
gensförbindelse, kan noteras att per 2019-06-30 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 457 518 224 647 
kronor och totala tillgångar till 455 142 673 043 kronor. Kommunens andel av de totala förpliktelserna uppgick till 1 382 817 
369 kronor och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 1 382 566 528 kronor vilket motsvarar 0,30 % av de totala skul-
derna/tillgångarna. 
 
Mörbylånga kommun har tillsammans med övriga medlemskommuner (förutom Oskarshamn kommun) ingått borgen för Kal-
marsundsregionens 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 0,30 % av utnyttjad borgensram. 

  
 Kommunen 
  2019-08-31 2018-12-31 

Not 24 Justering för poster som inte ingår i 
kassaflödet 

  

Av- och nedskrivningar 27 382 37 662 
Avsatt till pensioner 4 032 4 540 
Övriga avsättningar  -26 
Realisationsvinster -713 497 

Summa 30 701 42 673 
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Koncernbolagens fullständiga 
resultat och ekonomiska ställning 

Enhet 
Ägd 
andel Ägartillskott Koncernbidrag Utdelning Försäljning 

  % Givna 
Mot-

tagna Givna 
Mot-

tagna Given 
Mot-

tagna Intäkt 
Kost-
nad 

Mörbylånga Bostads AB 100 - - - - - - 2 275  43 938 

Mörbylånga Fastighets 
AB 100 - - - - - - 243   1 397 

Ölands Kommunal-för-
bund 58 - - - - - - 1 757   17 153 

Kalmarsunds gymnasie-
förbund 14 - - - - - - 4   42 574 

Kalmarsundsregionens 
renhållare 11 - - - - - - 0   469 

Mörbylånga kommun - - - - - - - 105 531   4 279 

 

Enhet 
Ägd 
andel Lån 

Räntor och bor-
gensavgifter Borgen 

  % Givare 
Mot-

tagna Intäkt 
Kost-
nad Givare 

Mot-
tagna 

Mörbylånga Bostads AB 100 - -   1 380  - 416 245 

Mörbylånga Fastighets 
AB 100 - -   159  - 53 000 

Ölands Kommunal-för-
bund 58 - -     - - 

Kalmarsunds gymnasie-
förbund 14 - -     - - 

Kalmarsundsregionens 
renhållare 11 - -     - 20 200 

Mörbylånga kommun - - - 1 539    489 445 - 

Ölands kommunalförbund 

Turismorganisationen 

Turismorganisationen i Ölands Kommunalförbund 
ska ansvara och driva utvecklingen av frågor 
gällande turismen för hela Öland. Turist-
organisationen ska planera och kommunicera och 
destinationsutveckla Öland som en attraktiv 
destination mot turister både nationellt och 
internationellt. Uppdraget är att bidra till att Öland 
ska vara en bra plats att leva och bo på samt 
besöka. 

Organisationen står inför stora utmaningar 
framöver. För att klara uppdraget krävs att 
förtroende och tillit byggs upp mellan 
organisationen och det lokala näringslivet. Banden 
mellan turismorganisationen, det lokala näringslivet 
och verksamheterna i respektive kommun behöver 
stärkas. Samarbetet med Region Kalmar och 
Destination Kalmar behöver även prioriteras. 

Räddningstjänsten 

Räddningstjänsten inom Ölands kommunalförbund 
ansvarar för den räddningstjänst som enligt lag 
eller annan författning åvilar var och en av för-
bundsmedlemmarna samt risk- och 
informationssäkerhetssamordning för 
förbundsmedlemmarna. Det ankommer på 
förbundet att fastställa handlingsprogram efter 
hörande av förbundsmedlemmarna. 

Räddningstjänsten står inför stora utmaningar. 
Förändringar i samhället har lett till stora problem 
att bemanna deltidsstationer. Tekniska utvecklingar 
har skapat möjligheter men även lett till nya och 
större risker för räddningspersonal vilket ställer 
ökade krav på resurser och kompetens. Att 
säkerställa att räddningstjänsten kan bemanna sina 
deltidsstationer samt ha den kompetens som krävs 
för att kunna möta nya risker i samhället är därför 
avgörande för verksamhetens framtid. 



 
 
Delårsrapport 2019 Mörbylånga kommun 
Koncernbolagens fullständiga resultat och ekonomiska ställning 

 
 
 

49 
 

Ifall åtgärder inte vidtas kommer räddningstjänsten 
i framtiden inte kunna erbjuda det skydd till 
invånare och företag på Öland som lagen 
(2003:778) om skydd mot olyckor kräver. 
Innebörden av detta är att Ölands Kommunal-
förbund inte lever upp till lagens krav om att 
erbjuda alla människor ett likvärdigt skydd mot 
olyckor. Den utredning som har gjorts om rädd-
ningstjänstens framtid föreslår tre åtgärder för att 
möta de problem som finns. 

Just nu står alltså valet mellan att genomföra de 
föreslagna åtgärderna och därmed utveckla 
organisationen efter de risker och behov som finns, 
eller att inte genomföra åtgärderna och därmed 
acceptera en sänkt förmåga att kunna hantera 
olyckor. Det sistnämnda är viktigt att poängtera: att 
inte genomföra åtgärderna innebär alltså inte att 
organisationens förmåga enbart bibehålls på 
nuvarande nivå, utan innebär att inom en ganska 
snar framtid kommer förmågan sänkas. De 
åtgärder som föreslås syftar inte till marginella 
förbättringar av verksamheten, utan till att 
säkerställa att det i framtiden kommer finnas en 
räddningstjänst överhuvudtaget. 

Cykelprojektet Fyr till Fyr 

Projektet har pågått sedan 2012 och startade som 
ett samarbete med följande parter: Ölands 
kommunalförbund, som projektansvarig, 
Regionförbundet Kalmar län, Tillväxtverket och EU. 
Första etappen avslutades 2014 och nu pågår 
etapp 2 perioden 2015- 2018 med finansiering 
genom Trafikverket och de båda Ölands-
kommunerna. Projektet kommer inte att kunna 
avslutas 2018 utan avslutas enligt plan under 2020. 

Planering för de återstående sträckorna pågår för 
fullt. Sträckorna är belägna i de södra och norra 
delarna av Öland. Arbetet består av inventering av 
möjliga sträckningar, framtagande av förhands-
dokumentation till Länsstyrelsen och Trafikverket. 
Då framkomligheten är begränsad och projektet 
just nu befinner sig i områden med höga natur-, 
kultur- och miljövärden så går inte byggnationen 
lika fort fram som i etapp 1. Detta har också 
medfört att eventuellt så måste projektet fortlöpa en 
bit in i 2020. 

Under senare delen av 2020 så kommer projektet 
att ansöka om att få bli nationellcykelled. Om 
ansökan beviljas så kommer Öland att bli led 
nummer 3 efter Kattegattleden och Sydostleden. 

Årets resultat 

Prognosen för direktionen är ett underskott 
gentemot budget med 105 tkr. Direktionens utfall 
belastas även med extra arvode som utgått i 
samband med lobbyarbete för cykelprojektet vilka 
kostnader ej varit budgeterade. 

Prognosen för turismorganisationen är att 
budgetramen kommer att kunna hållas, men det är 
till stor del av avhängigt hur bokningar går. 
Osäkerheten kring bokningarna innebär att reklam- 
och marknadsföringsinsatser som helst ska 

genomföras innan turistsäsongen drar igång 
medan intäkterna först genereras under 
sommarmånaderna. Detta gör att budgeten för 
reklam och marknadsföring ej nyttjas fullt ut inför 
säsongen särskilt då trenden sedan en längre tid 
varit att intäkterna från stugbokningarna minskar 
från år till år. 

Prognosen för räddningstjänsten är att utfallet 
kommer att hamna 560 tkr sämre än budget. Detta 
beror på höga utbildningskostnader samt övriga 
kostnader som hängt efter (främst gällande service 
och underhåll), vilket är en följdeffekt av de stora 
besparingar som genomfördes 2017. Utöver detta 
har prognosen tagit höjd för oförutsedda samt icke 
budgeterade personalkostnader. Detta 
sammantaget gör att budget ej kommer att kunna 
hållas 

När det gäller cykelprojektet belastar kostnaderna 
ej resultaträkningen då det redovisas i projektform. 
Däremot tär det på förbundets kassaflöde då det 
sker en viss fördröjning mellan betalning av 
leverantörsfakturor och faktureringen till 
Trafikverket sker. Kvarvarande finansiering från 
Trafikverket samt balanserade medel från tidigare 
år uppgick vid årets början till 32 393 tkr. Det är 
stora investeringar som ska genomföras under 
2019 och prognosen är att tillgängliga medel ej 
kommer att räcka för att klara de investeringar som 
krävs. Översyn för hantering av detta pågår. 

Kalmarsunds Gymnasieförbund 

Väsentliga händelser under året 

Kommunalförbundet Kalmarsunds 
gymnasieförbund har 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. På grund av ovanstående, har förbundet 
sedan våren 2018 fortsatt med att jämföra och 
kartlägga sina kost-nadsnivåer för att visualisera 
effektivitet och skillnader. Utredningen visar 
fortfarande på att förbundet i förhållande till riket 
har en väsentligt lägre kostnadsnivå både i 
jämförelse per elev och per invånare. 

För att skapa bättre handlings- och 
planeringsutrymme för kommande utmaningar har 
därför förbundet, precis som förgående år, haft 
dialogmöten med förbundets medlemskommuner 
om ytterligare en permanent nivåhöjning av 
medlemsbidraget. Dialogmötena har skett såväl på 
politikernivå som på tjänstepersonsnivå, vid ett 
flertal tillfällen. 

I samband med det ekonomiska läget har 
gymnasieförbundet infört anställningsstopp sedan 
januari månad 2019. Vidare har GYF utrett och 
genomfört införande av lärlingsförlagd utbildning 
inom restaurang och livsmedelprogrammet och 
Hotell- och turismprogrammet samt utrett och 
genomfört en organisationsförändring inom 
introduktionsprogrammet, individuellt alternativ – 
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Navigatorskolan. Förändringarna kommer innebära 
en ekonomisk besparing för förbundet samtidigt 
som eleverna inom lärlingsprogrammen får 
möjlighet till att snabbt bli anställningsbara och få 
komma ut i arbetslivet. En ny inriktning på fordon- 
och transportprogrammet; lärling karosseri och 
lackering har beslutats av direktion på grund av 
ökat söktryck i samverkan med branschen. 
Inriktningen startar hösten 2019. 

Under senare delen av vårterminen 2019 
genomförde skolinspektionen en regelbunden 
tillsyn. Vid tillsynen bedömer Skolinspektionen hur 
väl huvudmannen uppfyller nationella mål och krav. 
I juni mottog förbundet Skolinspektionens beslut 
om att det inte framkommit annat än att 
Kalmarsunds gymnasieförbund uppfyller 
författningarnas krav inom förutsättningar för 
utbildningen samt styrningen och utveckling av 
utbildningen. 

Framtid 

Under det kommande decenniet ökar antalet 16-19 
åringar inom medlemskommunerna, vilket innebär 
att den potentiella målgruppen till gymnasiesko-lan 
blir större. Enligt befolkningsprognosen i 
medlemskommunerna kommer antalet 16-19 
åringar att öka med en procentuell ökning för 
ålderskategorin med ca 21 % fram till år 2028. 

Inför 2020 kommer dock fler kostnadsutmaningar 
för förbundet. Till exempel kostnader som 
förbundet har för ensamkommande elever. En del 
av dessa kostnader har finansierats genom 
migrationsverket men en stor del och en ökande 
andel är numera ofinansierad på grund av 
exempelvis åldersuppskrivning av elever. 

En annan ekonomisk utmaning under den 
kommande perioden är pensionskostnaderna för 
lärarlönesatsningarna, lärarlönelyftet och 
karriärstjänster (1:e lärarreformen). Visserligen har 
löneökningarna för satsningarna varit fullt 
finansierade av staten men det finns ingen 
kompensation för den ökning av 
pensionskostnaderna som satsningar faktiskt 
innebär. 

Sammanfattningsvis så innebär ovanstående att 
Kalmarsunds gymnasieförbund fortfarande är i 
behov av en nivåökning av medlemsbidraget inför 
2020. Detta gäller oavsett om man tittar på 
förbundets aktuella ekonomiska situation med 
utgång från prognosen år 2019 och med den fakta 
som är känd i dag, eller vid jämförelse av 
kostnader per elev med riket/kommuner och 
kommunalförbund. 

Årets resultat 

Förbundet gick in i år 2019 med underskott för 
enheterna om cirka 23,5 mnkr. Skolenheternas 
underskott beror till stor del på det urholkade med-
lemsbidraget som ger en alltför låg elevpeng och 
därmed svårigheter att få en ekonomi i balans. 
Redan under hösten 2018 började förbundet arbeta 
med en åtgärdsplan för att anpassa verksamheten 

till de ekonomiska utmaningarna. Trots åtgärderna 
återfinns ett negativt resultat för enheterna 2019 
och därmed har förbundet även kalkylerat med en 
utbetalning till friskolorna avseende året. Efter mars 
månad prognostiserades ett årsresultat om minus 
9,5 mnkr. 

Sedan årsprognosen i mars har en ny avstämning 
av de interkommunala ersättningarna gjorts med 
hänsyn tagen till antagning läsår 2019/2020. 
Denna avstämning ger ett tillskott till resultatet om 
2,0 mnkr mellan de två prognoserna. Anledningen 
är glädjande nog att fler elever, än i prognosen 
efter mars månad, utanför förbundets 
medlemskommuner valt någon av förbun-dets 
skolor för sina gymnasiestudier med början till 
hösten 2019. Det vikande elevunderlaget inom 
språkintroduktionen utgör en del av det ekono-
miska underskottet. 

Utöver de åtgärder vilka enheterna haft med i 
planen sedan årets början har enheterna förbättrat 
sina årsprognoser med ytterligare 2,0 mkr sedan 
mars månad. Försäljning av utbildning samt 
projektintäkter är bidragande faktorer till utfallet. 
Med ovanstående åtgärder och prognoser 
summerar förbundets prognos till minus 5,1 mnkr. 
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Kalmarsundsregionens Renhållare 

Väsentliga händelser 

Under sommaren har byggnationen av 2 stycken 
nya självservice ÅVC:er i Alsterbro och Kristdala 
färdigställts och invigts. Investering i en cyklon i 
förbehandlingen har gjorts för att ta bort 
främmande material i slurryn. 

1:a april verkställdes direktionens tidigare tagna 
beslut om att starta Moskogen Miljö AB, vilket 
fungerar som ett produktionsbolag inom KSRR:s 
koncern. Bolaget startades genom en 
verksamhetsöverlåtelse från KSRR, bestående av 
KSRR:s tidigare verksamhet för 
sorteringsanläggningen och verksamheten för 
deponianläggningen, d v s all verksamhet innanför 
vågarna. 

Strategiska framtidsfrågor 

Prognosen för hela 2019 pekar på ett resultat för 
koncernen på +2,0 mnkr (förra året +0,6). 

Medlemskommunerna i KSRR har inlett 
förberedande samråd med FTI AB i syfte att 
förbereda de nya förordningarna om bostadsnära 
insamling av förpackningar och returpapper. 
Parallellt med detta har KSRR startat för-
handlingar med FTI AB i syfte att få ansvaret för 
insamlingen. KSRR bistår medlemskommunerna i 
kommande samråden som ska leda till att förord-
ningen effektueras i respektive kommun från 2021. 
KSRR strävar mot fler medlemskommuner eller 
samarbete med närliggande kommuner. Under 
2019 samarbetar KSRR med ett tiotal kommuner i 
olika upphandlingsfrågor. 

Årets resultat 

KSRR redovisar ett resultat på 5,3 mnkr för 
perioden (förra året +0,4). Viktigaste avvikelserna 
mot budget är: 

• Behandlings intäkter av IFA- och FA-massor 
4,0 

• Ökade intäkter producentansvar 1,0 
• Fastighetskostnader -0,5 
• Containrar och kärl 0,4 
• Reparationer & underhåll-3,6 
• Personalkostnader-0,3 
• Förbrukningsinventarier-0,3 
• Konsulter 0,7 
• Avsättning deponi -1,4 
• Avskrivning 0,4 
• Räntor -0,3 

Årsprognosen för moderbolaget beräknas i balans 
trots det något bättre resultatet för delåret. Detta 
beror på att intäkterna inte beräknas vara på 
samma nivå som tidigare under året och att 
kostnadsmassan förväntas vara något högre. För 
Moskogen Miljö AB beräknas dock budgeten hållas 
kvarvarande månader och koncernen förväntas 
därför nå +2,0 mnkr för helåret, även ominflödet av 
förorenade jordar beräknas vara lägre än budget 
för åter-stoden av året. 

Mörbylånga Bostads AB och 
Mörbylånga Fastighets AB 

Verksamheten i Mörbylånga Bostads AB har under 
de första två tertialen fortlöpt enligt plan. 

Bolagets totala intäkter har minskat något jämfört 
med motsvarande period föregående år. 
Minskningen beror på färre kommunala 
underhållsprojekt samt omförhandlade 
lokalkontrakt. Omförhandlingen av lokalkontrakt har 
inneburit längre kontraktstid men en total 
intäktsminskning på 1,6 miljoner kronor (2,4 
miljoner kronor på helår). 

Resultatet för perioden följer plan och prognosen 
för helår beräknas nå ett resultat i enlighet med 
bolagets budget. Fastighetsunderhållet löper på, 
fo-kus har varit två stora underhållsprojekt, byte av 
takmaterial i Skogsby samt underhåll av fasader 
och yttre miljö på Blomstervägen. 

Under perioden har nyproduktion av 24 lägenheter 
pågått i kvarteret Isdammen, Färjestaden, 
inflyttning oktober 2019. Dessutom har inflyttning 
skett i 3 parhus med 6 lägenheter i Norra Viken, 
Mörbylånga, (augusti 2019). 

Förvaltningsavtalet med Mörbylånga kommun 
fortlöper och det största projektet är nyproduktion 
av en ny förskola i Färjestaden. 

Viktiga framtidsfrågor för bolaget är nyproduktion 
av lägenheter, där finansiering och kostnadsnivå är 
viktiga framgångsfaktorer. I den löpande verk-
samheten är en balans mellan hyresförhöjningar 
och kostnadsökningar viktigt för att bolaget skall på 
sikt förbättra balansräkningen. 
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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 

Uppdrag Status 
Start-/ Slutda-
tum 

Äldreomsorgsplan 
 Pågående 2019-02-13 

 
2020-12-31 

Beskrivning 

Andelen äldre i befolkningen ökar vilket ställer höga krav på välfärden. Det är 
kommunens ansvar att ha en långsiktig planering kring hur dessa krav ska han-
teras ur ett kommunalt perspektiv. Kommundirektören får i uppdrag att ta fram 

en långsiktig äldreomsorgsplan, inklusive lokalförsörjningsplan, utifrån de demo-
grafiska behoven. I uppdraget ingår att se över behovet av omsorgsplatser i 
särskilt boende och för personer med funktionsvariation i kommunens olika delar 

samt önskemål om trygghetsboenden. I uppdraget ingår att utreda huruvida 
någon del av verksamheten ska läggas på privata utförare. 

Kommentar 

Uppdrag att ta fram såväl en kortsiktig som en långsiktig äldreomsorgsplan in-
klusive lokalförsörjningsplan för särskilt boende och personer med funktionsvari-
ation i kommunens olika delar samt önskemål om trygghetsboende.  

Det kortsiktiga uppdraget gällande utökning av särskilda boendeplatser inom 
äldreomsorgen är färdigutrett och beslutet att omvandla sju korttidsplatser till 
permanenta särskilda boendeplatser är fattat. För den långsiktiga äldreomsorgs-

planens genomförande påbörjas planering tillsammans med politiken under hös-
ten 2019 vars aktiva arbete påbörjas januari 2020 och färdigställs till januari 
2021. 

(Socialnämnd) 

Kulturskolan 
 Pågående 2019-02-13 

 
2019-12-31 

Beskrivning 
Kulturskolan utgör ett viktigt komplement till kommunens lagstadgade verksam-
heter. Kommundirektören får i uppdrag att ta fram förslag på hur köerna till kul-

turskolan ska minskas samt hur verksamheten kan utvecklas och göras mer 
tillgänglig för kommunens alla barn och ungdomar. 

Kommentar 

Kulturskolan kommer att erbjuda fler gruppaktiviteter och på så vis minska köer-
na. 

(Kultur- och tillväxtnämnd) 

Förenklad biståndsbedömning för ser-
vicetjänster 

 Pågående 2019-02-13 

 
2019-12-31 

Beskrivning 

Att vi får leva längre innebär att allt fler behöver enklare hjälp i hemmet för att 
kunna klara vardagen. Sedan 1 juli 2018 finns möjlighet för kommunerna att 
införa förenklad biståndsbedömning för servicetjänster. Kommundirektören får i 

uppdrag att ta fram förslag på hur alla kommunmedborgare över 75 år kan er-
bjudas upp till åtta timmars serviceinsatser i månaden med förenklad bistånds-
bedömning. 
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Uppdrag Status 
Start-/ Slutda-
tum 

Kommentar 

Social omsorg har uppdraget att införa förenklad biståndsbedömning i form av 

upp till åtta timmars serviceinsatser i månaden från 75 år. Riktlinjerna ses över 
under hösten 2019. 

(Socialnämnd) 

Mörbylånga 200 år och Världsarvet 20 
år 

 Pågående 2019-02-13 

 
2019-12-31 

Beskrivning 

År 2020 firar Mörbylånga 200 år och Världsarvet 20 år. Förberedelserna för fi-
randet har påbörjats men de formella formerna är inte klara och därför finns ing-
en särskild budget avsatt. Kommundirektören får i uppdrag att beräkna kommu-

nens kostnader för firandet av Mörbylånga 200 år. Medel för kostnaderna under 
2019 reserveras på kommunstyrelsens konto för oförutsett.  

Kommentar 

Det finns underlag för politiken att ta med i budgetarbetet 2020 för att genomföra 
firandet av Mörbylånga 200 år samt världsarvets 20 års jubileum. En översiktlig 
presentation kommer att ske till kultur- och tillväxtnämnden under hösten och 

sedan föreslås uppdraget vara slutfört. 

(Mörbylånga kommun) 
 

En organisationsskiss och budget för att arbeta med 200 årsfirandet är framtaget 
och inlyft i budgetarbetet 2020. För att uppmärksamma världsarvet 20 år kom-
mer vi att erbjuda ett omfattande program som sträcker sig över hela året med 

temaföreläsningar, vandringar, nätverksträffar och mycket annat. Ett spännande 
arbete är inlett med Linnéuniversitets Unescoprofessur för att kunna visa världs-
arvet ur flera olika framtidsperspektiv 

(Kultur- och tillväxtnämnd) 

1.2 Utveckling 

Uppdrag Status 
Start-/ Slutda-
tum 

FNs globala mål 
 Pågående 2019-02-13 

 

2019-12-31 

Beskrivning 
FNs globala mål förhållbar utveckling handlar om ett ekonomiskt, socialt och 

miljömässigt ansvarstagande. Kommundirektören får i uppdrag att presentera ett 
förslag på hur målen ska implementeras i kommunens verksamheter och där-
med bli en naturlig del av den fortsatta utvecklingen av Mörbylånga kommun mot 

en hållbar framtid. Fokus ska ligga på integration, miljö, samhällsstyrning och 
mänskliga rättigheter. En del i uppdraget är att implementera barnkonventionen 
som blir lag 2020. 
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Uppdrag Status 
Start-/ Slutda-
tum 

Kommentar 

En organisation finns på plats för att säkerställa att vi arbetar med hållbar ut-

veckling i ett vidare perspektiv. En workshop kommer att genomföras med samt-
liga chefer och presidier i kommunen. Detta kommer sedan att ligga till grund för 
en handlingsplan som ska tas fram under året. Inledningsvis har barnkonven-

tionen, som blir lagstiftning 1 januari 2020, fått prioritet.  

Utifrån workshopen som genomfördes i juni månad håller en nulägesbeskrivning 
på att tas fram. Detsamma gäller kommunens klimatstrategi. Nuläget inom 

dessa delar kommer att presenteras för politiken i november och utifrån det 
kommer ett förslag till handlingsplan för fortsatt arbete med Agenda 2030 att 
presenteras. Handlingsplanen för arbetet med Agenda 2030 kommer även att 

innehålla klimatarbetet. När det gäller barnkonventionen håller rutiner på att tas 
fram. Ett arbete som ska underlätta för verksamheterna att göra rätt och uppfylla 
kraven i barnkonventionen. 

(Mörbylånga kommun) 

Plan för att stärka och förbättra förut-
sättningarna för planering, uppföljning 
och utvärdering i skolan. 

 Pågående 2019-01-08 
 
2019-12-31 

Beskrivning 
Den pedagogiska verksamheten i skolan måste ha goda förutsättningar för att 
nå de högt uppsatta mål och förväntningar som finns. Kommundirektören får i 

uppdrag att ta fram en plan för att stärka och förbättra förutsättningarna för pla-
nering, uppföljning och utvärdering av det pedagogiska arbetet i skolan.  

Kommentar 

Handlingsplan 

Bakgrund 
Lärare undervisar idag i snitt ca.18,5 timmar/vecka. Utöver undervisningstiden 

ingår ex. tillsyn av eleverna på rast, pedagogisk lunch samt planeringstid. Lärare 
arbetar enligt Bilaga M som innebär att de har 35 timmar/vecka på arbetsplatsen 
och 10,5 timmar som förtroendetid till för- och efterarbete av undervisningen 

samt kontakter med vårdnadshavare. 

För att ytterligare stärka och förbättra förutsättningarna för planering, uppföljning 
och utvärdering görs följande: 

 Diskussion på central nivå med lärarnas fackliga organisationer kring 
HÖK 18 där tre områden ringats in att arbeta vidare med. 

1. Hållbar organisation 

2. Befattningsbeskrivning/ förtydligande av uppdrag och förväntningar 

3. Lönebildning - revidera lönekriterierna, tydlighet avseende förväntningar, 
förutsättningar och ansvar 

 Nytt system (Stratsys) har införts där rektor tillsammans med medarbe-

tarna utvärderar och följer upp det systematiska kvalitetsarbetet. 

 Ett nytt system (Qlik Sense) har införts i syfte att det ska vara enkelt för 
rektor och personal att följa måluppfyllelsen gällande bl.a. nationella 

prov och betyg. Utifrån systemets grafer kan man föra diskussioner kring 
det pedagogiska arbetet och avgöra vad som behöver åtgärdas framö-
ver. 

 En ny skolportal (School Soft) är inköpt och kommer att implementeras 
under höstterminen 2019. I den nya skolportalen kommer underlätta för 
pedagogerna att dokumentera och kommunicera med vårdnadshavarna. 

(Utbildningsnämnd) 

Företagsklimat 
 Pågående 2019-02-13 

 
2019-12-31 
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Uppdrag Status 
Start-/ Slutda-
tum 

Beskrivning 
Företagsklimatet i Mörbylånga kommun behöver förbättras. Kommundirektören 

får i uppdrag att se över organisationen av kommunens arbete med näringslivs-
frågor samt ta fram en konkret handlingsplan för hur näringslivet ska utvecklas 
och nyetableringar stimuleras. 

Kommentar 

Under första halvåret 2019 genomfördes en genomlysning av kommunens orga-
nisation och arbete med näringslivsfrågor. Syftet var att få syn på vilka bristerna 

är och hur vi kan lyckas bättre i arbetet. Förslag till förändringar avslutade ge-
nomlysningen i juni. Rekrytering av en näringslivschef pågår och en handlings-
plan har tagits fram. Bland annat innebär det tätare kontakt med företag genom 

att kommunens ledning åker ut på företagsbesök en eftermiddag i veckan. Nä-
ringslivet tillhör verksamhetsområdet Hållbar utveckling och det bedöms skapa 
goda förutsättningar för att lyckas med uppdraget. Ett tätt samarbete med bland 

annat besöksnäring och Ölands turism är vidare en annan nyckelfråga och har 
prioriterats. 

En redovisning av uppdraget kommer att ske till Kultur- och tillväxtnämnden 

under hösten och därefter kommer uppdraget att föreslås vara avslutat.  

(Kultur- och tillväxtnämnd) 

Kulturkommun 
 Avslutad 2019-02-13 

 

2019-12-31 

Beskrivning 
Mörbylånga kommun ska vara en ledande kulturkommun. En grund i arbetet för 

att uppnå detta finns i Kulturstrategi för Mörbylånga kommun 2016-2025. Kom-
mundirektören får i uppdrag att ta fram en konkret plan för vad det innebär att 
vara en ledande kulturkommun och hur det ska uppnås. I uppdraget ingår att se 

över och samordna arbetet med kulturfrågor i kommunens olika verksamheter 
för att stärka helhetssyn, samarbete och transparens. 

Kommentar 

Nulägesanalys och kartläggning är påbörjade. Tanken var att presentera utvär-
deringen av strategin i juni. Detta blev inte av på grund av begränsad tid på 
nämndsmötet. Verksamheten är i övrigt klar och väntar på att kunna presentera.  

(Kultur- och tillväxtnämnd) 

Södra kommundelen 
 Pågående 2019-02-13 

 
2019-12-31 

Beskrivning 
Den södra kommundelen står inför stora utmaningar. För att även landsbygden i 
vår kommun ska vara levande och tillgänglig krävs långsiktighet, helhetssyn och 

samverkan. En grund i detta arbete finns i strategin för utveckling av södra 
Öland som antogs 2017. Kommundirektören får i uppdrag att tillsätta en sty r-
grupp med tillhörande arbetsgrupper som ska fortsätta arbetet och kraftsamla för 

utvecklingen av södra Öland. Arbetet ska ske i tät dialog med lokalbefolkningen, 
civilsamhälle och näringsliv. 
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Uppdrag Status 
Start-/ Slutda-
tum 

Kommentar 

En arbetsgrupp är igång sedan december 2018 och fungerar på ett bra sätt. Det 

finns både en styrgrupp som en operativ arbetsgrupp. En mängd aktiviteter på-
går och ett extra fokus har lagts på att hitta nya arbetstillfällen på södra Öland. 
15 maj lämnades en projektansökan in till Jordbruksverket för att hitta en fort-

sättning med extern finansiering på detta projekt. 

Organisationsformen Kraftsamling sydöland har inneburit en bra struktur i arbe-
tet. En stor förankring finns med företag, organisationer och andra myndigheter. 

Fokus har legat på följande delar: företagsutveckling, företagsrekrytering, inflytt-
ning, infrastrukturfrågor samt lokal mobilisering. Ett separat projekt har påbörjats 
i september 2019 för att åstadkomma utveckling av kommunens hamnar. Det 

finns uttalad ambition att fortsätta arbetet med Kraftsamling sydöland även 2020.  

Uppdraget kommer att rapporteras till KS under oktober och föreslås att uppdra-
get är slutfört. 

(Kultur- och tillväxtnämnd) 

Gatubelysning 
 Pågående 2019-02-13 

 
2019-12-31 

Beskrivning 
Mörbylånga kommun ser över vägbelysningen i samband med övertagandet från 
Eon. Med stöd av kommunens belysningspolicy har beslut fattats om att släcka 

ner ett antal belysningspunkter. Kommundirektören får i uppdrag att göra en 
grundlig konsekvensanalys av den nedsläckning som hittills genomförts. I upp-
draget ingår också att utreda hur kommunen kan bidra till att belysning kan över-

låtas till privatpersoner genom exempelvis ny hållbar teknik och samarbete med 
andra aktörer. 

Kommentar 

Uppdragets omfattning diskuterades på nämnden i juni och en arbetsgrupp med 
representanter från politik och förvaltning har haft ett arbetsmöte i september 
2019. 

(Kultur- och tillväxtnämnd) 

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 
särskilt intressanta är VA, energi, allmännyttan, socialjour, kultur, fritid och idrott, 
näringsliv samt myndighetsutövning inom miljöområdet.  
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Uppdrag Status 
Start-/ Slutda-
tum 

Kommentar 

Uppdraget med att åstadkomma mer samarbete och samverkan för att klara 

utmaningarna är mycket viktigt. Sedan maj månad vet vi utfallet av folkomrös t-
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 
socialjour. 

Kraftsamling sydöland är ett bra exempel på hur ett lyckat samarbete mellan 
näringsliv, region, ideella föreningar och länsstyrelse blir ett kraftfullt verktyg i ett 
utvecklingsarbete. Vi har all anledning att vara stolta och glada över vårt arbete 

med Kraftsamling sydöland. 

(Kommunstyrelse) 

Planprogram för Mörbylånga 
 Pågående 2019-02-13 

 

2019-12-31 

Beskrivning 
Kommundirektören får i uppdrag att arbeta in detaljplanen i planprogrammet för 

Mörbylånga. Syftet att skapa förutsättningar för bostäder med centralt och havs-
nära läge i form av flerbostadshus kvarstår. 

Kommentar 

Samhällsbyggnadsnämnden tog beslut den 28 februari 2019 om att inkludera 
kvarteret Matrosen i arbete med planprogrammet för Mörbylånga sockerbruks-
område och hamn. Arbete pågår. 

(Samhällsbyggnadsnämnd) 

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 
heltid som norm, deltid som möjlighet ingår också i uppdraget.  

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.  

(Kommunstyrelse) 
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Uppdrag Status 
Start-/ Slutda-
tum 

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 arbeta med FNs globala mål. 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. Vi har sedan juni 2019 en hållbarhetstrateg som 

finns med i de regionala nätverk som beskrivs i uppdraget. 

(Kommunstyrelse) 

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 budgetdokument.  

Kommentar 

En viss ändring av processen för framtagandet har skett. Beslut är fattat att ge-

nomföra en inspiration/information i tillitsbaserad styrning och ledning. Detta 
grundar sig i det som den nationella tillitsdelegationen arbetat med. Föreläsning 
kommer att genomföras i oktober och ambitionen är att grunden för nya styrprin-

ciper ska vara fastställda före årsskiftet för att ha en ny typ av budgetmodell klar 
till juni 2020. 

(Mörbylånga kommun) 

 
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 
internt under oktober. Utifrån denna kommer framtida planering fortsätta. 

(Kommunstyrelse) 

Kommunens bostadsbolag 
 Avslutad 2019-02-13 

 
2019-12-31 
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Uppdrag Status 
Start-/ Slutda-
tum 

Beskrivning 
Kommunens bostadsbolag är en viktig del i arbetet med att åstadkomma fler 

bostäder 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 en konsult för oberoende genomlysning har genomförts 
och uppdraget har påbörjats. Konsulten har varit på bolaget och granskat och 
rapportering 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 
beslutas om nya ägardirektiv i höst. 

(Kommunstyrelse) 

Fjärrvärmeverksamhet 
 Pågående 2019-02-13 

 
2019-12-31 

Beskrivning 
Kommunens fjärrvärmeverksamhet dras årligen med ekonomiska underskott. 
Kommundirektören får i uppdrag att se över fjärrvärmeverksamheten och 

komma med förslag på hur verksamheten ska utvecklas alternativt avyttras.  

Kommentar 

Fjärrvärmeverksamheten har setts över. Bland annat konstateras ett underskott 

som har accelererat sista åren. Till viss del beror detta på ökade flispriser och 
elpriser. Flispannan i Färjestaden är nu ombyggd för att kunna elda med flera 
olika typer av flis vilket kan hålla nere priserna. Ett upplag för ved har tagits fram 

för att kunna köpa in stamved och flisa i egen regi. Uppskattningsvis kommer 
dessa åtgärder kunna sänka kostnader för inköp av bränsle med 20-25 %. Fort-
satt kommer verksamheten arbeta aktivt med inköp av flis och även fortsätta 

med läcksökning för att kunna åtgärda eventuella värmeförluster. 

 (Kultur- och tillväxtnämnd) 
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§ 45 Dnr KS 2019/000447  

Mörbylånga kommun - Delårsrapport 2 för perioden 2019-
01-01--2019-08-31 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningen lämnar varje månad en ekonomisk uppföljning och prognos för 
resultatet vid årets slut. Prognosen är baserad på senast kända förutsätt-ningar. 
Efter april och augusti görs även uppföljning av kommunfull-mäktiges mål och 

uppdrag. 

Åsa Bejvall föredrar ärendet.  

Budget och uppföljningsutskottets förslag till beslut 

1. Delårsrapport 2 för perioden 2019-01-01--2019-08-31, godkänns.  

_____ 
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