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Årsredovisning 2019 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt kommunallagen ska kommunstyrelsen varje år senast i april avlämna en 

årsredovisning som sammanfattning av verksamheten som bedrivits under året. 
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1. Årsredovisningen för 2019 godkänns och avlämnas till revisorerna för 
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Årsredovisning 2019  

Beskrivning av ärendet 

Enligt kommunallagen ska kommunstyrelsen varje år senast i april avlämna 

en årsredovisning som sammanfattning av verksamheten som bedrivits under 

året.     

Beslutsunderlag 

Årsredovisning 2019 

Tjänsteskrivelse daterad den 10 mars 2020.     

Förvaltningens överväganden 

Överväganden förvaltningens huvudförslag 

Av årsredovisningen 2019 framgår att kommunens resultat för året uppgick 

till 31,4 miljoner kronor vilket är en positiv budgetavvikelse med 28,2 

miljoner kronor. Detta motsvarar 3,5 % av skatteintäkter och generella 

bidrag. Den positiva budgetavvikelsen är till största delen (37,8 mnkr) 

hänförlig till finansverksamheten i och med övergången till komponen-

tavskrivning samt en rad engångsposter och ett positivt finansnetto. 

Kommunens verksamheter genererar en negativ budgetavvikelse med 9,6 

miljoner kronor. 

Årets balanskravsresultat uppgick till 9,1 mnkr vilket motsvarar 1 % av 

skatteintäkter och generella bidrag. Avsättning har gjorts till resultat-

utjämningsreserv med 22,0 mnkr enligt kommunens riktlinjer för god 

ekonomisk hushållning. 

Av årsredovisningen framgår också uppföljningen av de av kommunfull-

mäktige beslutade målen och om kommunen har bedrivit en god ekonomisk 

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

om är måluppfyllelsen god avseende utvecklingsperspektivet och det 

ekonomiska perspektivet. Åtgärder har satts in och kommer att fortsätta 

inom perspektiven medborgare och medarbetare där målsättningen var 

ambitiös och måluppfyllelsen var låg 2019. 

Alternativa förslag till beslut med de ytterligare överväganden som kan 
behövas 

Inga alternativa förslag till beslut finns. 

Kommunikation av förslaget till beslut 

Ärendet omfattas inte av förvaltningslagens regler om kommunikation. 

Övervägande enligt § 2 i kommunstyrelsens reglemente 

Inget av perspektiven i kommunstyrelsens § 2 påverkas av beslutet. 
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Förvaltningens förslag till beslut 

Årsredovisningen för 2019 godkänns och avlämnas till revisorerna för 

granskning.  

Ann Willsund 

Kommundirektör 

Åsa Bejvall 

Ekonomichef 

Fattat beslut expedieras till: 
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Översikt över verksamhetens 
utveckling 
Femårsöversikt 2019 2018 2017 2016 2015 

            

Antal invånare 31/12 15 249 15 048 15 000 14 916 14 669 

            

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

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

            

Skattekraft (kr/inv.) 198 931 193 730 187 969 181 583 177 918 

            

Budgetavvikelse driftsbudget totalt (mnkr) 28,1 39,7 4,1 9,1 10 

            

Skatteintäkter, generella statsbidrag och 
utjämning, mnkr 897 867 835 794 839 

Skatteintäkter, generella statsbidrag och 
utjämning, kr per invånare 58 824 57 642 55 641 53 209 57 214 

            

Nettokostnader, kr per invånare 57 352 55 214 55 233 53 232 50 369 

            

Årets resultat, mnkr 31,4 46,7 17,5 9,2 17,4 

            

Investeringar, mnkr 121 184 139 93 110 

            

Totala tillgångar, mnkr 1 547 1 479 1 342 1 240 1 158 

Tillgångar tkr per invånare 101 98 89 83 79 

            

Eget kapital, mnkr 430 407 361 343 326 

Eget kapital tkr per invånare 28 27 24 23 22 

            

Låneskuld i mnkr 819 781 724 670 618 

            

Pensionsåtaganden, mnkr 269 271 271 279 291 

            

Soliditet (%) 27,8% 27,4% 26,9% 27,7% 28,0% 

Soliditet inkl pensionsåtaganden (%) 13,3% 11,9% 9,3% 7,9% 10,1% 

            

Skuldsättningsgrad (%) 191% 192% 201% 195% 190% 

Likviditet 188% 166% 164% 182% 161% 

Rörelsekapital, mnkr 173 151 149 155 123 

            

Antal årsarbetare 1 169 1 165 1 180 1 205 1 102 

Personalkostnader, mnkr 628 598 568 548 487 
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Politiken har ordet 
Den nya majoritetens främsta prioritet under 2019 

har varit och är alltjämt ordning och reda i 

kommunens ekonomi. En långsiktigt stabil 

ekonomi är en förutsättning för att möta det stora 

investeringsbehovet samtidigt som låneskulden 

behöver minska. Ekonomin för den svenska 

kommunsektorn försämras i en allt snabbare takt. 

Den främsta anledningen till de ekonomiska 

utmaningarna är den demografiska utvecklingen 

med allt fler äldre och yngre medan antalet 

invånare i arbetsför ålder inte ökar i samma takt. 

Utgångsläget 

Inför 2019 var det ekonomiska läget kärvt och för 

att få ihop en budget krävdes att alla hjälptes åt 

och drog sitt strå till stacken. Budget 2019 var 

resultatet av den gamla majoritetens 

budgetriktlinjer och den nya 

majoritetskonstellationen hade begränsade 

möjligheter att påverka prioriteringarna vilket 

resulterade i ett generellt besparingskrav på 1,5 % i 

alla verksamheter. Trots detta var det budgeterade 

resultatet blygsamma 3,3 miljoner kronor vilket 

inte var i närheten av det finansiella målet. 

Besparingarna har ställt stora krav på nämnderna 

och verksamheterna som har kämpat för att hitta 

nya effektivare arbetssätt och andra åtgärder för att 

kunna hålla budget med bibehållen kvalitet. 

Årsbokslutet visar att alla nämnder har klarat att 

anpassa sin verksamhet till den nya budgetramen, 

utom utbildningsnämnden. Resultatet i framför allt 

utbildningsnämnden, men även i socialnämnden, 

visar att gränsen för vad verksamheterna klarar i 

form av besparingar utan en avsevärt sämre 

kvalitet är nådd och ger oss tydliga signaler om 

vilka prioriteringar som måste göras framöver. 

Årets resultat 

Sammantaget visar nämnderna ett resultat på -9,6 

miljoner men trots detta landar det totala resultatet 

på + 31,4 miljoner kronor vilket motsvarar 3,5 % 

av skatteintäkter och bidrag och innebär att vi inte 

bara når det finansiella målet för året utan även 

indikerar att vi kommer att nå målet om minst 2 % 

i genomsnitt under perioden 2018-2020. Det är ett 

mycket bra resultat med tanke på 

förutsättningarna. Att kommunen fortsätter göra 

goda resultat är inte bara viktigt utan en 

förutsättning för att vi ska klara utmaningarna de 

kommande åren. Det är finansförvaltningen som 

täcker upp nämndernas underskott och att 

resultatet blev så pass bra beror på en rad 

engångsposter som man inte räknat med som 

exploateringsvinster, komponentavskrivningar och 

reavinster och utdelning från KLP. Andra saker 

som påverkat resultatet positivt är högre 

skatteintäkter och generella bidrag än budgeterat 

samt lägre räntekostnader, pensions- och 

semesterlöneskuld. 

Vår gemensamma vision 

Våra partier möts i en gemensam vision om hela 

södra Öland som lever och utvecklas. Vi ser att 

näringsliv, invånare, politiker och medarbetare 

tillsammans utgör kraften och också tillsammans 

bär ansvaret för den fortsatta utvecklingen av 

Mörbylånga kommun. Vi möts, kommunicerar, 

blickar ut i omvärlden och samverkar för en bättre 

kommun. Kraftsamling Sydöland är ett bra 

exempel på sådan samverkan. Kommunens 

lyckade övertagande av Eketorps borg och 

samarbetet med Statens fastighetsverk är ett annat 

exempel. 

Näringslivet 

En tydlig målsättning inför 2019 var att förbättra 

och stärka relationerna med näringslivet. Vi ser nu 

att genomlysningen av kommunens 

näringslivsarbete redan har börjat ge resultat. 

Servicen till företagare och entreprenörer har 

förbättrats genom snabbare bygglovshantering. 

Dialogen och den så viktiga återkopplingen med 

förståelse för näringslivets frågor och behov har 

tagit fart när en näringslivschef nu finns på plats. 

Välfärd och kommunal service 

Vi vill att alla invånare i hela kommunen erbjuds 

en välfärd och jämställd kommunal service som 

håller hög kvalitet. Kommunens vård och omsorg 

såväl som utbildningsverksamheten ska tillhöra de 

bästa i Sverige. Detsamma gäller inom 

kulturområdet då vi ser kulturen som en 

grundläggande del av människors möjligheter till 

självförverkligande och delaktighet i samhället. 

När vi tittar på resultatet i SCBs 

medborgarundersökning ser vi tydliga 

förbättringar i flera avseenden. Det som särskilt 

sticker ut är medborgarnas nöjdhet med 

kommunens förskola och grundskola. Glädjande är 

också att medborgarna uppfattar vårt ökade fokus 

på information och att förtroendet för kommunen, 

såväl politiker som tjänstepersoner, har ökat 

markant sedan föregående år. 

Vi jämför också vår kvalitet med andra kommuner 

i KKIK, Kommunens Kvalitet i Korthet. Här ser vi 

till exempel att andelen elever i årskurs 3 som 

deltagit och klarat samtliga delprov i svenska är 89 

% vilket tillhör det absoluta toppskiktet i Sverige. 

Vad gäller elevernas behörighet till gymnasiet har 
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vi bästa resultat i Kalmar län. Även vad gäller 

brukarbedömningen av äldreomsorgen tillhör 

Mörbylånga kommun de bästa i Sverige. 93 % är 

ganska eller mycket nöjda med särskilt 

boende och motsvarande siffra för 

hemtjänsten är 94 %. 

Bostäder och byggande 

I dialog med medborgarna har ett 

planprogram för Färjestadens 

utveckling tagits fram. 

Färjestaden kommer äntligen att 

få ett riktigt centrum med 

butiker, bostäder, arbetsplatser 

och mötesplatser för 

medborgarna. Enligt planen 

kommer Färjestaden växa med ett 

tusental nya invånare. Men hela 

södra Öland ska leva! Ett trettiotal 

nya bostäder planeras i attraktiva 

Grönhögen och genom ”dubbel 

markanvisning” stimuleras entreprenörer 

att bygga bostäder även i områden som inte 

anses vara de mest attraktiva för att behoven på 

hela södra Öland ska tillgodoses. 

Vattenförsörjningen 

En ödesfråga för vår kommun de senaste fyra åren 

har varit vattenförsörjningen. Ett nytt vattenverk är 

nu igång i Mörbylånga, med världsunikt innovativt 

användande av reningsteknik. Vår 

vattenförsörjning, oavsett klimatet, är därmed 

säkrad för överskådlig framtid. Utbyggnad av 

vattenledningsnätet, särskilt på östra sidan, löper 

på enligt plan. 

Avslutningsvis konstaterar vi att den största 

utmaningen för framtiden är att leverera 

välfärdstjänster till våra 

medborgare i den 

utsträckning och av den 

kvalitet som 

förväntas samtidigt 

som andelen äldre 

och barn i vår 

befolkning ökar 

kraftigt. Södra 

Öland är unikt 

och vår 

drivkraft är att 

genom dialog 

och samverkan 

utveckla hela 

vår kommun 

attraktivt och få 

fler att bosätta sig, 

jobba och verka i 

Mörbylånga kommun. 

Årsredovisningen visar 

att vi är på rätt väg men utan 

alla medarbetare, invånare, företagare 

och föreningar kommer vi ingenstans. Vi vill rikta 

ett stort tack till alla er som var och en bidragit till 

ett bra 2019 och som fortsätter anta framtidens 

utmaningar tillsammans med oss! 

Matilda Wärenfalk (S), kommunstyrelsens 

ordförande 

Anna-Kajsa Arnesson (C), kommunstyrelsens 

förste vice ordförande
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Den kommunala koncernen 

 

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och riksdagens motsvarighet i kommunen. 

Kommunfullmäktige utser i sin tur kommunstyrelsen som är kommunens motsvarighet till regering. 

Kommunfullmäktige har 45 ledamöter och mandatfördelningen för åren 2019-2022 är enligt följande: 

Mandatfördelning 
2019-2022                   

Parti S C V M KD L MP SD TOTALT 

Ledamöter 13 9 2 11 2 1 1 6 45 

 

Kommunstyrelsen planerar, leder och samordnar kommunens verksamhet och ekonomi samt förbereder alla 

ärenden till kommunfullmäktige och genomför sedan deras beslut. Kommunstyrelsen har 13 ledamöter och nio 

ersättare. 

Mörbylånga kommun har flera nämnder; valnämnden, revisorer, samhällsbyggnadsnämnden, utbildnings-

nämnden, kultur- och tillväxtnämnden samt socialnämnden. Nämnderna ansvarar i sin tur för olika frågor och 

områden. Nämnderna (förutom valnämnden och revisorerna) har nio ledamöter och fem ersättare. Därutöver är 

K
o

m
m

u
n

fu
llm

ä
k
ti
g

e

Valnämnd

Revisionen

Samhällsbyggnadsnämnd

Utbildningsnämnd

Kommunstyrlese
Budget- och 

uppföljningsutskott

Kultur- och tillväxtnämnd

Socialnämnd Sociala utskottet

Kommunkoncern
(Mörbylånga kommun)

Mörbylånga Bostads AB
(Ägardel: 100%)

Mörbylånga Fastighets AB
(Ägardel 100%)

Ölands Kommunalförbund
(Ägardel: 58%)

Kalmarsunds 
gymnasieförbund
(Ägardel: 14%)

Kalmarsundsregionens 
renhållare

(Ägardel: 11%) 
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Mörbylånga kommun med i de gemensamma nämnderna Hjälpmedelssamverkan i Kalmar län och 

gemensamma överförmyndarnämnden med Kalmar och Borgholm. 

Mörbylånga kommun har inga privata utförare till sin verksamhet. 

Nämnder/Bolag/Förbund Verksamhet 

Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen är kommunfullmäktiges verkställande 

organ och regeringens motsvarighet i kommunen. 

Kommunstyrelsen ansvarar för att leda och samordna 

kommunens verksamhet och de olika stödverksamheterna 

är organiserade här. Kommunstyrelsen är även 

arkivmyndighet. 

Kultur- och tillväxtnämnden Kultur- och tillväxtnämnden ansvarar för fritidsfrågor, 

näringslivs- och landsbygsutveckling, 

arbetsmarknadsfrågor, kulturverksamhet och kulturskola, 

mark och exploatering  samt infrastruktur där områdena 

vatten, avlopp, fjärrvärme, gator och vägar, 

kartförsörjning, parker och allmänna platser, hamnar och 

fastigheter. 

Samhällsbyggnadsnämnden Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för planverksamhet, 

byggverksamhet, gestaltning och utformning av allmänna 

platser och gator, miljö- och hälsoskydd samt livsmedel. 

Samhällsbyggnadsnämnden fullgör även kommunens 

uppgifter gällande alkohol-, tobaks- och 

läkemedelslagstiftningen. 

Socialnämnden Socialnämnden ansvarar för kommunal hälso- och 

sjukvård, drift av socialtjänstens olika boendeformer, 

hemtjänst, hemsjukvård, daglig verksamhet, 

familjerådgivning, budgetrådgivning och skuldsanering 

samt familjecentral. 

Utbildningsnämnden Utbildningsnämnden ansvarar för kommunens omsorg 

och utbildning i förskola, grundskola, särskola, 

gymnasieskola samt för kommunal vuxenutbildning, 

fritidshem, öppen förskola och elevhälsa. 

Mörbylånga Bostads AB Mörbylånga Bostads AB är ett allmännyttigt 

bostadsföretag med fastigheter på sju orter på södra 

Öland; Mörbylånga, Färjestaden, Gårdby, Skogsby, 

Algutsrum, Grönhögen och Degerhamn. 

Bostadsbolaget bygger och förvaltar bostäder med 

hyresrätt.  

Mörbylånga Fastighets AB Mörbylånga Fastighets AB tillgodoser näringslivets 

behov av lokaler. Mörbylånga Fastighets AB är helägt av 

Mörbylånga kommun. 

Ölands kommunalförbund Ölands Kommunalförbund är ett formellt samarbetsorgan 

för kommunerna Borgholm och Mörbylånga. Ölands 

Kommunalförbund är huvudman för Räddningstjänsten 

på Öland. 

Kalmarsunds gymnasieförbund Kalmarsunds gymnasieförbunds uppgift är att bedriva 

och utveckla gymnasial utbildning och kommunal 

vuxenutbildning åt medlemskommunerna Borgholm, 

Kalmar, Mörbylånga och Torsås. 

Kommunalförbundet Sydarkivera Kommunalförbundet Sydarkivera fungerar som en 

gemensam arkivorganisation för sina 

förbundsmedlemmar med fokus på e-arkivering.  

Kalmarsundsregionens Renhållare KSRR ansvarar för insamling och behandling av 

hushållsavfall i Mörbylånga, Kalmar, Nybro, Torsås och 

Oskarshamns kommuner. 
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Förvaltningsorganisation 

I kommunen finns en förvaltning med tjänstemän som verkställer politikernas beslut. 

Kommunstyrelseförvaltningen lyder under kommunstyrelsen. 
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Viktiga förhållanden för resultat och 
ställning 

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 regioner 

(SKR) gör bedömningar av förutsättningarna som 

sammanfattas i detta avsnitt. 

Svensk ekonomi 

Det senaste året har utvecklingen i världsekonomin 

mattats av efter flera år av tillväxt. De flesta 

indikatorer pekar på en fortsatt relativ svag 

utveckling i många länder. 

Svensk ekonomi ser nu ut att ha passerat toppen av 

högkonjunkturen och utmaningarna för 

välfärdssektorn är stora. Konjunkturen har under 

de senaste åren stärkts och det har varit en hög 

tillväxt, men under 2019 har skatteunderlagets 

tillväxt dämpats. Samtidigt ökar antalet yngre och 

äldre i betydligt snabbare takt än den arbetsföra 

delen av befolkningen. Det gör att efterfrågan på 

välfärdstjänster ökar, men bidrar också till bristen 

på arbetskraft. De kommande åren förväntas 

demografins utveckling göra att behoven av 

grundskola och äldreomsorg ökar. 

Kompetensförsörjningen är en av de största 

utmaningarna framöver för sektorn. Offentlig 

sektor kommer behöva rekrytera fler, men också 

utmana traditionella arbetssätt, införa heltid som 

norm och förlänga arbetslivet. 

Skatteunderlaget 

SKR räknar med fortsatt inbromsning av 

skatteunderlagets tillväxt sett både till den faktiska 

och underliggande ökningstakten. Orsaken är att 

sysselsättningen ökar långsammare. Antalet 

arbetade timmar förväntas inte öka alls, detta 

motverkas till viss del av att timlönerna ser ut att 

öka mer samt att både pensioner och 

arbetsmarknadsersättningar bidrar mer till 

skatteunderlaget. Dessutom höjs grundavdragen 

åter igen för personer som fyllt 65 år (och 

kompenseras ånyo via en höjning av anslaget 

Kommunalekonomisk utjämning). Sammanvägt 

innebär då detta att skatteunderlagets ökningstakt 

avtar ytterligare. 

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. 

SKR räknar med en dämpad kostnadsökningstakt 

de närmaste åren, bland annat som en följd av att 

kostnaderna fortsätter 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 de 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. 

Kommunernas investeringar kan finansieras 

genom avskrivningar, positivt resultat, inkomster 

av försäljning, användning av befintlig likviditet 

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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Befolkning, sysselsättning, pendling i Mörbylånga kommun

Befolkning 

Kommunens befolkning ökade under 2019 med 

201 personer och uppgick vid årsskiftet till 15 249 

personer, varav 7 681 kvinnor och 7 568 män. 

Ökningen under 2019 är över den målsättning som 

Mörbylånga kommun har med en 

befolkningsökning på 120 personer årligen. 

 

Antalet person som flyttade in till Mörbylånga 

kommun var 970 personer där 513 st kom från 

kommuner inom länet. Antalet personer som 

flyttade från kommunen var 774 st där 484 flyttade 

till en kommun i länet.  

Boendeformen 

I Mörbylånga är den vanligaste boendeformen 

småhus äganderätt där bor 76,7%, i flerbostadshus 

hyresrätt bor 10,5% och 1,5% bor i flerbostadshus 

bostadsrätt. Genomsnittliga huspriserna för 

permanentbostad 2 102 000 kr och det 

genomsnittliga priser för en fritidsbostad är  

1 531 000kr. (SCB 2018) 

Pendling 

Inpendling till kommunen är 1 887 personer där 

170 st kommer från kommuner utanför länet. 

Utpendling från kommunen är 3 634 där 404 

personer pendlar till en kommun som ligger 

utanför länet. (SCB 2017) 

Näringsliv 

Mörbylånga kommun är jordbrukskommun och 

industriort, småföretagarkommun och förort. I 

Mörbylånga kommun finns det knappt 2 000 

arbetsställen, 25% av dem drivs eller leds av 

kvinnor att jämföra med riket som är 24%. De 

största arbetsgivarna är kommunen, landstinget 

och Guldfågeln. 2019 registrerades 91 nya företag 

i kommunen där de de fem största branscherna är 

byggverksamhet, jordbruk, handel 

fastighetsverksamhet och information och 

kommunikation. De stora etableringarna i Kalmar 

påverkar i allra högsta grad Mörbylångas 

förvärvsfrekvens, och därmed skatteintäkter. 

Mörbylånga är att betrakta som en förortskommun 

vilket innebär att mer än 50 procent av 

nattbefolkningen pendlar till arbete inom annan 

kommun. (SCB och UC) 

Markanvändning 

Mörbylånga kommuns totala landyta är 66725 

hektar och marken används till: 

Markområde Mörbylånga Sverige 

Åker 29,7% 6,4% 

Betesmark 44,5% 1,0% 

Skogsmark produktiv 11,5% 57,7% 

Skogsmark improduktiv 1,0% 11,4% 

Bebyggd mark 4,7% 2,9% 

Övrig mark. 8,0% 20,3% 

 

Befolkning  2019 2018 2017 2016 2015 

Folkmängd 15 249 15 048 15 000 14 916 14 669 

            

Folkökning/-
minskning 201 48 84 247 171 

            

Födda 138 156 174 133 140 

Döda -138 -179 -195 -142 -141 

Födelseöverskott/-
underskott 0 -23 -21 -9 -1 

            

Inflyttning 970 937 1 012 1 098 983 

Utflyttning -774 -870 -907 -842 -811 

Flyttöverskott/-
underskott 196 67 105 256 172 

Händelser som rapporteras från Skatteverket som avser tidigare år än 

referensåret ingår inte i statistiken för referensåret avseende antalet födda, 

döda samt in- och utvandringar. Däremot ingår dessa händelser som 

underlag till statistiken över folkmängd. 
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Styrning och uppföljning av den 
kommunala verksamheten 
Styrning av den kommunala verksamheten med 

dess omfattning och bredd är en stor utmaning. Det 

grundläggande syftet med styrningen är 

samordning och inriktning av verksamhetens delar 

mot gemensamma mål. De övergripande 

strategierna och målen för kommunens arbete är 

framtagna i syfte att förverkliga Mörbylånga 

kommuns vision; ”Mörbylånga – en kommun där 

vi växer, lever och verkar tillsammans. Här skapar 

vi goda förutsättningar för vår framtid, trygghet 

och fritid.”  

Mörbylånga kommun tillämpar principerna för 

målstyrning efter uppföljningsmodellen 

”balanserat styrkort”. De kommunövergripande 

målen omfattar fyra olika perspektiv som är 

medborgare, utveckling, medarbetare och 

ekonomi. 

Perspektiven ”Medborgare” och ”Utveckling” 

riktar sig utåt till invånare, företag och andra 

intressenter som verkar i kommunen och omfattas 

av kommunalt finansierande tjänster eller 

kommunens myndighetsutövning. Perspektiven 

ska ge uttryck för vad som utlovas till 

kommuninvånarna, hur ett hållbart samhälle 

skapas samt hur en attraktiv kommun byggs både 

för dagens och morgondagens behov, 

förväntningar och utmaningar. 

Perspektiven ”Medarbetare” och ”Ekonomi” riktar 

sig inåt mot organisationen och beskriver 

förutsättningar för att kunna leverera god 

kommunal service till våra invånare. Perspektiven 

beskriver vad som stärker och utvecklar 

kompetenser och resurser och vad som gör 

kommunen till en attraktiv arbetsgivare med stolta 

medarbetare. Vidare ska ekonomiperspektivet 

svara på frågor hur effektiviteten kan lösas. 

Uppföljning av mål och budget sker minst en gång 

per tertial. Ekonomisk uppföljning mot budget sker 

minst varannan månad.  

Processer för intern kontroll och 
uppsiktsplikt 

Den kommunala förvaltningen arbetar löpande 

under året med att identifiera risker i omvärlden, 

verksamheten och i ekonomin. Dessa risker 

sammanställs sedan tillsammans med de 

kontrollmoment som ska genomföras för att 

säkerställa att de inte inträffar i en intern 

kontrollplan som nämnden beslutar om i 

november/december. Löpande under året arbetar 

sedan förvaltningen med att följa upp den interna 

kontrollen och utfallet av kontrollen rapporteras 

till nämnden minst en gång om året i samband med 

avlämnandet av årsrapporten. 

Budget och uppföljningsutskottet arbetar med att 

följa upp hela den kommunala verksamheten. De 

träffar samtliga nämnder, representanter för 

förbund och bolag för strukturerade dialoger som 

ligger till grund för uppföljningen av 

verksamheten. 

Centrala styrdokument 

Inom Mörbylånga kommun används olika 

styrdokument. Styrdokumenten syftar till att 

förtydliga den politiska viljan och säkra en effektiv 

och säker verkställighet. Kommunens mest 

centrala styrdokument är "Verksamhetsplan med 

budget och flerårsplan" där kommunfullmäktige 

varje år beslutar om verksamhetsmål och 

ekonomiska ramar för verksamheten. Ett annat 

viktigt styrdokument är kommunens servicepolicy 

som hanterar vårt uppdrag om att ge service till 

medborgarna.  

Kommunfullmäktige har även utfärdat ägardirektiv 

till de helägda bolagen. Syftet med ägardirektiven 

är att kommunallagen förutsätter ett kommunalt 

inflytande över bolagen eftersom de är ett 

instrument för kommunal verksamhet. Kommunen 

har även ett politiskt och ekonomiskt ansvar för 

bolagen och de kommunala bolagen är en del av 

kommunen. 

För förbunden finns förbundsordningar beslutade 

av kommunfullmäktige och kommunen finns 

representerade i direktioner och styrelser för att 

utöva sin styrning och uppsiktsplikt. 

För att läsa styrdokumenten i sin helhet samt 

övriga styrdokument hänvisas till kommunens 

webbsida. 
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God ekonomisk hushållning och 
måluppfyllelse 

Uppföljning av kommunens 
övergripande mål 

God ekonomisk hushållning kan ses i två 

dimensioner; att hushålla med resurserna i tiden 

samt att hushålla med resurserna över tiden. Det 

vill säga att väga ekonomi mot verksamhet på kort 

sikt, samt att väga verksamhetens behov idag mot 

verksamhetens behov på längre sikt. Vidare har 

begreppet god ekonomisk hushållning såväl ett 

finansiellt perspektiv som ett 

verksamhetsperspektiv.  

Det finansiella perspektivet innebär bland annat att 

varje generation själv ska bära kostnaderna för den 

service som den konsumerar, det vill säga att ingen 

generation ska behöva betala för det som en 

tidigare generation har förbrukat. 

Verksamhetsperspektiv tar sikte på att kommunen 

måste bedriva sin verksamhet på ett 

kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt för att 

kunna skapa förutsättningar för en god ekonomisk 

hushållning.  

Enligt kommunallagen ska kommunen varje år 

bedöma om lagens krav på god ekonomisk 

hushållning uppfylls. Årsredovisningen och den 

finansiella analysen syftar till att identifiera hur 

kommunen lever upp till god ekonomisk 

hushållning. Mörbylånga kommun uppfyller 

kraven genom en ekonomi i balans. Med en stark 

ekonomi över tid kan vi fortsätta bygga en trygg 

och hållbar framtid. En samlad bedömning är att 

det kvarstår en del arbete för att klara den totala 

måluppfyllelsen.  

Perspektiv 
Antal 

mål 

Andel 
upp-

nådda 
Måluppfyl-

lelse % 

Medborgare 3 1 33% 

Utveckling 4 2 50% 

Medarbetare 3 1 33% 

Ekonomi 1 1 100% 

Total samman-
vägning 11 5 45% 

Utifrån de olika perspektiven och de indikatorer 

som valts ut för att mäta måluppfyllelsen kan vi 

konstatera att målsättningarna för de olika indika-

torerna var högt satta för 2019. I flera fall har vi 

förbättrat oss jämfört mot tidigare år och är också 

bättre än liknande kommuner men eftersom målta-

len var högre satta når vi inte målen. Vi bedriver 

en bra verksamhet i kommunen som för oss när-

mare visionen. Det största bekymret är perspekti-

vet medarbetare där indikatorerna visar att vi till 

och med blivit sämre inom vissa områden. Då våra 

medarbetare är vår största tillgång i verksamheten 

är detta bekymmersamt. Indikatorerna inom det 

ekonomiska perspektivet visar att det ekonomiska 

läget är ansträngt av en hög investeringstakt men 

det övergripande målet om ett resultat på 1,5 % av 

skatteintäkter och generella bidrag uppnås ändå. 

Då måluppfyllelsen uppgår till 45 % i den totala 

sammanvägningen av samtliga mål bedöms kom-

munen inte uppnå en god ekonomisk hushållning 

för år 2019. 

Åtgärder 

Under hösten 2018 påbörjades ett utvecklingsar-

bete för att öka medarbetarengagemanget och för-

bättra ledarskapet inom de kommunala verksam-

heterna. Utvecklingsarbete tar tid och resultaten 

syns inte ännu i medarbetarenkäten. Mörbylånga 

kommun har påbörjat en förändringsresa med att 

digitalisera och ändra arbetssätt inom flera verk-

samheter. Heltidsresan inom omsorgen är en del 

som påbörjades under hösten 2018. Förändringar 

skapar alltid oro i organisationen och detta avspeg-

lar sig i medarbetarenkäten. Förändringsresan in-

nehåller utveckling och dokumentation av våra ru-

tiner och processer. Medarbetarna ska stärkas ge-

nom bättre kunskap om rutiner och processer men 

också andra kunskaper. 

Cheferna ska bli stärkta i sina roller och gemen-

samma chefsdagar anordnas för att stärka cheferna 

och utöka deras kunskap. Sjukfrånvaron är något 

lägre än föregående år, men når inte upp till den 

höga målsättningen om lägre sjukfrånvaro. Ett häl-

sofrämjande arbete har beslutats av ledningsgrup-

pen, central samverkan och på politisk nivå för att 

säkerställa att sjukfrånvaron inte ökar. Inför 2020 

har också arbetet med att ta fram en ny styrmodell 

som baseras på tillit påbörjats. Studier visar att 

medarbetare som får ta egna initiativ och ansvar 

för sitt arbete känner mer delaktighet och sjukfrån-

varon sjunker.  
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Medborgare 

Övergripande mål                             Måluppfyllelse 

Invånare i Mörbylånga kommun upplever kommunen som en bra 

plats att bo och verka i. 

 

Analys 

Utifrån genomförd SCB undersökning med 600 svarande medborgare i kommunen så har nöjdheten med 

hur det är att leva och bo i kommunen ökat. I respektive nämnd har man följt upp indikatorerna. Flertalet 

av nämndsmålen är uppnådda och resterande är på god väg. Det finns inget nämndsmål som är redovisat 

att vi inte når. Till det ska tilläggas att den övergripande indikatorn visar på en förbättring från 

föregående år och dessutom levererar vi ett betydligt bättre resultat än snittet bland övriga kommuner. 

Bedömningen är att vi delvis når det övergripande målet. Noterat skillnaderna i upplevelsen mellan män 

och kvinnor, där kvinnorna är mer nöjda än männen. Detta kommer respektive verksamhet att analysera 

kring. 

Indikator 
Utfall  

2019 

Målvärde 

2019 

Utfall  

2018 

Övriga  

kommuner 

Mörbylånga kommun en bra plats att bo 

och leva i 

63 65 61 59 

Kvinnor 64  62 60 

Män 61  60 58 

Mörbylånga kommun bedriver bra mil-

jöarbete 

54 60 54 54 

Kvinnor 67  62 64 

Män 53  53 54 

   

Medborgare har god insyn och är delaktiga i kommunens  

verksamhet. 

 

Analys 

Av kommunens fem nämnder är det tre som når målet inom området med att medborgarna har god insyn 

och är delaktiga i kommunens verksamhet. Av den anledningen görs bedömningen att vi delvis når 

målet. Inom detta område handlar det till stora delar om inflytande i relation till politiken inom 

kommunen. Vi noterar att kvinnor är mer nöjda än män och detta behöver vi försöka förstå lite mer och 

ha med oss i dialoger med kommunens medborgare. 

Indikator 
Utfall  

2019 

Målvärde 

2019 

Utfall  

2018 

Övriga  

kommuner 

God insyn och inflytande över kommu-

nens verksamhet 

39 40 39 39 

Kvinnor 42  41 40 

Män 37  36 38 
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Medborgare uppfattar Mörbylånga kommun som en trygg kommun.  

Analys 

Mörbylånga kommun är på en 15 plats i landet och når första plats i länet när det gäller upplevd trygghet 

i kommunen. Det är ett ständigt pågående arbete som vi inte får slå oss till ro med. Vi har ett väl 

fungerande samarbete med polismyndigheten och kommunen har nu ett mer strategiskt långsiktigt arbete 

med Agenda 2030 arbete, där trygghet sätts i ett större sammanhang. Vidare är kommunens arbete med 

kris och säkerhet ett arbete där vi satsar extra resurser för att klara utmaningarna framöver. 

Indikator 
Utfall  

2019 

Målvärde 

2019 

Utfall  

2018 

Övriga  

kommuner 

Trygga i vår kommun 72 70 72 57 

Kvinnor 71  69 54 

Män 73  75 59 

  

 

Indikatorer Mål Utfall Kommentar  

Mörbylånga kommun, en bra plats att 

bo och leva i. 

65 63 Utfallet når inte upp till målvärdet 

men har ökat mot 2018. 

 

Mörbylånga kommun bedriver ett bra 

miljöarbete. 

60 54 Målet är inte uppfyllt men 

resultatet ligger kvar på samma 

nivå som 2018. 

 

God insyn och inflytande över 

kommunens verksamhet. 

40 39 Resultatet når inte riktigt upp till 

målvärdet men ligger kvar på 

samma resultat som 2018. 

 

Trygga i vår kommun. 70 72 Resultatet ligger över målvärdet 

och på samma nivå som 2018. 

 

 NRI – nöjd region index, helheten U00402, NMI – nöjd medborgar index, miljöarbete U07402, NII – nöjd inflytande index, 

helheten U00408, NRI, trygghet U00405 
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Utveckling 

Övergripande mål                            Måluppfyllelse 

Mörbylånga kommun har låg arbetslöshet.  

Analys 

Mörbylånga kommun kan konstatera att vi har fortsatt låg arbetslöshet och det är ett medvetet strategiskt 

arbete för att nå detta resultat. Vi har dels ett bra samarbete mellan arbetsmarknadsenheten och individ-

och familjeomsorgen. Vi har en SFI undervisning som fungerar bra och som medverkar till en naturlig 

slussning till egen sysselsättning. 

Indikator 
Utfall 

2019 

Målvärde 

2019 

Utfall 

2018 

Övriga 

kommuner 

Det finns goda arbetsmöjligheter 53 55 54 56 

Kvinnor 55  54 57 

Män 51  54 55 

Hur ser du på möjligheterna att få arbete 

inom rimligt avstånd? 

5,8  5,9 6,0 

Kvinnor 5,9  5,9 6,1 

Män 5,6  5,9 6,0 

   

Företagsklimatet är bra.  

Analys 

Vi når inte målet i Svenskt Näringslivsundersökning om företagsklimat. Däremot visar de 

undersökningar som görs via SKR och Insikt på fler nöjda företagare och kunder. De aktiviteter som 

genomförts under året kommer med största sannolikhet att leda till ett bättre företagsklimat. Det är 

genom mer systematiska besök på företag, rutiner för uppföljning och återkoppling samt fokus på 

kommunens servicepolicy som vi kommer att lyckas med uppdraget att åstadkomma bättre 

företagsklimat. Vi har under året ändrat organisationen för näringslivsverksamheten och utökat antalet 

tjänster i och med att en näringslivschef är tillsatt. Arbete pågår med att leva upp till förväntningarna 

som finns uttryckta i kommunens servicepolicy. Vi behöver under 2020 komplettera Svenskt 

Näringslivsundersökning med ytterligare temperaturmätare bland våra företag i kommunen för att få ett 

mer komplett underlag för företagsklimatet i vår kommun. Bedömningen av måluppfyllelsen för 2019 

visar på ett delvis uppfyllt mål när vi tittar både på Insikts undersökning liksom på Svenskt Näringslivs 

undersökning. 

Medborgarna uppfattar att tillgängligheten till natur, fritidsintres-

sen, kultur- och idrottsevenemang är hög. 
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Övergripande mål                            Måluppfyllelse 

Analys 

Upplevelsen av tillgängligheten för kommunens medborgare att ha tillgång till natur, fritidsintresse, 

kultur- och fritidsevenemang har ökat från föregående år och är också högre än snittet för övriga 

kommuners. Vi når dock inte målet som är uppsatt. Dock visar området på en positiv trend. Vi ser en 

liten skillnad mellan män och kvinnor, dock inte lika stor som i många andra frågeställningar. 

Indikator 
Utfall 

2019 

Målvärde 

2019 

Utfall 

2018 

Övriga 

kommuner 

Tillgång till natur, fritidsintresse, kultur och 

idrottsevenemang 

60 61 58 59 

Kvinnor 61  58 60 

Män 58  57 58 

Hur ser du möjligheten att kunna utöva 

fritidsintressen t.ex. sport, kultur, friluftsliv, 

föreningsliv? 

7,2  6,9 7,2 

Kvinnor 7,3  7,0 7,3 

Män 7,1  6,8 7,1 

  

Kommunen erbjuder bra boendealternativ som uppfattas attraktiva.  

Analys 

Konstateras att vi når målet om att erbjuda bra boendealternativ som uppfattas som attraktiva. Under året 

har ett antal nya alternativ kommit till med både bostadsrätter, hyresrätter liksom tomter för att bygga 

eget boende. Det är framförallt kvinnors uppfattning som blivit mer positiv, med undantag för trivsam 

bebyggelse.. 

Indikator 
Utfall 

2019 

Målvärde 

2019 

Utfall 

2018 

Övriga 

kommuner 

Möjlighet att hitta bra boende 56 55 55 53 

Kvinnor 55  53 53 

Män 56  56 53 
 

 

Indikatorer Mål Utfall Kommentar  

Arbetslöshet 18-64 år i kommunen, andel 

av befintlig befolkning 

6,1 % 3,4 % Målet är uppnått.  

Det finns goda arbetsmöjligheter 55 53 Målet är inte uppnått och har 

även blivit lägre än föregående 

år. 

 

Helhetsbedömning av Mörbylånga kom-

muns verksamheter 

55 54 Målet är inte uppnått men har 

ökat mot 2018. 
 

Tillgång till natur, fritidsintresse, kultur 

och idrottsevenemang. 

61 60 Målet är inte uppnått men har 

ökat mot 2018. 
 

Möjligheter att hitta bra boende 55 56 Mörbylånga kommun har upp-

nått målet. 
 

Arbetslöshet 18-64 år, andel (%) av bef. N00919, NRI - nöjd region index, Arbetsmöjligheter U40400, 

NRI - nöjd region index, fritidsaktiviteter U09408, NRI - nöjd region index, bostälder U09408 
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Medarbetare 

Övergripande mål                          Måluppfyllelse 

Medarbetare i Mörbylånga kommun ser fram emot att gå till sitt 

arbete. 

 

Analys 

Av våra fem nämnder är det två som når målet och tre som inte når upp till respektive målsättningar, 

därav bedömningen att vi når målet delvis. Uppdraget med att ta fram ny styrmodell har som fokus att vi 

ka bättre ta tillvara varje medarbetare och flytta mer ansvar och befogenheter längre ut i organisationen. 

Förutom att ta fram en ny styrmodell behöver vi rusta chefer att utföra en ny typ av ledarskap för att 

stimulera mod, initiativkraft och förändringsvilja hos våra medarbetare. Detta kommer leda till ett högre 

resultat på upplevelsen att ser fram emot att gå till jobbet. 

Delaktigheten i arbetet är hög och vi jobbar med 

förbättringsarbete. 

 

Analys 

Vi når inte målet om hög delaktighet och ett aktivt arbete med förbättringar. Analysen är att 

verksamheterna har haft ett tufft ekonomiskt år, där fokus legat på snabba åtgärder för att hamna i balans 

med budget. Då har arbetet med delaktighet och att ta vara på personalens tankar om förbättringar inte 

getts tillräckligt mycket tid och utrymme. Uppdraget med att ta fram ny styrmodell har som fokus att vi 

ka bättre ta tillvara varje medarbetare och flytta mer ansvar och befogenheter längre ut i organisationen. 

Förutom att ta fram en ny styrmodell behöver vi rusta chefer att utföra en ny typ av ledarskap för att 

stimulera mod, initiativkraft och förändringsvilja hos våra medarbetare. Detta kommer leda till ett högre 

resultat på upplevelsen att vara mer delaktig i sitt arbete. 

Sjukfrånvaron sjunker i hela organisationen.  

Analys 

4 av 5 nämnder visar på lägre sjukskrivningstal jämfört med föregående år. Vi hade dock ett lägre 

sjukskrivningssnitt som mål, men det är en tydlig trend som visas. Det finns ett tydligt uppdrag till 

respektive chef att jobba med mer hälsofrämjande arbetsplats. 

  

 

Indikatorer Mål Utfall Kommentar  

Jag ser fram emot att gå till arbetet 73 70 Målet är inte uppnått.  

Min arbetsplats mål följs upp och 

utvärderas på ett bra sätt. 

70 65 Målet är inte uppnått.  

HME enkät totalt 78 74 Målet är inte uppnått.  

Sjukfrånvaron i % av arbetstiden 6,5 % 6,48 % Sjukfrånvaron för hela 

kommunen 2019 hamnar precis 

under målvärdet och målet är 

uppnått. 

 

Statistiken är hämtad från medarbetarenkäten och kommunens personalsystem. 
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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 

Kommunens resultat för år 2019 uppgår till 31,4 mnkr vilket motsvarar 3,5% av skatteintäkter och 

generella bidrag. Eftersom resultatet för år 2018 uppgick till 5,4% och det budgeterade resultatet för 

2020 uppgår till 1,9% av skatteintäkter och generella bidrag bedöms målet om det genomsnittliga 

resultatnivån uppnås. 

 

Indikatorer Mål Utfall Kommentar  

Verksamhetskostnadernas 

nettokostnader, förändring med 

föregående år. 

3,5 % 7 % Verksamhetens nettokostnader ökade 

med 7% jämfört med f g år. 

 

Årets resultat i procent av 

skatteintäkter, generella bidrag 

och utjämning. 

1,5 % 3,5 % Årets resultat uppgick till 31 436 tkr 

och i förhållande till skatteintäkter och 

generella bidrag blir detta 3,5%. 

 

Kommunens soliditet inklusive 

pensionsförpliktelser inom 

linjen. 

10 % 13,3 % Utifrån erhållen pensionsskuld och eget 

kapital i förhållande till 

balansomslutningen ökade soliditeten 

till 13,3%. 

 

Självfinansieringsgrad av 

skattefinansierade investeringar 

100 % 100 % Utfallet för skattefinansierade 

investeringar uppgick till 45 mnkr för 

året. Samtliga av dessa bedöms kunna 

finansieras med egna medel. 

 

Självfinansieringsgrad av 

taxefinansierade investeringar 

50 % 23 % Investeringsnivån för de 

taxefinansierade investeringarna 

uppgick till 87 mnkr. Av dessa bedöms 

ca 23% finansieras med egna medel. 

 

Soliditet inkl pensionsförpliktelser definieras som eget kapital minskat med pensionsförpliktelser som redovisas som 

ansvarsförbindelse i förhållande till total balansomslutning.  

Självfinansieringsgrad är kassaflödet från den löpande verksamheten i förhållande till kassaflödet från 

investeringsverksamheten.
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Händelser av väsentlig betydelse 
Kommunen 

Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens verksamheter har under 2019 

till stor del arbetat med att anpassa processer och 

system utifrån den nya politiska organisationen. 

Arbetet med Agenda 2030 och implementering av 

ny lagstiftning för barnkonventionen har också 

påbörjats. 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. 

Under året har projektet Mer Digital genomförts 

för 300 seniorer i Mörbylånga och Färjestaden. 

Detta resulterade, förutom att kommunen väckte 

en digital nyfikenhet hos våra seniorer, i stor 

medial uppmärksamhet och en inbjudan till 

Almedalsveckan till ett event där bland annat 

digitaliseringsministern närvarade. I juni 

lanserades en mobilapplikation för en effektiv 

hantering av nyheter, information, felanmälan samt 

idéer och synpunkter. Mobilapplikationen har 

blivit mycket populär bland både medborgare och 

medarbetare. I december offentliggjordes 

kommunens nya officiella ambassadörer som ska 

vara en länk mellan medborgare och kommun. 

Kultur- och tillväxtnämnden 

I juli genomfördes den årliga världsarvsveckan 

med nästan 80 programpunkter och över 40 

arrangörsorganisationer. Matmässan Mat i 

Världsarvet genomfördes i Mörbylånga 

hamnområde med flera föredrag kopplade till det 

öländska odlingslandskapet. Planering av 

världsarvets 20-årsjubileum 2020 har påbörjats. 

Alunskolan har under våren besökt södra udden 

och utbildats till miniguider i världsarvet och 

skapat en utställning till naturum. En lördag i maj 

bjöd de in allmänheten till vernissage och 

guidningar. 

Näringslivsarbetet fortgår med ett flertal 

företagsbesök och frukostmöten som har 

genomförts under året. En näringslivschef är 

rekryterad och började i december månad. En 

handlingsplan för att åstadkomma ett förbättrat 

företagsklimat är på gång att presenteras. Under 

2019 har projektet Kraftsamling Sydöland 

genomförts med syfte att stimulera och utveckla 

företagsklimatet på södra Öland. Eketorps borg 

slog besöksrekord efter sin första säsong i 

kommunal regi. 38 000 besökare efter avslutad 

säsong. Kontraktet har skrivits för ytterligare ett år. 

 

Inventering av de kommunala gatornas behov av 

framtida underhåll har genomförts under året och 

resultatet ger en god inblick i vilka 

underhållsbehov som föreligger de närmaste tio 

åren. För exploateringsverksamheten har året 

inneburit att entreprenad avseende byggande av 

infrastruktur för etapp 2 av ”Hållbar plats” vid 

Järnvägsgatan har färdigställts. Privata 

exploateringsområden för villabebyggelse i södra 

delen av Runsbäck och vid Saxnäs Golf, samt 14 

parhus i bostadsrättsform vid vårdcentralen i 

Färjestaden färdigställdes under året. 

Tillståndsprövning för att kunna genomföra 

planerad muddring i Grönhögens hamn gavs av 

mark- och miljödomstolen men den tillfälliga 

uppläggningsplatsen av muddermassor blev p g a 

strandskydd ej godkänd. Ny plats för detta 

kommer att tas fram så snart som möjligt under 

2020. Ett nytt betalsätt har testats för 

gästhamnsplatserna i Färjestadens hamn. 

Betalningen har skötts via app/hemsida och 

lösningen kommer troligen fortlöpa och på sikt 

utökas. 

Mörbylånga vattenverk står nu klart och 

producerar dricksvatten från bräckt vatten. 

Vattenverket ihop med andra utbyggnader kommer 

att trygga Ölands vattenförsörjning lång tid 

framöver. Bevattningsförbudet upphörde i höst att 

gälla då verksamheten inte längre såg något behov 

av det. Utbyggnad av VA-ledningsnätet fortsätter 

och nya kunder ansluts löpande. 

Samhällsbyggnadsnämnden 

LOVA-projektet om återskapande av våtmarker 

för att minska avgången av närsalter till Östersjön 

har pågått under året 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 under perioden varit 

tjänliga medan flertalet brunnsvattenprover som 

hanterats har varit otjänliga. 

Översiktsplan avseende dagvattenhantering är 

påbörjad och kommer att pågå även under år 2020. 

Arbetet sker i samarbete med 

VA/Fjärrvärmeverksamheten. 

Planprogrammet för centrala Färjestaden samt 

Grönstrukturplan Färjestaden har godkänts av 

kommunfullmäktige. En kulturmiljöinventering 

har gjorts för Mörbylånga köping. Detaljplan med 

samma avgränsning som planprogrammet för 

centrala Färjestaden har påbörjats. Detaljplanen 
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och dess genomförande drivs som ett 

sammanhållet projekt. I tvärsektoriellt samarbete 

säkras att värden i planer och på platser kan bestå 

vid genomförandet.  

Totalt har det inkommit 715 nya ärenden på 

byggsidan under året. Antal bygglov är 391 

stycken och ansökan om bygganmälan är 159 

stycken. Det har lämnats bygglov för 65 nya 

enbostadshus, 22 fritidshus och 2 stycken lov för 

flerbostadshus, totalt nära etthundra nya hus i 

kommunen.  

Socialnämnden 

Socialnämndens verksamhet har under året 

präglats av de stora förändringar som framför allt 

heltidsresan innebär. Projektet har medfört stora 

förändringar i verksamheterna med fokus på 

schemaoptimering och att bemanna rätt utifrån 

budgeterade förutsättningar. Arbetet har berört 

många medarbetare och ställt stora krav på 

enhetschefernas ledarskap. 

Inköpsteam har implementerats under året och har 

gett effekt i tidsåtgång och kvalitet. Även digital 

tillsyn i form av kamera- eller ringtillsyn har 

tillkommit under året och finns nu som ett 

alternativ för brukarna att välja. Svårigheterna med 

att rekrytera personal med rätt kompetens för 

sommarvikariat har försvårats under flera år. 

Äldreomsorg och omsorg om personer med 

funktionsvariation har under året behövt arbeta 

med att se över sommarrekrytering samt 

introduktion av vikarier för att rusta dem i 

uppdraget. 

Inom omsorg om personer med funktionsvariation 

har nya brukare tillkommit och så väl den dagliga 

verksamheten som bostad med särskild service har 

utökats under året. HVB-boendet Älvan har 

avvecklats på grund av bristande underlag. 

Stödboendet har påbörjat en utveckling för att 

vidga målgruppen som kan bli föremål för 

insatsen. Detta är ett viktigt steg i att öka våra 

möjligheter med hemmaplanslösningar. 

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. Ett 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. 

Utbildningsnämnden 

Inom den kommunala grundskolan minskade 

elevantalet på grund av Östra skolans etablering. 

Höstens elevantal var svårt att uppskatta då flera 

elever hade tackat ja till flera skolor, först vid 

skolstart blev skolplaceringarna klara. På 

högstadiet var det särskilt svårt och organisationen 

planerades efter ett för högt elevantal. Färre elever 

inom kommunens verksamheter innebär att de 

fasta kostnaderna per elev ökar. 

Modulbyggnader har placerats på Glömminge 

skola, Gårdby skola och Torslunda skola. 

Renovering och ombyggnad av Torslunda skolas 

kök är klar och byggnation av ny förskola på 

Hållbar plats pågår. Byggnationen av ny 

högstadieskola i Färjestaden påbörjades under 

september. På grund av ökat barnantal i 

Mörbylånga och i Färjestaden utökades förskolans 

lokaler på dessa orter. Den samlade 

grundsärskolan i Färjestaden har fått fler elever 

och därmed har också ett fritidshem för 

särskoleelever öppnat. Behovet av barnomsorg på 

kvällar, nätter och helger har ökat och 

personalstyrkan har utökats. 

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. 

De ekonomiska förutsättningarna försämrades 

ytterligare 2019 vilket inneburit att 

verksamheterna ständigt sett över sin organisation 

och har varit noga med att hitta effektiviseringar 

under året. Då det är svårt att göra förändringar då 

budgetåret börjar, d.v.s. mitt i ett läsår, fick 

besparingarna full effekt först höstterminen 2019. 

Enheter inom grundskola med årskullar mellan 30-

40 elever klarar inte att bemanna enligt timplanen 

ekonomiskt om årskullen delas i två klasser. 

Flertalet klassrum på kommunens skolor är inte 

anpassade för fler än 25-30 elever. 

Koncernen   

Kalmarsunds gymnasieförbund 

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. Utredning visar på att 

förbundet i förhållande till riket har en väsentligt 

lägre kostnadsnivå både i jämförelse per elev och 

per invånare. 
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I samband med det ekonomiska läget har 

gymnasieförbundet infört anställningsstopp sedan 

januari månad 2019. En kraftig ekonomisk 

återhållsamhet genomsyrar verksamheten. Vidare 

har gymnasieförbundet utrett och genomfört 

införande av lärlingsförlagd utbildning inom 

restaurang och livsmedelsprogrammet och hotell- 

och turismprogrammet samt utrett och genomfört 

en organisationsförändring inom 

introduktionsprogrammet, individuellt alternativ – 

Navigatorskolan. Förändringarna kommer 

innebära en ekonomisk besparing för förbundet 

samtidigt som eleverna inom lärlingsprogrammen 

får möjlighet till att snabbt bli anställningsbara och 

får komma ut i arbetslivet. En ny inriktning på 

fordon- och transportprogrammet; lärling karosseri 

och lackering har i samverkan med branschen, på 

grund av ökat söktryck, beslutats starta av 

direktionen. 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. 

I augusti redovisades kvalitetsuppföljningarna, 

trivselenkät våren 2019 och kursutvärderingar, 

läsåret 2018/2019. Sammantaget visar båda 

utvärderingarna på mycket bra resultat. Eleverna 

trivs på förbundets skolor och känner sig trygga, 

de anser att skolorna håller en hög 

utbildningskvalitet och att lärarna är rättvisa vid 

betygsbedömningen. 

Kalmarsundsregionens Renhållare 

Året 2019 präglades av utveckling och idel 

strategiska utmaningar. Under försommaren 

invigdes KSRR:s andra och tredje 

återvinningscentraler med självservice i Alsterbro 

respektive Kristdala. Detta för att på ett bra och 

kostnadseffektivt sätt öka tillgängligheten för 

avlämning av hushållens avfall. De nya 

anläggningarna har varit mycket uppskattade av 

abonnenterna. Under hösten togs beslut om att 

KSRR ytterligare ska utveckla konceptet med 

självservice genom att bygga om två av förbundets 

mindre återvinningscentraler i Mörbylånga och 

Melltorp till att bli självserviceanläggningar. 

Ambitionen är att dessa ska stå klara under hösten 

2020. 

I april gjordes en verksamhetsöverlåtelse från 

KSRR till dotterbolaget Moskogen Miljö AB, som 

ska hantera verksamheten gällande 

sorteringsanläggningen och deponierna i 

Moskogen och Storskogen. 

Sorteringsanläggningen har under året utvecklats 

med två stora investeringar, dels i en cyklon för att 

sortera bort tunga partiklar i förbehandlingen och 

dels i en plastavskiljare för att eliminera plastrester 

i matavfallsslurryn. 

Under 2018 beslutade regeringen att förändra 

förpacknings- och returpappersförordningarna 

genom att ställa krav på en ökad bostadsnära 

insamling. Syftet är att nå nationella miljömål och 

EU lagstiftning om en ökad återvinning. Kravet 

ligger på producenterna av förpackningar och 

tidningar som därmed har ansvaret för denna 

insamling. Under året har förhandlingar med 

förpackningsproducenterna påbörjats för 

bostadsnära insamling av förpackningar och 

returpapper. Samråd har hållits med KSRR och 

medlemskommunerna. 

Regeringen har i kommande års budget lagt ett 

förslag på att införa förbränningsskatt på avfall. 

Från nästa år kan därför avfallsförbränningen 

komma att beskattas med 75 kr/ton. En kostnad 

som i så fall kommer att belasta KSRR. Genom en 

förbränningsskatt förväntar regeringen sig att 

återvinningen kommer att öka. Under kommande 

åren väntas en gradvis ökning av skatten upp till 

125 kr/ton. Detta kan komma att påverka KSRR:s 

kostnader för energiutvinning och därmed en 

framtida taxa. 

Ölands kommunalförbund 

Under året har den norra slingan av Ölandsleden 

färdigställts och nu återstår ett par mil innan hela 

projektet med drygt 20 mil kan bli nationell 

cykelled. En viktig satsning som görs för att kunna 

marknadsföra Öland ännu mer som destination och 

såväl existerande som nya företag kan utvecklas. 

Turismorganisationen har fått en nystart och har 

arbetet intensivt med att stärka förtroendet för den 

egna organisationen såväl internt som externt. I 

början av startade partnerskap Öland där den 

lokala näringen och turistorganisationen gör 

armkrok för att utveckla och marknadsföra Öland. 

Att vi är på rätt väg och nu arbetar tillsammans på 

hela Öland kommer att få positiva effekter för 

såväl kommunerna som företagen på Öland. Att 

Öland som destination ligger högst upp på 

mätningar vad gäller nöjda besökare och att de vill 

återkomma är också oerhört glädjande. 

Räddningstjänsten har under året utmärkt sig med 

att hantera stora bränder på ett utmärkt sätt såväl 

på Öland som att vara behjälpliga vid sommarens 

stora skogsbränder på land. Under våren antogs ett 

nytt handlingsprogram för mandatperioden och 

samverkan har vidareutvecklats med övriga 
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räddningstjänster i södra Kalmar län i syfte att 

effektivisera utalarmering och ledning av 

räddningsinsatser. Över tid kommer detta att 

behöva förstärkas ytterligare. Under året har även 

ett inriktningsbeslut om ny brandstation i 

Mörbylånga antagits vilket kommer att ge bättre 

arbetsmiljö och säkra en effektiv räddningstjänst. 

Under året har de båda medlemskommunerna 

beslutat att utveckla samarbetet på olika sätt. Ett 

led i detta är den reviderade förbundsordningen 

med nytt reglemente och Driftsam avtal där 

säkerhetssamordningen återgick till kommunerna 

men främst att den gemensamma IT-verksamheten 

flyttades till kommunalförbundet. 

Mörbylånga Bostads AB 

Under verksamhetsåret har bolaget fortsatt satsa på 

att förbättra det yttre underhållet av bolagets 

fastigheter. Flera fasader har tvättats och/eller 

målats om. Det inre underhållet har fokuserats på 

att förbättra standarden i bolagets lägenheter, 28 

(33) lägenheter har helrenoverats, 36 (13) kök har 

renoverats samt 18 (16) badrum har renoverats. 

Under året har hyresgästerna erbjudits möjligheten 

till att köpa till standardhöjande åtgärder i 

lägenheten. 

Under året har 130 (122) lägenheter bytt hyresgäst, 

utgörande 16 % (15,6%) av lägenhetsbeståndet. 

Av bolagets totalt 812 (781) lägenheter är 1 (1) 

avställd för renovering och 0 (0) outhyrd vid 

årsskiftet. Under 2019 har bolaget slutfört 

byggnationen av 24 stycken lägenheter på 

Möllstorpsgatan 1, kvarteret Isdammen i 

Färjestaden samt 6 stycken lägenheter i Norra 

Viken i Mörbylånga. Inflyttning skedde i oktober 

respektive augusti månad. Tillsammans med 

tidigare års projekt har bolaget slutfört och/eller 

påbörjat det antal lägenheter som ägardirektivet 

angav, d.v.s 40 stycken lägenheter under 

föregående mandatperiod. 

Bolaget har försålt fastigheten Sjömannen 5 till 

Mörbylånga Kommun och samtidigt förvärvat 

fastigheten Ventlinge 7:33 i Grönhögen av 

Mörbylånga Kommun. Fastigheten i Grönhögen 

ligger gränsande till bolagets befintliga fastigheter. 

Hyrorna har under året höjts med 2,15% (2,16%) i 

månaden. Snitträntan brutto på samtliga lån 

uppgick för året till 1,68 % (1,72 %) exkl 

borgensavgift. Bolaget har de senaste åren försökt 

att utnyttja den låga rörliga räntan samtidigt som 

ränterisken inte får bli för stor. 

 

 

Mörbylånga Fastighets AB 

Bolaget har under verksamhetsåret gjort ett antal 

mindre underhållsåtgärder på bolagets fastigheter. 

Under verksamhetsåret har vakansgraden varit i 

stort sett oförändrat, ett antal mindre lokalytor 

finns vakanta. Bolaget tecknade i december 2019 

ett köpekontrakt på fastigheten Björnhovda 

25:324, Industrigatan 18 i Färjestaden. 

Räntekostnaden har ökat i förhållande till 

föregående år beroende på högre räntenivåer på 

marknaden. 
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Förväntad utveckling 
Kommunen 

Kommunstyrelsen 

Kommunen står inför stora utmaningar de 

kommande åren då den demografiska situationen 

innebär en äldre befolkning som blir allt fler 

samtidigt som vi är en tillväxtkommun och även 

antalet barn blir fler. Det innebär att stora 

investeringar väntar i form av förskolor, skolor, 

äldreboenden samt infrastruktursatsningar med 

vägar, fiber och grönyteskötsel. 

Ytterligare utmaning är kompetensförsörjning, 

organisationen behöver jobba för att både attrahera 

nya medarbetare men också behålla de personer 

som är anställda redan idag. Invånarna förväntar 

sig en ökad kvalité i den service kommunen 

levererar. Den ska vara både snabbare, smidigare 

och mer flexibel. Utifrån kartläggningar av 

processer behöver kommunen ta vara på 

digitaliseringsmöjligheter för att effektivisera våra 

verksamheter och få resurserna att räcka till mer. 

Tre av de främsta framgångsfaktorerna som gör att 

vår organisation kommer kunna tackla kommande 

samhällsutmaningar är implementeringen av en ny 

tillitsbaserad styrmodell, ett utvecklande ledarskap 

och ett aktivt medarbetarskap med delaktiga och 

ansvarstagande medarbetare. 

Informationskravet från medborgarna ökar och 

kommunikationsavdelningen måste fortsätta arbeta 

för att Mörbylånga kommun ska upplevas som en 

tillgänglig och en bra kommun att leva och verka i. 

En utmaning kommande år blir det nya 

webbdirektivet som innebär att kommunen måste 

förändra sitt arbetssätt med kommunikation samt 

göra justeringar på den externa webben och i 

sociala medier. 

Kultur- och tillväxtnämnden 

Planering pågår för världsarvets 20-års jubileum 

2020. År 2020 firar även Mörbylånga som ort 200 

år, vilket kommer uppmärksammas med ett 40-tal 

evenemang under året, där Mörbylånga kommun 

arrangerar ett tårtkalas samt tillhandahåller en 

webbsida med information för jubileumsfirandet. 

På sydöland fortsätter arbetet med 

företagsrekrytering och det är av stor vikt att de 

tagna kontakterna med externa organisatörer följs 

upp. Dessutom kickas ett projekt igång för att 

utveckla hamnarna på sydöland med ambitionen 

att på sikt bli ett flerårigt EU-projekt. Kraftsamling 

Sydöland har beviljats finansiering ytterligare ett 

år och kommer under 2020 fokusera på besöks-

/turismnäringen, gröna näringar samt 

räddningstjänsten. 

På fritidssidan ska arbetet med 

tillgänglighetsanpassning av Kalvhagens badplats 

påbörjas under våren. En underhållsplan gällande 

våra idrottsanläggningar, vandring/cykelleder och 

badplatser kommer att tas fram liksom en 

utvecklingsplan för Eketorps borg tillsammans 

med Statens fastighetsverk. En översyn av 

bidragsreglerna till föreningar ska också arbetas 

fram och förhoppningsvis färdigställas under 2020. 

Inventeringen av det kommunala vägnätet som 

gjorts ska bidra till 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 ska tilldelas. Fortsatta 

exploateringsarbeten med gator och va-ledningar 

pågår öster om Eriksöre camping samt i södra 

delen av Vickleby. Detaljplanearbete 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. Bredbandsutbyggnaden 

fortsätter i samarbete med privata aktörer, nästa 

område att färdigställas är Södra Sandby-området 

(området runt Gårdby). 

VA-utbyggnaden sker efter den beslutade VA-

planen och planerade projekt fortsätter för att säkra 

kommunens dricksvattenförsörjning 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. Inom branschen diskuteras 

dubbelt så höga taxor jämfört med dagens nivå för 

att lösa de utmaningar VA-verksamheterna står 

inför. 

Kommunen behöver jobba aktivt med fjärrvärmen 

med inköp av flis och stamved och flisa i egen regi 

samt ansluta nya kunder för att hålla nere 

kostnaderna. Vidare kommer läcksökning av 

fjärrvärmenätet fortsätta för att försöka hitta 

eventuella värmeförluster. 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Kommunen är fortsatt attraktiv för inflyttning och 

nyetableringar, vilket innebär fortsatt högt tryck på 

den fysiska planeringen. Kommunerna har genom 

sitt planmonopol stort ansvar för framtidens 

hållbara samhällsbyggnad. Vi skall planera och 

bygga för social hållbarhet när det finns ökade 
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klyftor i samhället, ekologisk hållbarhet till 

exempel genom att beakta klimatförändringar, 

hitta ekonomiskt hållbara lösningar samt kulturellt 

genom ett inkluderande arbetssätt och värna våra 

kulturmiljöer. Det innebär att planering blir en 

alltmer komplex uppgift med tydliga 

intressekonflikter och särintressen som måste 

lösas. 

En utmaning är och kommer att bli att hitta nya 

sätt att kommunicera och föra dialog med 

allmänheten. I kontakter med allmänhet och 

kommuninvånare blir det viktigt att man kan känna 

tillit och trovärdighet i processer och beslut. 

Planering och byggande är en konjunkturkänslig 

verksamhet. För kommunens del finns inget tecken 

på avmattning inom branschen i nuläget. 

Socialnämnden 

Under 2020 har social omsorg ett särskilt uppdrag 

att utveckla demensvården och arbeta för att 

minska upplevelsen av ensamhet hos dom äldre. 

Detta är ett viktigt led i det preventiva arbetet med 

att minska ohälsan hos äldre. Ett arbete med att 

kolla över träffpunkternas arbetstider kommer ske 

och det finns en plan att öppna upp 

verksamheterna även på helgen. Initiativ har tagits 

till ett utökat samarbete med aktörer i 

civilsamhället och förhoppningen är att samarbetet 

ska utvecklas kring fler av verksamheterna inom 

social omsorg. Hemtjänsten behöver fortsätta 

arbetet med att förbättra personalkontinuiteten. 

Genom kartläggning har behov av att utveckla 

missbruksvården tydliggjorts. Idag saknas en 

sammanhållen vårdkedja utifrån individens behov. 

Kartläggningen visade även på behov av utökat 

samarbete mellan alla inblandade aktörer. Ett 

arbete avseende detta är påbörjat i samverkan med 

Borgholms kommun. 

Det omfattande arbetet med heltidsresan färgar 

verksamhetsområdets fokus. En stor andel av 

områdets tillsvidareanställda är deltidsarbetande, 

cirka 300 personer. Att arbeta för att fler arbetar 

heltid 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 

Ökningen av barnantalet de senaste åren har gjort 

att kommunen utökar lokalerna för förskola. Den 

nya förskolan på Hållbar plats kommer tas i bruk i 

augusti 2020. Byggnationen av ny högstadieskola i 

Färjestaden innebär mycket planeringsarbete 

avseende personal, inventarier och organisation 

samtidigt som utredning ska påbörjas av 

Skansenskolans ombyggnation och renovering. I 

och med detta ökar lokalkostnaderna vilket också 

ökar kommunens kostnad för fristående 

huvudmän. 

Ökat antal elever på friskolor har medfört att antal 

elever i den kommunala skolverksamheten har 

minskat och därmed har de fasta kostnaderna ökat 

per elev. Denna trend fortsätter de närmaste åren. 

Behovet av självfinansiering av de fasta 

kostnaderna har också ökat på grund av minskade 

statsbidrag. Kostnadsökningarna för de fasta 

kostnaderna urholkar verksamheten. 

Personalförsörjningen kommer de närmaste tio 

åren vara en ödesfråga. I år har kommunen för 

första gången inte kunnat tillsätta alla tjänster 

direkt med behöriga lärare. Samarbete med 

Linnéuniversitet kommer bli fortsatt viktigt och 

arbete med att attrahera, rekrytera och behålla 

personal fortsätter. Kommunen vidtar flera 

åtgärder för att upplevas som en attraktiv 

arbetsgivare, arbetet fortsätter med att skapa 

trygga, kreativa arbetsplatser med bra ledare. 

Andelen elever med extraordinärt behov av särskilt 

stöd ökar vilket påverkar personalens 

arbetsbelastning negativt. Antalet resurspersoner i 

verksamheten har minskat efter flera års 

besparingar. Det blir en utmaning framåt att möta 

elevernas behov och samtidigt erbjuda en bra 

arbetsmiljö för personalen. 

  

Koncernen   

Kalmarsunds gymnasieförbund 

Under det kommande decenniet ökar antalet 16-19 

åringar inom medlemskommunerna, vilket innebär 

att den potentiella målgruppen till gymnasieskolan 

blir större. Enligt befolkningsprognosen i 

medlemskommunerna kommer antalet 16-19 

åringar att öka med en procentuell ökning för 

ålderskategorin med ca 21 % fram till år 2028. 

År 2020 fortsätter kostnadsutmaningar för 

förbundet vad gäller 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. Även 

nya lagar och förordningar gällande möjlighet till 

uppehållstillstånd för elever på gymnasial nivå 

samt stärkt möjlighet till utbildning i 

gymnasieskolan för asylsökande elever som fyllt 

18 år påverkar kostnadsbilden. År 2020 fortsätter 

även återställning av negativt resultat för året 2018 

vilket innebär att förbundet måste skapa ytterligare 

marginaler än bara ett positivt resultat. 
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En annan ekonomisk utmaning under den 

kommande perioden är pensionskostnaderna för 

lärarlönesatsningarna, lärarlönelyftet och 

karriärstjänster (Förstelärarreformen). Visserligen 

har löneökningarna för satsningarna varit fullt 

finansierade av staten men det finns ingen 

kompensation för den ökning av 

pensionskostnaderna som satsningar faktiskt 

innebär. 

Kalmarsundsregionens Renhållare 

KSRR har sedan 2012 oförändrade taxor och 

fortsatt så under 2020. Dock har  

förbundsledningen aviserat att taxan eventuellt 

måste justeras under året, framförallt beroende av 

ökade avskrivningskostnader för genomförda 

investeringar. 

Utvecklingen av förbundets återvinningscentraler 

kommer att fortgå under 2020. Målsättningen är att 

genom ny teknik, tillsammans med en kombination 

av bemannad öppethållning och självservice kunna 

utöka servicen ytterligare. KSRR har startat 

revidering av medlemskommunernas och 

förbundets avfallsplan. Det finns behov att 

revidera planens målsättningar och anpassa den till 

nationella målsättningar, inte minst kommande 

krav på bostadsnära insamling av förpackningar. 

Under året fortsätter vår fokusering med att 

utveckla och ständigt förbättra våra 

produktionsprocesser. Progressen i arbetet följs 

upp genom beslutade nyckeltal med målsättningen 

att effektivisera samtliga produktionsprocesser. 

Ölands kommunalförbund 

Besöksnäringen är en växande sektor med stor 

betydelse, ur såväl sociala som ekonomiska 

perspektiv. Den skapar sysselsättning och bidrar 

till ekonomisk tillväxt inom många olika 

delbranscher såsom transportsektorn, handel, 

hotell, restaurang, kultur och tjänster. 

Organisationen står inför stora utmaningar 

framöver. För att klara uppdraget krävs att 

förtroende och tillit byggs upp mellan 

organisationen, politiken 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. Digitalisering behöver 

prioriteras för att följa den utveckling som sker 

inom besöksnäringen. 

Från att det för ett par decennier sedan varit 

tämligen begränsad samverkan mellan de 

kommunala räddningstjänsterna, så har det under 

senare år blivit mer och mer samverkan mellan 

dessa. Att samverka mellan räddningstjänsterna är 

en lagstadgad skyldighet, samtidigt som 

räddningschefen (och räddningsnämnden) har fullt 

ansvar för räddningstjänstens organisation och 

förmåga inom nämndens geografiska 

ansvarsområde. Ansvaret handlar både om 

planeringsmässig förmåga samt minutoperativ 

sådan. 

Räddningstjänsterna i södra Kalmar län (Kalmar 

brandkår, Räddningstjänsten Nybro, 

Räddningstjänsten Öland samt Räddningstjänsten 

Emmaboda-Torsås), har haft en samverkan som 

under senare år har utvecklats vidare. Viktigt att 

påpeka är dock att räddningstjänsterna också har 

utmaningar inom förebyggande arbete och 

myndighetsutövning samt rena administrativa 

uppgifter. Räddningscheferna i södra Kalmar län 

har nu kommit till ett läge då de anser att ställning 

måste tas till hur nuvarande och framtida behov av 

samverkan, bäst hanteras. 

Cykelprojektet "Fyr till fyr" planerar för de 

återstående sträckorna. Sträckorna är belägna i de 

södra och norra delarna av Öland. Arbetet består 

av inventering av möjliga sträckningar, 

framtagande av förhandsdokumentation 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. 

Mörbylånga Bostads AB 

Bolagets ordinarie verksamhet bedrivs i ungefär 

samma omfattning som tidigare år, ett 

kontinuerligt underhåll av bolagets fastigheter, 

både yttre och inre sker löpande. 

Efterfrågan på hyreslägenheter har det senaste 

halvåret minskat något främst utanför 

Färjestadsområdet. Bolaget kommer kontinuerligt 

att hålla koll på marknaden för att balansera 

nyproduktionen mot efterfrågan. Orsaker till den 

minskade efterfrågan är bland annat att bolaget det 

senaste året nyproducerat 30 lägenheter med 

tillträde under hösten 2019. En stor mängd 

nyproducerade lägenheter i Kalmar har påverkat 

efterfrågan i Mörbylånga kommun. 

I bolagets ägardirektiv finns uppdraget att 

producera minst 30 nya lägenheter under 

mandatperioden. Bolaget har i dagsläget inte 

detaljplanerad mark för att kunna genomföra 

uppdraget. Ett arbete med att skapa ett antal nya 

detaljplaner har inletts. Mörbylånga Bostads AB 
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beräknar att kunna genomföra uppdraget under 

mandatperioden. 

Mörbylånga Fastighets AB 

Bolagets ordinarie verksamhet bedrivs i ungefär 

samma omfattning som tidigare år, ett 

kontinuerligt underhåll av bolagets fastigheter, 

både yttre och inre sker löpande. I bolagets 

ägardirektiv trycker ägaren tydligare än tidigare att 

bolaget aktivt skall arbeta med lokalförsörjning åt 

näringslivet. 

För att öka bolagets fastighetsbestånd tecknade 

bolaget köpekontrakt på fastigheten Björnhovda 

25:324, Industrigatan 18 i Färjestaden. Tanken är 

att denna fastighet skall öka utbudet av 

industrilokaler i Färjestaden. 
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Kvalité i verksamheten 
Kommunen ska som en del i bedömningen om 

kommunen bedriver en god ekonomisk 

hushållning bedöma om verksamheten har 

bedrivits på ett kostnadseffektivt och 

ändamålsenligt sätt. Ett sätt att bedöma 

ändamålsenligheten är att jämföra sig med andra 

när det gäller kvalité på verksamheten. 

Mörbylånga kommun deltar årligen i 

undersökningen Kommunens kvalitet i korthet. I 

undersökningen 2019 deltog 183 kommuner. 

Mätningen omfattar totalt 36 nyckeltal som 

redovisas under perspektiven tillgänglighet, 

trygghet, delaktighet, effektivitet och 

samhällsutvecklare. 

Slutsatsen utifrån de nyckeltal som hittills har 

publicerats avseende 2019 men också om man ser 

på trenden från 2016 är att kommunen har en god 

kvalité på sin verksamhet och verksamheten 

bedrivs därmed på ett ändamålsenligt sätt. Trenden 

är positiv och kommunen ligger inom de övre 

75%-en av Sveriges kommuner inom flera 

områden och har förbättrats sig inom de flesta 

nyckeltal.  

Barn och unga 

Inom området barn och unga har utvecklingen 

varit positiv och kommunen har förbättrat sina 

resultat jämfört med andra kommuner. Alla 

nyckeltal för 2019 är ännu inte klara, därav den 

stora grå andelen av stapeln. Det värde som var 

rött 2016 var plats på förskola inom önskat 

placeringsdatum var grönt 2018 men blev gult 

2019. I övrigt har inga försämringar noterats på de 

nyckeltal som är rapporterade.  

 

Stöd och omsorg  

Inom området stöd och omsorg har också 

utvecklingen varit positiv fram till 2018 medan det 

under 2019 skett både förbättringar och 

försämringar. Värdet som har förbättrats jämfört 

med andra kommuner mot 2018 är helhetssynen på 

hemtjänsten medan väntetiden i antal dagar till 

särskilt boende och personalkontinuitet inom 

hemtjänsten har försämrats 2019 och är nu rött. De 

värden där kommunen ligger bland de 25% bästa i 

Sverige är helhetssynen som brukarna gör inom 

särskilda boenden och inom hemtjänsten samt ej 

återaktualiserade personer med försörjningsstöd 

efter ett år. Även väntetiden på beslut om 

försörjningsstöd ligger nära den övre kvartilen 

men det skiljer en dag för att hamna på grönt.  

 

Samhälle och miljö 

Området samhälle och miljö handlar mycket om 

bemötande och kontakt med kommunen. Här har 

kommunen förbättrat sig på samtliga områden som 

är rapporterade men ligger fortfarande inom den 

mittersta (gula) kvartilerna. Andra nyckeltal såsom 

resultat vid avslut i kommunens 

arbetsmarknadsverksamhet och deltagare som 

lämnat etableringsuppdraget för att arbeta och 

studera har ännu inte publicerats. Inte heller har de 

nyckeltal som var röda 2018 ännu publicerats; 

handläggningstid bygglov och insamlat 

hushållsavfall totalt kilo per person.  

2016 2017 2018 2019

Barn och unga

2016 2017 2018 2019

Stöd och omsorg
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Risker och intern kontroll 

En del i Mörbylånga kommuns arbete med att 

säkra kvalitén i verksamheten är arbetet med intern 

kontroll. Intern kontroll handlar om tydlighet, 

ordning och reda. Det handlar om att säkerställa att 

det som ska göras blir gjort på det sätt som det är 

tänkt. Den interna kontrollen ska ses som ett 

hjälpmedel och vara en integrerad del i 

verksamhetens grundläggande processer. Den 

interna kontrollen är också ett av de verktyg som 

ska användas för att nå de uppsatta målen. 

För att veta vilken intern kontroll som ska utföras 

måste först en riskanalys göras. Detta gör 

verksamheten under året och alla risker 

sammanställs och bedöms i en riskanalys med 

intern kontrollplan. Denna rapport beslutas av 

nämnden under november/december månad. 

Riskerna har delats upp i omvärldsrisker, 

verksamhetsrisker och risker i finansiell 

rapportering. För ytterligare beskrivning av 

kommunens risker hänvisas till respektive nämnds 

riskanalys. Finansiella risker beskrivs även i 

avsnittet om resultat och ekonomisk ställning. 

Arbetet med den interna kontrollen i Mörbylånga 

kommun bygger på följande fem beståndsdelar. 

 God kontrollmiljö som skapas av aktörerna och 

deras samverkan i organisationen. 

 Riskanalyser, för att identifiera och analysera 

olika risker. 

 Kontrollaktiviteter, d.v.s de konkreta åtgärder 

som vidtas för att motverka, minimera eller 

helst eliminera de risker som finns. 

 Information och kommunikation mellan 

aktörer och olika organisatoriska nivåer. 

 Tillsyn som syftar till att kontinuerligt 

utvärdera kontrollsystemet för att säkerställa att 

detta fungerar på avsett sätt. 

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret 

för att det finns en god intern kontroll samtidigt 

som varje enskild nämnd har det yttersta ansvaret 

för att den interna kontrollen inom sitt 

verksamhetsområde. Uppföljning och rapportering 

av utfallet av det interna kontrollarbetet under 

2019 har rapporterats till respektive nämnd i 

årsrapporterna och sammanfattas i 

årsredovisningen.  

De brister som främst noterats vid uppföljningen 

av lednings- och stödprocesserna har varit inom 

processerna kontroll av ärendeberedningsrutiner, 

diarieföring och gallring enligt gällande 

lagstiftning, rapportering av delegeringsbeslut, 

uppföljning av verkställighet av politiska beslut, 

uppföljning av rapporterade avvikelser inom 

hantering av lön samt kontroll av felaktiga 

behörigheter i system. 

Där brister har upptäckts i samband med 

kontrollmomenten har åtgärder tagits fram för att 

korrigera och åtgärda bristerna för att undvika fel i 

framtiden. Uppföljning att tillräckliga åtgärder 

vidtagits sker löpande eller med aktiviteter i 

kommande riskanalyser och interna kontrollplaner. 

Det finns vissa kontrollmoment som inte har 

kontrollerats under 2019 på grund av nya system 

eller där rutinen för kontroll inte har hunnit bli klar 

under året. Utöver de brister som upptäckts har 

kontrollmomenten som genomförts haft godkända 

resultat.

2016 2017 2018 2019

Samhälle och miljö
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Personalekonomisk redovisning 
Våra medarbetares arbetsinsats i Mörbylånga 

kommun är avgörande för att de människor vi 

möter och finns till för får ett gott bemötande och 

god service. Medarbetarnas arbetsmiljö och 

förutsättningar för att göra ett gott jobb blir därför 

några av de viktigaste aspekterna och verktygen i 

vårt arbete med att skapa kvalitet i de tjänster vi 

erbjuder samhället.  

Medarbetarbilden i vår kommun 

Tillsvidareanställda 2019-12-31 2018-12-31 

Kommunledningsstad 97   

Kultur och Fritid 46   

Taxefinansierad verksam-
het 22   

Samhällsbyggnad 41   

Social omsorg 549   

Utbildning 419   

Kommunen totalt * 1 174 1 142 

Mörbylånga Bostads AB 86 83 

Mörbylånga Fastighets AB - - 

Ölands kommunalförbund ** 134 128 

Kalmarsunds gymnasieför-
bund 512 529 

Kalmarsundsregionens 
Renhållare 82 81 

Kommunkoncernen totalt 1 988 1 963 

*Vid årsskiftet 2018/2019 genomfördes en större 
omorganisation som gör att jämförbar statistik ovan inte finns 

tillgänglig för de två tidigare åren.                              

**Inklusive deltidsbrandmän 

Vid en analys ser vi att samtidigt som antalet 

tillsvidareanställd personal ökade under året så 

minskade antalet visstidsanställda från föregående 

år från 195 till 172 personer. Det här ligger i linje 

med kommunens mål om att vara en attraktiv 

arbetsgivare genom att erbjuda medarbetarna bland 

annat trygga anställningsförhållanden och är något 

som vi fortsatt ska sträva efter. 

Personalkostnader, mkr 2019-12-31 2018-12-31 

Bruttolön exkl. övertid 414,4 390,5 

Personalomkostnader 200,5 195,8 

Summa 614,9 586,3 

      

Total övertid/ fyllnadstid 
inkl. PO 7,5 6,4 

Summa 
personalkostnader  622,4 592,7 

 

Med nya nämnder och medföljande 

organisationsförändringar är det ofrånkomligt att 

det även sätter sina spår ute i verksamheterna. Det 

tar tid innan alla roller, uppdrag och förändrade 

arbetssätt har fallit på plats och full effektivitet 

uppnås och under tiden kan även förändringarna 

märkas av i den faktiska arbetsmiljön i form av 

oro, otydligheter, personalrörlighet och ökad risk 

för sjukfrånvaro. Förebyggande insatser i form av 

bland annat ökad internkommunikation, 

närvarande ledare, tydliga förväntningar och klara 

uppdrag kan hjälpa till att skapa trygghet och 

arbetsro på arbetsplatserna.  

Kommunens ledning har under 2019 beslutat om 

att implementera en ny styrmodell 2021 samt även 

satsa på att utveckla våra chefers ledarskap just för 

att skapa en effektfull organisation som främjar 

delaktighet hos våra medarbetare och i 

förlängningen främjar en god arbetsmiljö.   

Genomsnittlig sysselsättningsgrad 
och lön 

En viktig del i kommunens arbete att vara en 

attraktiv arbetsgivare är att säkerställa att våra 

medarbetare har möjlighet att leva på sin inkomst. 

Kommunens strategi är därför att erbjuda våra 

medarbetare ett heltidsarbete och en 

marknadsmässig lön som står sig i jämförelse med 

andra arbetsgivare i regionen.  

 

Heltidsresan som kommunen arbetat intensivt med 

under året har ökat den genomsnittliga 

sysselsättningsgraden i kommunen till 94,8 % hos 

vår tillsvidareanställda personal och i det fortsatta 

arbetet med att implementera heltid som norm 

kommer vi förhoppningsvis se att andelen 

medarbetare som väljer att börja arbeta heltid ökar. 

Vad införandet av heltid som norm har fått för 

effekt på kvaliteten i vår verksamhet och 

arbetsmiljön på våra arbetsplatser är något som vi 

får hålla ett extra vakande öga på de närmaste åren 
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för att säkerställa att arbetsbelastning, ansvar, 

arbetstid och arbetsmiljön går hand i hand med 

god kvalitet. 

Medellönen i kommunen har sedan 2017 ökat med 

4,6 % och vi ser att skillnaden i medellön mellan 

kvinnor och män även har minskat under perioden 

från 1867 kronor till 1165 kronor. Ett fortsatt 

arbete för att säkerställa att lön sätts utifrån ansvar, 

kompetens och erfarenhet och inte utifrån kön är 

av vikt för att vi ska vara en attraktiv arbetsgivare. 

Medellön  
tillsvidareanställd 
personal 2017 2019 

Meddellönens 
ökning 

Alla 
tillsvidareanställda 28 603 kr 29 919 kr 1 316 kr 

Kvinnor  28 248 kr 29 687 kr 1 439 kr 

Män  30 115 kr 30 852 kr 737 kr 

 

Personalförsörjning och 
kompetensutveckling 

Den genomsnittliga åldern i kommunen är relativt 

oförändrad jämfört med tidigare år och vi ser att 

personalomsättningen, som legat stadigt på strax 

under 12 % även varit den samma under 2019. Det 

här indikerar att medarbetare som slutat har ersatts 

med något yngre medarbetare. Risken om 

medarbetarnas medelålder fortsätter att sjunka är 

att verksamheten får investera mer tid och resurser 

på kompetensöverföring och kompetenshöjning 

hos den nyanställda personalen, för att inte 

kompetenstappet när äldre och mer erfaren 

personal slutar blir för stor, istället för att 

motsvarande resurser satsas på att vidareutveckla 

och höja kvaliteten i verksamheten. 

Personalbild 2017 2018 2019 

Genomsnittlig ålder tillsvid - 
alla  46,7 44,9 45,0 

Genomsnittlig ålder tillsvid - 
kvinnor  - 45,5 45,3 

Genomsnittlig ålder tillsvid - 
män  - 44,2 44,7 

Fördelning tillsvidareanställda 
- Kvinnor %  - 80,3 80,1 

Fördelning tillsvidareanställda 
- Män % - 19,7 19,9 

 

Under året har kompetensutvecklingsinsatser 

gjorts kopplade till kommunens myndighetsroll  

för att säkerställa rättssäkra beslut och korrekt 

myndighetsutövning. Därutöver har kommunen 

fortsatt att utbilda medarbetare att hantera kris- och 

krigsläge samt säkerhetsskydd. Ett arbete att 

säkerhetsklassa och krigsplacera särskilt utpekade 

tjänster har påbörjats. 

Kommunen står i ett läge där det råder 

arbetskraftsbrist i Sverige inom de flesta yrken vi 

har och efterfrågan på bland annat kompetens 

inom utbildning, socialtjänst, omsorg och 

samhällsbyggnad kommer att öka i och med en 

åldrande befolkning och befolkningstillväxt i 

kommunen.  

Kommande 5-årsprognos för pensionsavgångar är 

att 124 medarbetare kommer uppnå den ålder då 

man har rätt att gå i pension. Det motsvarar ca 10 

% av alla våra medarbetare. Att ta tillvara den 

kompetens dessa personer besitter och även 

uppmuntra rätten i LAS att arbeta fram till 68 års 

ålder är några av de sätt som kommunen kan göra 

för att mildra effekterna av kompetensbristen i 

samhället och den generationsväxling vi står inför.   

I och med en ökad digitalisering och digital 

transformation inom kommunens verksamheter 

kommer strategiska satsningar för att förändra 

arbetssätt vara en viktig del av kommande 

kompetensutvecklingsinsatser.  

Sjukfrånvaro och frisknärvaro  

Sjukfrånvaron i kommunen har under 2019 sjunkit 

något jämfört med tidigare år.  

 

Det är främst kvinnor i åldern 50 år eller äldre och 

män i åldern upp till 29 år som är mest sjuka inom 

respektive kategori.   

Total sjuk-
frånvaro i % 

2019 2018 

Ålder Kvinnor Män Total Kvinnor Män Total 

– 29 6,7% 5,2% 6,3% 5,5% 4,2% 5,2% 

30-49 5,8% 3,3% 5,2% 5,9% 3,5% 5,4% 

50- 9,0% 4,7% 8,1% 9,7% 3,1% 8,5% 

Totalt 7,2% 3,9% 6,5% 7,7% 3,4% 6,8% 

Total 
sjukfrånvaro i 
% överstigande 
60 dagar 

2019 2018 

Ålder Kvinnor Män Total Kvinnor Män Total 

– 29 18,2% 0,3% 14,9% 23,4% 8,2% 20,5% 

30-49 35,1% 21,5% 33,0% 38,8% 25,2% 37,2% 

50- 56,2% 49,1% 55,4% 60,2% 40,6% 58,6% 

Totalt 45,2% 31,4% 43,3% 50,6% 30,3% 48,5% 
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Psykisk ohälsa är en av de främsta orsakerna till 

framför allt den längre sjukfrånvaron - en trend 

som vi ser i hela det svenska samhället. Ett 

förebyggande arbete kopplat till den 

Organisatoriska och Sociala arbetsmiljön är ett av 

de viktigaste sätten vi som arbetsgivare kan göra 

för att framför allt minska den psykiska ohälsan 

som är kopplad till arbetsplatsen. Det är ett område 

vi ser att vi kan arbeta mer riktat med framöver för 

att sänka sjukfrånvaron ytterligare. 

Ett intensivt arbete med rutiner kring 

rehabiliteringsarbetet har skett under 2019 som 

visar resultat genom ett markant ökat antal stängda 

rehabiliteringsärenden jämfört med tidigare år. 

Målet med arbetet är att göra cheferna säkrare i 

rehabiliteringsarbetet för att snabbare får tillbaka 

våra medarbetare, friska, i arbete igen.  

Men även om sjukfrånvaron totalt sett i kommunen 

har sjunkit så kan vi se en förändring i 

Frisknärvaron. Dvs andelen medarbetare som 

under året inte haft någon sjukfrånvaro alls.   

Frisknärvaron har sedan 2017 sjunkit från 37,75% 

till 35,92% år 2019 och det är framför allt den 

riktigt korta sjukfrånvaron som har ökat bland våra 

medarbetare. Det här märks även i kostnaderna för 

sjuklön som ökat under samma period.  

Med ökande korttidssjukfrånvaro och minskande 

frisknärvaro blir risken större för en ökad 

belastning på kollegorna på arbetsplatsen och i 

förlängningen försämrad arbetsmiljö och risk för 

längre sjukfrånvaro. Ett aktivt arbete för att tidigt 

fånga upp och minska korttidssjukfrånvaron blir 

därför en strategiskt viktig del i arbetet framåt för 

att bibehålla en god arbetsmiljö och inte minst 

bibehålla en god kvalitet i våra tjänster till våra 

kommuninvånare. 

Vår arbetsmiljö 

Tydlig ledning och styrning, ökad delaktighet och 

aktivt medarbetarskap, lösningsfokus, arbeta med 

riktade hälsofrämjande insatser och det 

systematiska arbetsmiljöarbetet i hela 

organisationen är några av de absolut mest 

effektfulla sätt kommunen kan möta och hantera 

framtida kompetensförsörjning, upprätthålla god 

kvalitet och säkerställa att verksamheternas mål 

nås. 
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Resultat och ekonomisk ställning 
Modell för analys av resultat 
och ekonomisk ställning 

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. 

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 2019 2018 2017 

Årets resultat (mnkr) 
kommunen 31,4 46,7 17,6 

Årets resultat i 
förhållande till 
skatteintäkter, 
kommunalekonomisk 
utjämning och 
generella bidrag (%) 3,5 5,4 2,1 

Årets resultat (mnkr) 
koncernen 38,3 51,9 22,1 

 

Årets resultat och jämförelsestörande 
poster 

Mörbylånga kommuns resultat för 2019 är ett starkt 

resultat men når inte upp till 2018 års resultat. Årets 

resultat blev 31,4 mnkr mot 46,7 mnkr under 2018. 

Relateras kommunens resultat till skatteintäkter, 

kommunalekonomisk utjämning och statsbidrag 

redovisade kommunen under 2019 ett resultat på 

3,5 %. Genomsnittet för treårsperioden för 

kommunens resultat i förhållande till skatteintäkter, 

kommunalekonomisk utjämning och statsbidrag 

uppgår till 3,67 %. 

Jämfört med 2018 så blev verksamhetens resultat 

13,5 mnkr lägre. Främsta orsakerna är att 

skatteintäkterna, generella bidrag och utjämning 

inte ökade i samma takt som verksamhetens 

kostnader. Verksamheternas kostnader har främst 

ökat på grund av volymökningar inom 

verksamheterna. Det är främst personalkostnaderna 

som har ökat med 29,8 mnkr där löneökningar 

avser ca 16 mnkr och pensionskostnader ca 2,5 

mnkr. Avskrivningarna har ökat med 5,5 mnkr på 

grund av stora investeringar. 

Verksamhetens intäkter har ökat med 15,9 mnkr där 

vattenavgiften ingår med 5,1 mnkr. 

Försäljningsintäkterna för exploateringsmark blev 

också högre än tidigare år och netto blev 

realisationvinsten 2,9 mnkr. Skatteintäkterna blev 

16,9 mnkr högre än 2018 och generella bidrag och 

utjämning 13,2 mnkr. 

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. Under den senaste treårsperioden har 

Mörbylånga redovisat ett genomsnitt på 3,67% 

exklusive jämförelsestörande poster. Årets resultat 

under 2019 uppgick till 3,5 % av skatteintäkter 

samt kommunalekonomisk utjämning och 

statsbidrag. Det innebär att kommunen uppfyllde 

resultatmålet för den rullande treårsperioden. 

Nettokostnadsandel 

Nettokostnadsandel 
% 2019 2018 2017 

Verksamhetens intäkter 
och kostnader 93% 91% 93% 

Avskrivningar 5% 4% 7% 

Nettokostnadsandel 97% 96% 99% 

Finansnetto -1% -1% -1% 

Nettokostnadsandel 
inkl finansnetto 96% 95% 98% 

 

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 
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hushållning för Mörbylånga kommun. Sett över en 

längre tidsperiod, klarar då kommunen av att 

finansiera ersättningsinvesteringar och nödvändiga 

nyinvesteringar. 

När Mörbylångas nettokostnadsandel analyseras, 

framgår det att nettot av verksamhetens intäkter och 

kostnader under 2019 tog i anspråk 93 % av 

skatteintäkterna, vilket är en ökning med två 

procentenheter jämfört med 2018. Vidare tog 

avskrivningarna i anspråk 5 %, vilket var en 

procentenhet högre än föregående år. 

Avskrivningarna är kommunens periodiserade 

kostnader för investeringar. 

Finansnettot uppgick till -1 %, vilket innebar att de 

finansiella intäkterna var större än de finansiella 

kostnaderna under 2019. 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 kunde användas till 

att finansiera verksamhet med under 2019. Detta 

innebär att kommunens nettokostnader och 

finansnetto tog i anspråk 96 % av skatteintäkterna, 

vilket var en försämring med en procentenhet 

jämfört med 2018. 

Totalt uppgick nettokostnadsandelen till 96 % 

under 2019, vilket innebar att kommunens intäkter 

var större än som kommunens kostnader. Det var 

högre nivå än under 2018, men ändå en 

förstärkning jämfört 2017. Den största skillnaden 

avser avskrivningar då kommunen under 2018 

övergick till komponentavskrivning vilket gör att 

kapitalkostnaden blir lägre jämfört med tidigare år. 

Årets investeringar 

Mörbylånga kommuns samlade investeringsvolym 

under 2019 uppgick till 131,9 mnkr, vilket var en 

lägre investeringsvolym än under 2018, en 

minskning med 52,0 mnkr eller 28 % jämfört med 

2018. Minskningen beror till stor del på att 2018 

var ett extremt år med stora investeringar i 

kommunens utbyggnad av VA enligt den av 

fullmäktige antagna VA-planen och ett nytt 

vattenverk för att klara den framtida 

vattenförsörjningen. Drygt 16 % av kommunens 

nettoinvesteringar gjordes i förskole- och skola 

inklusive deras fastigheter. Runt 17 % lades på 

infrastruktur. Investeringar i VA-verksamhet 

omfattade 65 % och investeringar i vård- och 

omsorg knappt 2 %. För en detaljerad redovisning 

över vilka investeringsprojekt som bedrivits under 

året hänvisas till investeringsredovisningen. 

När vi sedan ser till koncernen så står Mörbylånga 

kommun för den största delen av investeringarna 

och därefter kommer Mörbylånga Bostads AB som 

byggt 24 nya lägenheter i kvarteret Isdammen i 

Färjestaden och 6 lägenheter i Norra viken i 

Mörbylånga för tillsammans ca 49 mnkr. 

Årets investeringar 2019 2018 2017 

Investeringsvolym 
totalt kommunen 
(mnkr) 131,9 183,9 137,0 

Investeringsvolym 
taxekollektivet (mnkr) 86,9 161,3 99,0 

Självfinansieringsgrad 
totalt kommunen (%) 51,5 78,8 51,2 

Självfinansieringsgrad 
taxekollektivet (%) 23,0 34,1 8,1 

Investeringsvolym 
koncernen (mnkr) 184,3 192,6 160,1 

Självfinansieringsgrad 
koncernen (%) 58,0 67,2 77,0 

 

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 uppgick 2019 till 

51,5 %. 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 lånade 

kommunen 50 mnkr och dessa bedöms ha använts 

till taxekollektivets investeringar på 87 mnkr. Målet 

uppfylldes därmed för året. Kommunens 

självfinansieringsgrad av investeringarna uppgick 

till 61 % i genomsnitt per år under de tre senaste 

åren. Självfinansieringsgraden ökar när vi ser till 

koncernnivå eftersom övriga koncernföretag 

finansierat sina investeringar med egna medel. 
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Risk och kontroll 

Likviditet ur ett riskperspektiv 

Risk och kontroll 2019 2018 2017 

Kassalikviditet (%) 188 166 164 

Låneskuld (mnkr) 819 781 724 

Låneskuld koncernen 
(mnkr) 1 395 1 345 1 255 

Soliditet (%) 28 27 27 

Soliditet inkl 
pensionsförpliktelser (%) 13 12 9 

Soliditet koncernen (%) 23 23 21 

Soliditet koncernen inkl 
pensionsförpliktelser (%) 13 11 10 

 

Kassalikviditeten är ett mått på kommunens 

kortsiktiga betalningsberedskap. En oförändrad 

eller ökande kassalikviditet i kombination med en 

oförändrad eller förbättrad soliditet är ett tecken på 

att kommunens totala finansiella handlingsutrymme 

har stärkts. 

Kassalikviditet uppgick vid årsskiftet 2019 till 188 

%, vilket skall jämföras med 166 % under 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 1,27 år per 31 

december 2019. Kommunen lånade under 2019 50 

mnkr för att finansiera sina investeringar men 

amorterade samtidigt 10 mnkr. Koncernens 

låneskuld ökade med 50 mnkr varav då 40 mnkr 

härrör från kommunen och övriga 10 från VA-

verksamhetens anslutningsavgifter. 

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 förbättrades 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) och 

för kommunkoncernen på cirka 27,5%. 

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 tre senaste 

åren har stärkts från 9 % till 13% kan konstateras 

att om målet ska nås, måste trenden med en 

stigande soliditet fortsätta. 

Kommunalskatt 

År 2019 uppgick Mörbylångas skattesats till 21,41 

%. Skattesatsen har varit oförändrad de fem senaste 

åren. 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 vid årets slut 

till 269,4 mnkr. Av dessa redovisas 45,3 mnkr i 

balansräkningen som en avsättning och 224,1 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 103 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 31/12 2019 till 116 mnkr. 

Förvaltningen av kommunens pensionsmedel följer 

den av kommunfullmäktige beslutade policy för 

pensionsförvaltning. 

Pensionsförpliktelser 2019 2018 2017 

Avsättning inkl. 
löneskatt 45,3 40,1 35,5 

Ansvarsförbindelser 
inkl. löneskatt 224,1 230,9 235,4 

Summa 
pensionsförpliktelser 269,4 271,0 270,9 

Placerade 
pensionsmedel 102,8 90,4 90,1 

Marknadsvärde 
placerade 
pensionsmedel 116,0 99,0 97,8 

Återlånade medel 153,4 172,0 173,1 
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Tillgångssl
ag 
placerade 
pensionsm
edel 

2019 2018 2019 2018 

  

Mark-
nads-
värde 

Mark-
nads-
värde 

Anskaff-
nings-
värde 

Anskaff-
nings-
värde 

Likvida 
medel 3,2 8,8 3,3 8,5 

Aktier 67,3 49,1 58,6 49,1 

Obligationer 45,4 41,2 44,2 41,3 

Summa 115,9 99,1 106,1 98,9 

 

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 10,0 mnkr 

skulle beaktas per 31 december 2019. Resultatet 

skulle därmed uppgått till 41,4 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 2019 2018 2017 

Borgensåtaganden 
(mnkr) 713,5 719,9 727,6 

- inom koncernen 489,4 489,5 492,0 

- pensionsskuld inkl 
löneskatt 224,1 230,2 235,4 

- övrigt 0,0 0,2 0,2 

Genomsnittlig ränta (%) 0,40 0,08 0,05 

Genomsnittlig 
räntebindingstid (år) 1,27 1,46 0,86 

Genomsnittlig 
kapitalbindningstid (år) 1,44 1,56 2,42 

 

Kommunen tecknar i vissa fall borgen för lån till de 

kommunägda bolagen, men även för andra externa 

verksamheter. Kommunens samlade 

borgensåtagande för lån uppgick 2019 till 489 

miljoner, vilket var i stort sätt 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. 

Den av fullmäktige beslutade finanspolicyn 

innehåller övergripande anvisningar för kommunen 

och de helägda bolagens finansverksamhet. Någon 

avvikelse mot finanspolicyn under 2019 har inte 

förekommit. Till finanspolicyn ska riktlinjer antas 

som anger ramar för räntebindningstiden och 

kapitalbindningstider. Dessa har ännu inte beslutats 

av kommunstyrelsen. 

Ytterligare en risk är att kommunen har blivit stämd 

vid Kalmar Tingsrätt. Ett ärende avser en tolkning 

av ett avtal om försäljning av markområden i 

Mörbylånga hamn och där målsägaren har lämnat 

in ett skadeståndsanspråk på 311 mnkr mot 

kommunen. Ärendet är överlämnat till advokaterna 

och utgången är oviss. 

Utfall i förhållande till budget 

Risk och kontroll 2019 2018 2017 

Budgetavvikelse nämnder 
(mnkr) -9,6 13,0 -8,5 

Budgetavvikelse årets 
resultat (mnkr) 28,2 37,9 4,1 

Prognosavvikelser 
nämnder (jfr aug mnkr) 4,6 6,9 -1,0 

Prognosavvikelser årets 
resultat (jfr aug mnkr) 17,9 27,5 -3,1 

 

Jämfört med budget redovisade kommunen ett 

överskott på 28,2 mnkr, då kommunen för 2019 

budgeterade ett resultat på 3,3 mnkr. Av de 28,2 

mkr utgjordes 13 mnkr av lägre avskrivningar i och 

med övergången till komponentavskrivning. 

Ytterligare 5,8 mnkr kunde hänföras till högre 

exploateringsintäkter i samband med försäljning av 

tomter och momsersättning i samband med 

genomlysning av kommunens momsredovisning 

från tidigare år. Budgetavvikelsen för kommunens 

nämnder var marginell i relation till den samlade 

kostnadsvolymen. Den uppgick till 9,6 mnkr 

(1,1%), varav 13 mnkr kunde hänföras till 

utbildningsnämnden samt 1,8 mnkr till miljö- och 

byggnadsverksamheten. 

Prognosavvikelser 

En god prognossäkerhet innebär att kommunen har 

goda förutsättningar att anpassa sig till förändrade 

förutsättningar under året. En prognosavvikelse 

under 1 % av kostnadsomslutningen innebär en god 

prognossäkerhet. Budgetföljsamhet är ett annat 

mått på kommunens finansiella kontroll. 

Budgetavvikelsen bör ligga så nära noll som 

möjligt. Prognoserna över kommunens ekonomi har 

varit relativt stabila under 2019 och 

prognossäkerheten får därmed betraktas som god 

förutom avseende finansförvaltningen. Nämndernas 

sammantagna slutliga resultat i bokslutet översteg 
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budget, och överensstämde väl med den prognosen 

som lämnades i augusti, särskilt för 

kommunstyrelsens och kultur- och 

tillväxtnämndens verksamheter. Dock förekom 

prognosavvikelser för enskilda verksamheter och då 

särskilt avseende individ- och familjeomsorgen 

samt bostadsanpassningsbidragen. 

Avslutande kommentar och 
sammanfattning 

Kommunen når sitt finansiella mål men inte alla 

indikatorer som är kopplade till det övergripande 

målet. Årets resultat innebar att kommunens 

ekonomiska marginal förstärktes under året. 

Kommunens resultatnivå uppfyller målet för god 

ekonomisk hushållning på 1,5 %, vilket innebär en 

bra förutsättning inför framtiden. Det relativt höga 

resultatet innebär också att kommunen ökar sina 

möjligheter att nå soliditetsmålet framöver. 

Ytterligare beskrivning och analys av de finansiella 

målen för god ekonomisk hushållning sker i nästa 

avsnitt. 

De närmaste åren förväntas bli finansiellt tuffa för 

Mörbylånga kommun, eftersom kommunen liksom 

många andra kommuner, står inför utmaningar som 

ökade investeringar och stegrade behov hänförliga 

till befolkningsförändringar. Detta innebär att 

kostnaderna för kommunala tjänster kommer att 

öka betydligt snabbare än tidigare. 

En utmaning blir hur mycket av investeringarna 

som ska finansieras via skatteintäkter respektive 

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

påverka utrymmet för att finansiera kommunens 

löpande drift i form av löner, lokaler m.m. För att 

kunna klara av att uppfylla kommunens mål för god 

ekonomisk hushållning – dvs. ett resultat på 2 % av 

skatteintäkterna, en självfinansieringsgrad på 100 

% för de skattefinansierade investeringarna samt en 

ökad soliditet– krävs en mycket aktiv 

ekonomistyrning. 

 

God ekonomisk hushållning 
och balanskravsutredning med 
resultatutjämningsreserv  

Kommuner har sedan år 1992 enligt 

kommunallagen haft krav på sig att verksamheten 

ska bedrivas enligt god ekonomisk hushållning. 

Under år 2000 tillkom även balanskravet och under 

2013 infördes en möjlighet till 

resultatutjämningsreserver. Samtliga dessa 

lagstiftningskrav ska årligen följas upp i 

årsredovisningens förvaltningsberättelse. 

Inledningsvis i detta avsnitt görs en analys av 

kommunens mål och riktlinjer för god ekonomisk 

hushållning som kommunfullmäktige fastställde 

under 2013. I anslutning till detta genomförs 

avslutningsvis en balanskravsutredning och 

redovisning av resultatutjämningsreserven (RUR). 

God ekonomisk hushållning ur ett 
finansiellt perspektiv 

God ekonomisk hushållning är ett lagstadgat krav 

som återfinns i 11:e kapitlet i kommunlagen. 

Kommunen ska upprätta riktlinjer för god 

ekonomisk hushållning. Vidare ska kommunen 

också ta fram finansiella och verksamhetsmässiga 

mål för god ekonomisk hushållning. Kommunen 

skall också besluta om man vill använda sig av en 

resultatutjämningsreserv. 

Mörbylånga kommun har fattat beslut om 

”Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och 

tillämpning av resultatutjämningsreserv under 

2013. Mörbylånga kommuns riktlinjer för god 

ekonomisk hushållning tar sin utgångspunkt i att 

varje generation ska bekosta den kommunala 

service som konsumeras och därigenom lämna över 

en kommun med ett oförändrat finansiellt 

handlingsutrymme till kommande generationer. För 

att kunna leva upp till detta, har kommunen beslutat 

om tre långsiktiga finansiella mål. I budget 2019 

har sedan kommunfullmäktige beslutat om ett 

övergripande ekonomiskt mål som sedan följs upp 

genom fem indikatorer. Uppföljningen av de 

finansiella och verksamhetsmässiga målen för god 

ekonomisk hushållning återfinns under avsnittet 

”God ekonomisk hushållning”. 

De långsiktiga finansiella målen för Mörbylånga 

kommun är: 

 Årets resultat ska uppgå till minst 1 procent av 

skatteintäkter och generella statsbidrag. 

 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 
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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 3,7 % och under 2019 uppgick 

resultat till 3,5 %. 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 tre senaste åren stärkts från 9 % till 

13%. 

Sammanfattningsvis innebär det att kommunen 

kunde uppfylla sitt övergripande finansiella mål 

men inte alla indikatorer för god ekonomisk 

hushållning under 2019. De indikatorer som 

kommunen i dagsläget har svårast att uppfylla är att 

verksamhetens nettokostnader max ska öka med 

3,5% jämfört med föregående år samt att 

självfinansieringsgraden av taxefinansierade 

investeringar minst ska vara 50%. I och med den 

höga utbyggnadstakten av VA-nätet enligt den 

antagna VA-planen klarar inte taxeverksamheten att 

självfinansiera 50%. En översyn över VA-taxan har 

därmed gjorts under 2019 för att bättre kunna möta 

de kostnader som kollektivet har. 

 

Balanskravsutredning och 
resultatutjämningsreserv 

Balanskravet är ytterligare ett lagstadgat krav som 

kommunen måste uppfylla enligt kommunallagen. 

Det trädde i kraft år 2000 och utgör en undre gräns 

för vilket resultat som är tillåtet att budgetera och 

redovisa. Balanskravet innebär i korthet att 

kommuner och landsting ska besluta om en budget 

där intäkterna överstiger kostnaderna. Om resultatet 

ändå blir negativt i bokslutet är huvudprincipen att 

underskottet ska kompenseras med motsvarande 

överskott inom tre år och att kommunfullmäktige i 

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

undantag från huvudprincipen. 

Kommunfullmäktige kan med hänvisning till 

synnerliga skäl besluta om att inte återställa hela 

eller delar av ett underskott. Dessa ska då tydligt 

specificeras i förvaltningsberättelsen i 

årsredovisningen. Varje år ska det i 

förvaltningsberättelsen i årsredovisningen redovisas 

en balanskravsutredning. 

Den inleds med att årets resultat, vilket reduceras 

eller tillförs med ett antal poster enligt 

lagsstiftningen. När det är gjort, får man fram 

”Årets resultat efter balanskravsutredning före 

avsättning till RUR”. Nästa steg i 

balanskravsutredningen utgörs av medel som förs 

till eller från resultatutjämningsreserven (RUR). 

Sedan 2013 är det möjligt för kommuner och 

landsting att tillämpa RUR och under vissa 

förutsättningar föra medel mellan olika år. 

Tanken är att överskott ska kunna reserveras i RUR 

under finansiellt goda tider, då skatteintäkterna ökar 

ordentligt, för att sedan användas för att täcka hela 

eller delar av underskott under svagare tider, då 

skatteintäkterna minskar eller endast måttligt ökar. 

RUR ska därigenom bidra med att skapa stabilare 

planeringsförutsättningar för kommuner och 

landsting. Den bakomliggande tanken är alltså att 

det rådande konjunkturläget inte ska påverka 

resurstilldelningen till verksamheterna i alltför hög 

utsträckning. Behovet av servicen som kommuner 

och landsting tillhandahåller minskar i regel inte i 

en lågkonjunktur, utan det kan snarare vara tvärtom 

för vissa delar av verksamheten. Dessutom framstår 

det inte som ändamålsenligt att behöva göra 

tillfälliga nerdragningar i verksamheten som sedan 

måste byggas upp igen när lågkonjunkturen är över. 

Mörbylånga kommun har beslutat att använda sig 

av RUR. I enlighet med de krav som ställs i 

kommunallagens 11:e kapitel innehåller de av 

kommunen framtagna riktlinjerna för god 

ekonomisk hushållning även hanteringen av RUR. 

Enligt kommunfullmäktigs riktlinjer kan en 

reservering till RUR göras med högst det belopp, 

som motsvarar det lägsta av antingen den del av 

årets resultat eller den del av årets resultat efter 

balanskravsjusteringar, som överstiger 1 % 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. En översyn över riktlinjerna ska 

göras under år 2020.
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Kommunen redovisar ett årets resultat under 2019 

på 31,4 mnkr. Efter avdrag för realisationsvinster 

på 0,3 mnkr uppgår årets resultat till 31,1 mnkr. Då 

balanskravsresultat överstiger noll, väljer 

kommunen att sätta av 22 mnkr till resultat-

utjämningsreserven (RUR). Detta är möjligt 

eftersom 2019 års resultat överstiger det av 

fullmäktige beslutade finansiella målet. Kommunen 

har mellan 2010 till 2019 reserverat 61,8 mnkr till 

resultatutjämningsreserven. Utifrån den 

skatteunderlagsprognos som lämnas för 2020-2022 

så kommer reserven att kunna nyttjas de kommande 

åren.

 

Balanskravsresultat 2019 2018 

Periodens resultat enligt resultaträkningen 31 437 46 707 

Reducering av samtliga realisationsvinster -347 - 

Justering för realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet     

Justering för realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet     

Orealiserade förluster i värdepapper   -2 466 

Justering för återföring av orealiserade förluster i värdepapper 45 295 

Årets resultat efter balanskravsjusteringar 31 135 44 536 

Reservering av medel till resultatutjämningsreserv -22 000 -35 860 

Användning av medel från resultatutjämningsreserv     

Balanskravsresultat 9 135 8 676 

   

Resultatutjämningsreserv 2019 2018 

Ingående resultatutjämningsreserv 39 830 3 970 

Årets avsättning 22 000 35 860 

Årets upplösning   - 

Utgående resultatutjämningsreserv 61 830 39 830 
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Driftsredovisning 
Driftsbudget 2019 2019 2019 2018 

tkr Budget Utfall Avvikelse Avvikelse 

  Intäkter Kostnader Netto Intäkter Kostnader Netto Netto Netto 

Kommunstyrelsen 114 714 -186 511 -71 797 118 243 -189 070 -70 827 971 8 055 

Kultur och tillväxtnämnden 93 763 -195 595 -101 832 113 599 -214 964 -101 365 467 -1 291 

- varav VA-verksamhet 50 790 -53 533 -2 743 54 797 -63 402 -8 605 -5 862 -4 014 

- varav Fjärrvärmeverksam-
het 14 400 -21 520 -7 120 13 902 -19 588 -5 686 1 434 573 

Samhällsbyggnadsnämnden 8 075 -18 937 -10 862 9 677 -18 762 -9 085 1 777 5 121 

Socialnämnden 38 779 -358 203 -319 424 53 265 -372 426 -319 161 263 -2 370 

Utbildningsnämnden 222 917 -592 408 -369 491 224 945 -607 503 -382 558 -13 067 3 206 

Finansförvaltning 18 000 -34 328 -16 328 20 772 -14 206 6 566 22 894 26 151 

Verksamhetens nettokost-
nader 478 248 -1 385 982 -889 734 540 501 -1 416 931 -876 430 13 305 38 872 

Skatteintäkter och generella 
bidrag 912 338 -16 038 896 300 914 587 -17 008 897 580 1 280 -5 457 

Finansnetto 5 685 -9 000 -3 315 16 393 -6 106 10 287 13 602 4 492 

Resultat 1 396 271 -1 411 020 3 251 1 471 481 -1 440 044 31 437 28 186 37 907 

 

Årets resultat med avvikelse 
mot budget 
Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen redovisar ett positivt resultat 

med 1 mnkr. En stor anledning till det positiva 

resultatet är fastighetsverksamheten som gör ett 

stort överskott mot budget med 2 mnkr. Vid 

övergången till komponentavskrivning har en del 

kostnader som skulle belasta driften istället gått på 

investeringsbudgeten vilket gör att verksamheten 

har haft lägre underhållskostnader.  Även 

kommunledningen gör ett överskott mot budget, då 

kostnader för oförutsedda händelser och 

överförmyndarverksamheten varit lägre än 

budgeterat. Övriga verksamheter redovisar 

underskott mot budget på grund av extra kostnader 

i samband med implementation av nya system 

samt högre IT-kostnader än budgeterat. Även 

kostverksamheten gör ett underskott med 0,4 mnkr 

vilket beror på höga livsmedelskostnader.  

Kultur- och tillväxtnämnd 

Nämnden redovisar ett positivt resultat med 0,5 

mnkr. Eketorps borg som kommunen tog över 

driften för under 2019 har under året haft många 

besökare och redovisar ett positivt resultat. Kultur, 

fritid och AME har totalt sett bedrivit sin 

verksamhet inom befintliga budgetramar. AME-

verksamhetens överskott beror till största delen på 

att personalkostnaderna är lägre än budget. Gatu- 

och serviceverksamheten redovisar ett underskott 

på 0,9 mnkr främst beroende på ökade kostnader 

för belysning och gjord lagerinventering med 

inkuransavdrag som engångskostnad. Mark- och 

exploateringsverksamheten redovisar ett överskott 

mot budget med 5,9 mnkr. Överskottet beror på att 

kostnaderna för översiktlig planering, däribland 

planprogrammet för Mörbylånga, har blivit 

fördröjt samt att vissa planerade arbeten 

senarelagts av Trafikverket. En vakant tjänst har 

också bidragit till överskottet. Verksamheten för 

vatten och avlopp redovisar ett underskott med 5,9 

mnkr jämfört med budget vilket till stor del beror 

på kostnader för det nya vattenverket  och att 

intäkterna inte anpassats utifrån de stora 

investeringarna som VA-planen innefattar.  

Samhällsbyggnadsnämnd 

Samhällsbyggnadsnämndens resultat blev för 2019 

ett överskott jämfört med budget med 1,8 mnkr. 

Miljö- och hälsoskyddsverksamheten redovisar ett 

resultat i princip i nivå med budget. Plan- och 

byggverksamheten redovisar ett överskott på 1,8 

mnkr. Överskottet beror på att intäkterna för 

bygglovsavgifter blivit högre än planerat på grund 

av fler beviljade bygglov. Samtidigt har 

verksamheten haft vakanta tjänster vilket bidragit 

till lägre personalkostnader. Kostnaderna för 

bostadsanpassning har varit högre än budgeterat 

och verksamheten redovisar en negativ avvikelse 

på 0,2 mnkr vid årets slut. 

Socialnämnd 

Socialnämnden redovisar ett överskott mot budget 

med 0,3 mnkr. Överskottet beror i huvudsak på 

avstämning av gamla stimulansmedel, 

momsersättning och högre etableringsersättningar. 
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Inom äldreomsorgen blev särskilt boende 0,5 mnkr 

bättre än budget mycket beroende på tilldelning av 

stimulansmedel. Hemtjänsten överskrider sin 

budget med 5,2 mnkr och nattpatrullen med 1,6 

mnkr på grund av högre personalkostnader. 

Omsorg om funktionsvariation har haft högre 

personalkostnader med 1,5 mnkr, till viss del 

beroende på heltidsresan. Hälso- och sjukvård 

överskrider sin budget med 1,6 mnkr. 

Verksamheten har under året haft ökade kostnader 

för inköp av hjälpmedel samt högre 

personalkostnader för att klara 

sommarbemanningen.  

Individ- och familjeomsorg gör ett överskott mot 

budget med 8,3 mnkr. En stor del av den positiva 

avvikelsen beror på högre etableringsersättningar 

men också lägre kostnader för försörjningsstöd och 

familjehemsplaceringar. Integration barn och 

ungdom gör en negativ avvikelse mot budget med 

1,6 mnkr då ersättningen från Migrationsverket har 

varit lägre  samtidigt som lokalhyrorna har varit 

höga och verksamheten på Älvan avvecklas. 

Utbildningsnämnd 

Utbildningsnämnden gör totalt sett ett underskott 

mot budget med 13 mnkr. Grundskola gör ett 

underskott mot budget med 

10,9 mnkr till stor del på 

grund av höga 

personalkostnader. 

Kostnader för 

skolskjuts i form av 

taxiresor har också 

varit höga under 

året. Vidare har 

verksamheten 

också högre andel 

elever i behov av 

tilläggsbelopp. 

Kostnaderna för 

fristående huvudmän 

har ökat mer än beräknat 

samtidigt som en del av 

verksamheternas kostnader för 

organisationen kvarstår. Den negativa 

budgetavvikelsen beror också på en återbetalning 

av statsbidraget för likvärdig skola för 2018 och 

2019 med 3,5 mnkr. Verksamheten har också gjort 

en extra utbetalning till fristående huvudmän med 

1,6 mnkr på grund av underskottet. 

Grundsärskolan har haft höga personalkostnader i 

förhållande till antalet elever och redovisar därför 

ett underskott mot budget med 1,5 mnkr. Förskola 

och pedagogisk omsorg gör ett mindre underskott 

som främst hänförs till ökade kostnader för 

förskola på nätter, kvällar och helger. 

Fritidshemmen redovisar ett underskott mot budget 

med 0,8 mnkr vilket till största delen beror på 

högre personalkostnader. Även förskoleklass 

redovisar ett underskott mot budget med 0,3 mnkr 

främst beroende på högre andel elever i behov av 

tilläggsbelopp. Verksamheten för gymnasie- och 

vuxenutbildning gör ett mindre överskott mot 

budget. 

Finansförvaltning 

Finansförvaltningens överskott på 26,2 mnkr beror 

till största delen på en rad engångsposter. 

Försäljning av exploateringstomter gav en vinst på 

2,9 mnkr och en genomlysning av kommunens 

momsredovisning gav ytterligare 2,9 mnkr tillbaka 

från tidigare år. Kapitaltjänstkostnaderna blev 13 

mnkr lägre än budgeterat i och med övergången 

till komponentavskrivning (17 mnkr för år 

2018). Kommunens placeringar för framtida 

pensionsutbetalningar i KLP (Kalmar läns 

pensionsförvaltning AB) gav reavinster 

och utdelningar på 7,2 mnkr.  

Skatteintäkter, kommunalekonomisk 

utjämning och generella statsbidrag blev 

1,3 mnkr högre än budgeterat trots lägre 

invånarantal än beräknat. Framförallt var 

det skatteavräkningarna från tidigare år 

som blev högre än förväntat. 

Räntekostnader blev ca 6 mnkr lägre på 

grund av att kommunen inte behövde låna upp 

i samma takt som planerat samt att räntan 

fortsatte att ligga på en låg nivå under 2019.
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Investeringsredovisning 

  

Årets investeringar 

Den totala investeringsbudgeten för kommunen 

uppgick till 196 026 tkr. Utfallet blev 131 861 tkr 

vilket motsvarar en förbrukning på 67 %. Orsaken 

till avvikelsen är främst att en del projekt blivit 

försenade av olika orsaker men också att 

kommunen förde med sig budgetmedel för 

investeringar från år 2018 som inte hanns med då. 

Detta medför en ovanligt stor budget för 

investeringar. Från och med 2019 har kommunen 

istället en rörlig investeringsbudget över åren men 

fast per projekt. Den största delen av 

investeringarna har gjorts inom vatten- och 

Investeringsredovisning

Budget            

2019

Utfall       

2019 Avvikelse

Total budget 

projektet

Totalt utfall 

projektet

Kommunstyrelsen
IT 1 500 214 1 286 1 500 214

Fastighet 40 210 17 721 22 489 70 210 17 721

- varav förskola "Hållbar plats" 12 000 9 264 2 736 35 000 10 121

- varav kylanläggningar & ventilation 1 600 2 166 -566 1 600 2 166

- varav ombyggnation Torslunda kök 4 800 4 862 -62 4 800 4 862

- varav aktivitetcentrum S:a Möckleby 4 500 327 4 173 4 500 327

- varav idrottshall Färjestaden 4 000 0 4 000 17 000 0

Inventarier kök Torslundaskolan 600 0 600 600 0

Cykelsprojektet 300 0 300 4 900 4 900

Kultur- och tillväxtnämnden
Kultur & Fritid 9 596 478 9 118 17 596 478

- varav konstgräsplaner 6 667 30 6 637 14 667 30

Infrastruktur 16 387 9 909 6 478 16 878 10 300

- varav Grönhögens hamn 2 652 387 2 265 3 230 656

- varav fordon 2 990 2 546 444 2 990 2 546

- varav gatubelysning mätare 1 850 2 402 -552 1 850 2 402

Mark och exploatering 13 300 11 604 1 696 13 300 11 604

Taxefinansiering Fjärrvärme 1 700 1 167 533 1 700 1 167

Taxefinansering VA 105 508 85 707 19 801 373 978 172 212

- varav Mörbylånga vattenverk 61 328 64 999 -3 671 147 007 149 968

- varav Degerhamns avloppsreningsverk 3 800 4 609 -809 4 472 5 281

- varav Gårdby pumpstation 1 440 3 785 -2 345 4 000 3 939

- varav anslutningar 15 500 2 064 13 436 76 200 2 064

- varav VA saneringar 7 000 7 943 -943 28 000 7 943

- varav överföringsledningar 5 000 1 203 3 797 98 500 1 203

Samhällsbyggnadsnämnden 0 0 0 0 0

Utbildningsnämnden
Inventarier 1 500 1 398 102 1 500 1 398

Åtgärder lokalbrist 925 1 027 -102 1 500 1 602

Skolgårdar 1 500 1 120 380 1 500 1 120

Socialnämnden
Inventarier 1 000 1 172 -172 1 000 1 172

Takliftar 2 000 344 1 656 2 348 692

Summa investeringar 196 026 131 861 64 165 508 510 224 580

88 818 44 987 43 831 132 832 51 201

107 208 86 874 20 334 375 678 173 379

Summa skattefinansierade 

investeringar

Summa taxefinansierade 

investeringar
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avloppsverksamheten, där Mörbylånga vattenverk 

är den enskilt största investeringen 2019 i 

kommunen. 

Fastighetsverksamheten 

Ett av de större projekten som påbörjats under 

2019 är förskola "Hållbar plats". Projektet håller 

tidplanen men faktureringen från 

underentreprenören är framskjuten mot budget. 

Aktivitetscentrum Södra Möckleby har blivit 

senarelagt mot planen. I samband med att 

kommunen låter bygga en ny högstadieskola i 

Färjestaden behövs också en ny idrottshall. I och 

med överklagandet av den nya högstadieskolan 

blev också idrottshallen senarelagd. Hallen ska stå 

färdig till hösten 2021 samtidigt som 

högstadieskolan. Även uppstarten av planeringen 

och projekteringen av Skansenskolan har blivit 

uppskjutet på grund av överklagande av 

högstadieskolan i Färjestaden. 

Färdigställda projekt under året inom 

fastighetsområdet är bland annat ombyggnaden av 

köket vid Torslunda skola, grundläggning för 

moduler vid skolorna i Gårdby, Torslunda och 

Glömminge. Ventilation och kylanläggningar vid 

bland annat Linden, Rönningegården och Lindero. 

Kultur- och fritidsverksamheten 

Kultur- och fritidsverksamheten hade i sin plan för 

2019 att investera i meröppet på biblioteken i 

Södra Möckleby och Mörbylånga. Bidrag har 

beviljats för åtgärderna men alla åtgärder i 

fastigheterna och installationer har ännu inte blivit 

gjorda. Arbetet fortsätter under 2020. 

Budget har också blivit beviljad för att 

tillgänglighetsanpassa Kalvhagens badplats. 

Upphandling har gjorts och planen är att arbetet 

kommer att utföras under 2020. Under 2019 har 

investerats i nya badbryggor på olika badplatser 

runt om i kommunen. I planen ligger också att 

bygga en konstgräsplan i Gårdby. Bidrag har sökts 

för investeringen men ännu inte beviljats. 

Utredningen fortsätter. 

Gatu- och serviceverksamheten 

Inom gatu- och serviceverksamheten har man bytt 

ut några fordon, dels bilar men också en 

skogstraktor med vagn och ogräsborste. Därtill har 

investeringar gjorts med 2 402 tkr i mätare för 

gatubelysning. 2015 skrevs ett avtal med Eon om 

övertagande av trafikbelysning. Ellagen kräver att 

nya anläggningsägare måste börja mäta all el 

varmed investering görs i mätarskåp för att leva 

upp till lagens krav. Projektet fortsätter kommande 

år. 

Muddring behöver ske i Grönhögens hamn. 

Investeringsmedel finns avsatta men 

miljödomstolen besked gör att projektet har blivit 

försenat till nästa vinter. Gång- och cykelväg har 

byggts längs med Järnvägsgatan i Färjestaden till 

en kostnad på 1 725 tkr. 

Mark och exploatering har byggt gator och vägar, 

vatten och avlopp samt grönytor främst inom 

exploateringsområdena "Hållbar plats" och 

"Brofästet". 

Vatten- och avloppsverksamheten 

VA-verksamheten har de senaste och även de 

kommande åren stora investeringar framför sig. 

Under 2019 har Mörbylånga vattenverk tagits i 

drift. Investeringen uppgick totalt sett till 149 968 

tkr. Därtill har löpande underhåll och utbyggnad 

med saneringar, anslutningar och 

överföringsledningar gjorts. Omfattningen av 

anslutningar och överföringsledningar har inte 

varit så stor som budgeterat under 2019 då 

resurserna använts till Mörbylånga vattenverk. 

Projektering av anslutningar och 

överföringsledningar har påbörjats under 2019 för 

att utbyggnad kommande år.  

Ombyggnad av Gårdby pumpstation för att nå upp 

till arbetsmiljölagens krav har också gjorts till en 

kostnad på 3 785 tkr. Degerhamns 

avloppsreningsverk har byggs om, investeringen 

uppgick totalt till 5 281 tkr. Det har genomförts två 

stycken relingsprojekt under 2019, Gårdstorp och 

Arontorp som totalt uppgår till 7 239 tkr.  
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Redovisningsprinciper 
Årsredovisningen 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 

redovisningsprinciper som i årsredovisningen 

tillämpas. Eventuella avsteg redovisas nedan. 

Mörbylånga kommuns årsbokslut innehåller 

resultat- och balansräkning, kassaflödesanalys 

samt noter. För kommunens interna redovisning 

tillkommer drift- och investeringsredovisning. 

Allmänt 

Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt 

att de ekonomiska tillgångarna kommer att 

tillgodogöras kommunen och intäkterna kan 

beräknas på ett tillförlitligt sätt. Intäkter från barn- 

och äldreomsorg redovisas månatligen, 

förbrukningsavgifter för VA och fjärrvärme 

debiteras och redovisas kvartalsvis. Övriga 

avgifter och försäljningar debiteras så snart 

tjänsten är utförd. 

Fordringar har upptagits till de belopp varmed de 

beräknas inflyta. Tillgångar och skulder har 

upptagits till anskaffningsvärde där inget annat 

anges. Periodisering av inkomster och utgifter har 

skett enligt god redovisningssed. Förråden har 

värderats till inköpspris med avdrag för inkurans 

exklusive mervärdeskatt på värderingsdagen. 

Avskrivningar och kapitalkostnader 

Anläggningstillgångar har i balansräkningen 

värderats till anskaffningsvärdet med avdrag för 

planmässiga avskrivningar och eventuella 

nedskrivningar. Avskrivning av materiella 

anläggningstillgångar görs med linjär avskrivning, 

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

Kapitalkostnaderna består dels av rak avskrivning 

på anskaffningsvärdet, dels av internränta med 1,5 

% på bokfört värde. Avskrivning påbörjas 

månaden efter slutförd investering och beräknas på 

anskaffningsvärdet. Avskrivningar av 

anläggningstillgångar görs i enlighet med RKR:s 

rekommendation R4 ”Materiella 

anläggningstillgångar”. Avskrivning görs per 

komponent över tillgångens nyttjandeperiod ner 

till beräknat restvärde. Nyttjandeperioden för 

nedan angivna komponenter är grundregeln, 

avvikelse kan förekomma efter bedömning av 

fastighetens konstruktion och material. När en 

komponent i en anläggningstillgång byts ut, 

utrangeras eventuell kvarvarande del av den gamla 

komponenten och den nya komponentens 

anskaffningsvärde aktiveras med en ny 

avskrivningsplan efter nyttjandeperioden. 

Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk eller 

innehav med en nyttjandeperiod om minst 3 år 

klassificeras som anläggningstillgång om beloppet 

överstiger gränsen för mindre värde. Värdet har 

satts till 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 

komponentavskrivningar enligt RKR:s regelverk. 

Arbetet slutfördes under 2018 och nu är samtliga 

anläggningstillgångar uppdelade i komponenter 

där så är tillämpligt. Inventering och 

differentiering av befintliga äldre anläggningar har 

skett och regler och rutiner har fastställts. Samtliga 

nya investeringar under kommande år kommer att 

delas upp i komponenter direkt. Uppdelningen i 

komponenter och bedömning av nyttjandeperioder 

medförde att kommunens kapitaltjänstkostnader 

sjönk 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 och RKRs 

rekommendation R2 om redovisning av intäkter. 

Leasing 

Kommunen följer inte RKR:s rekommendation 

R5. 
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Redovisning av kommunalskatt 

I enlighet med RKR:s rekommendation R2 

”Intäkter” har kommunalskatten periodiserats. 

Detta innebär att Mörbylånga kommun i 

årsbokslutet per 2019-12-31 har bokfört den 

definitiva slutavräkningen för 2018 samt en 

preliminär slutavräkning för 2019. Beräkningen 

utgår från Sveriges Kommuner och Regioners 

(SKR) decemberprognos. 

Redovisning av semesterlöneskuld 
och ej kompenserad övertid 

Semesterlöneskulden, d.v.s. skulden till personalen 

för semesterdagar och okompenserad övertid, 

redovisas som kortfristig skuld. De intjänade 

förmånerna har belastats med lagenliga 

arbetsgivaravgifter. 

Redovisning av pensionsmedel 

Kommunens pensionsskuld redovisas enligt den så 

kallade ”blandmodellen”. Detta innebär att den 

pension som intjänats före år 1998 behandlas som 

en ansvarsförbindelse ”inom linjen”. 

Pensionsförmåner som intjänats från och med 

1998 redovisas som kostnad i resultaträkningen 

och som en avsättning i balansräkningen. I 

kostnaden och avsättningen ingår särskild 

löneskatt med 24,26 procent. Värdering av 

pensionsförpliktelserna har gjorts med tillämpning 

av RIPS 17. 

Placerade pensionsmedel (KLP) 

Mörbylånga kommuns finansiella placering i 

Kalmar Läns Pensionsförvaltning AB (KLP) 

redovisas som omsättningstillgång och 

värderingen är gjord enligt lägsta värdets princip 

samt enligt portföljmetoden. 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 

Kastlösatippen. Kostnaderna för sluttäckningen 

som är planerad till 2020-2021 är beroende av 

vilken metod som godkänns. Kommunen redovisar 

avsättning för deponi i enlighet med RKR 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. 

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 

bolagen, förbunden och kommunen. Alla 

koncerninterna transaktioner har eliminerats för att 

ge en rättvisande bild av koncernens totala 

ekonomi. 

Redovisningen innehåller resultat- och 

balansräkning, kassaflödesanalys och noter, i 

enlighet med rekommendationen från RKR R16. I 

redovisningen kallas den sammanställda 

redovisningen för ”koncernen”. 
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Resultaträkning 
 

 Noter Kommunen  
2019 

Kommunen  
2018 

Koncernen  
2019 

Koncernen  
2018 

Verksamhetens intäkter 1 213 451   197 612 287 765  309 149 

Verksamhetens kostnader 2,3,4 -1 044 852   -990 817 -1 082 196  -1 070 942 

Avskrivningar 5 -43 159   -37 662 -65 860  -57 123 

Verksamhetens nettokostnader   -874 560   -830 867 -860 291  -818 916 

             

Skatteintäkter 6 684 232   667 333 684 232  667 333 

Generella statsbidrag och utjämning 7 213 347   200 097 215 758  204 656 

Verksamhetens resultat  23 019  36 563 39 699 53 073 

       

Finansiella intäkter 8 13 720   14 351 13 964  13 656 

Finansiella kostnader 9 -5 303   -4 206 -14 850  -14 828 

Resultat efter finansiella poster   31 436   46 707 38 813  51 901 

            

Årets resultat   31 437   46 707 38 813 51 901 
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Balansräkning 
 

  

 Noter Kommunen  
2019-12-31 

Kommunen  
2018-12-31 

Koncernen  
2019-12-31 

Koncernen  
2018-12-31 

Tillgångar 
         

           

Anläggningstillgångar          

Materiella anläggningstillgångar 
         

Mark, byggnader och tekniska anlägg-
ningar 

10 1 200 550 1 113 395  1 788 408 1 670 308 

Maskiner och inventarier 11 15 470 13 325  38 844 37 641 

           

Finansiella anläggningstillgångar 12 10 871 18 875  6 477 14 720 

Summa anläggningstillgångar   1 226 891 1 145 595  1 833 729 1 722 669 

           

Omsättningstillgångar          

Förråd m.m. 13 21 338 31 399 21 916  32 000 

Fordringar 14 121 914 128 420 128 218  128 981 

Kortfristiga placeringar 15 102 775 90 258 102 775  90 258 

Kassa och bank 16 74 718 88 439 117 642  145 157 

Summa omsättningstillgångar   320 745 338 516 370 551  396 396 

           

SUMMA TILLGÅNGAR   1 547 636 1 484 111 2 204 280  2 119 065 
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Balansräkning 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Noter Kommunen  
2019-12-31 

Kommunen  
2018-12-31 

Koncernen  
2019-12-31 

Koncernen  
2018-12-31 

Eget kapital, avsättningar och skulder 
      

        

Eget kapital 17     

      

Årets resultat   31 437 46 707 38 814  51 901 

Resultatutjämningsreserv  61 830 39 830 61 830 39 830 

Övrigt eget kapital   337 295 320 701 406 229  384 337 

Summa eget kapital   430 562 407 238 506 873  476 068 

           

Avsättningar          

Avsättningar för pensioner och liknande 
förpliktelser 

18 45 304 40 087 45 851  40 683 

Andra avsättningar 19 23 010 23 010 36 298  36 493 

Skulder       

Långfristiga skulder 20 876 408 826 236 1 395 277  1 345 384 

Kortfristiga skulder 21 172 351 187 538 219 981  220 436 

Summa skulder   1 048 759 1 013 774 1 615 258  1 565 820 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKUL-
DER 

  1 547 636 1 484 109 2 204 280  2 119 064 

Ställda säkerheter Inga Inga 54 606  31 830 

         

Ansvarsförbindelser 22        

Ansvarsförbindelse till förmån för dotterbo-
lag 

469 245 469 245 469 245  469 245 

Andra ansvarsförbindelser 20 237 20 268 20 268    20 268 

Pensionsåtagande 224 081 230 236 230 813  236 341 

Summa ansvarförbindelser 713 563 719 749 720 326  725 854 
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Kassaflödesanalys 
 Noter Kommunen  

2019-12-31 
Kommunen  
2018-12-31 

Koncernen 
2019-12-31 

Koncernen 
2018-12-31 

Den löpande verksamheten       
      

Årets resultat   31 437 46 707 38 813  51 901 

Justering för poster som inte ingår i kassa-
flödet 

 
23 

    

Av- och nedskrivningar   43 159 37 662 65 860  57 123 

Gjorda avsättningar   5 217 4 514 5 069  5 003 

Övriga ej likviditetspåverkande poster   -708 497 -689  695 

Medel från verksamheten före förändring 
av rörelsekapital 

  79 105 89 380 109 053  114 722 

Ökning/minskning förråd och varulager   10 061 7 055 10 084  7 223 

Ökning/minskning kortfristiga fordringar   -6 011 20 054 -11 754  19 877 

Ökning/minskning kortfristiga skulder   -15 187 12 729 -455  -12 467 

Kassaflöde från den löpande verksam-
heten 

  67 968 129 218 106 928  129 355 

Investeringsverksamheten       
Investering i materiella anläggningstillgångar   -131 861 -163 899 -194 680  -212 552 

Försäljning av materiella anläggningstill-
gångar 

    457 20 000 

Investering i finansiella anläggningstillgångar     9 885 -145 

Kassaflöde från investeringsverksam-
heten 

  -131 861 -163 899 -184 338 -192 697 

        

Finansieringsverksamheten       
Nyupptagna lån   60 545 81 439 60 545  96 057 

Amortering av långfristiga skulder   -10 372 -5 068 -10 651  -5 348 

Kassaflöde från finansieringsverksam-
heten 

  50 173 76 371 49 894  90 709 

        

Årets kassaflöde   -13 720 41 690 -27 515  27 512 

 
      

Likvida medel vid årets början   88 439 46 749 145 157  117 645 

Likvida medel vid årets slut   74 719 88 439 117 642  145 157 
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Noter 
 Kommunen Koncernen 

  2019 2018 2019 2018 

Not 1 Verksamhetens intäkter  
 

    

Försäljningsintäkter 4 482 1 997 47 229 83 612 

Taxor och avgifter 103 190 94 553 125 187 116 090 

Hyror och arrenden 17 762 17 214 17 762 17 214 

Bidrag 63 176 69 049 63 176 68 063 

Försäljning av verksamhet och konsulttjänster 10 895 9 625 13 221 10 233 

Exploateringsintäkter 13 600 3 065 13 600 3 065 

Realisationsvinster 347 0 347 0 

Övriga intäkter 0 2 109 7 242 10 872 

Summa verksamhetens intäkter 213 451 197 612 287 765 309 149 

  Not 2 Verksamhetens kostnader 
 

Löner och sociala avgifter 589 829 562 538 729 287 696 657 

Pensionskostnader 38 074 35 547 43 475 40 665 

Inköp av anläggnings- och underhållsmaterial 11 567 1 680 20 176 11 088 

Bränsle, energi och vatten 36 809 32 165 52 955 43 618 

Köp av huvudverksamhet 155 151 174 538 5 343 36 552 

Lokal- och markhyror 19 241 22 703 44 988 61 321 

Övriga tjänster 83 486 51 804 93 019 60 871 

Lämnade bidrag 23 140 22 129 23 338 22 290 

Realisationsförluster och utrangeringar 0 450 998 1 910 

Övriga kostnader 87 555 87 263 67 534 95 772 

Skatt - - 1 083 198 

Summa verksamhetens kostnader 1 044 851 990 817 1 082 196 1 070 942 

 
En översyn över vilka konton som används till vad har gjorts 2019 vilket förklarar de stora skillnaderna mellan åren för köp 
av huvudverksamhet och övriga tjänster. 

  

Not 3 Arvode till revisorer 
 

Fast arvode sakkunnigt biträde  192 190 383 355 
Övrig revision 271 283 365 348 

Arvode till förtroendevalda revisorer 334 257 340 263 

Summa revisionskostnader 797 730 1 087 967 

  
 Not 4 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 

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

Not 5 Avskrivningar 
 

    

Avskrivning byggnader och anläggningar 36 600 30 231 53 333 44 986 

Avskrivning maskiner och inventarier 6 559 7 431 11 232 12 137 

Nedskrivningar 0 0 1 295 0 

Summa avskrivningar 43 159 37 662 65 860 57 123 

  Not 6 Skatteintäkter 
 

Preliminär kommunalskatt 690 333 670 421 690 333 670 421 

Preliminär slutavräkning innevarande år -6 455 -913 -6 455 -913 

Slutavräkningsdifferens föregående år 354 -2 175 354 -2 175 

Summa skatteintäkter 684 232 667 333 684 232 667 333 

  Not 7 Generella statsbidrag och utjämning 
 

Inkomstutjämningsbidrag/-avgift 154 298 147 309 154 298 147 309 

Kostnadsutjämningsbidrag -17 007 -13 058 -17 007 -13 058 

Regleringsbidrag/-avgift 10 541 2 356 10 541 2 356 

Strukturbidrag 6 143 10 064 8 554 14 623 

LSS-utjämning 15 098 9 937 15 098 9 937 

Kommunal fastighetsavgift 44 275 43 490 44 275 43 490 

Summa generella statsbidrag och utjämning 213 347 200 098 215 759 204 657 

   Not 8 Finansiella intäkter 
 

Utdelningar på aktier och andelar 4 837 5 729 4 837 5 729 

Ränteintäkter 1 184 1 090 1 297 1 302 

Övriga finansiella intäkter 7 698 7 532 7 829 6 625 

Summa finansiella intäkter 13 719 14 351 13 963 13 656 

   Not 9 Finansiella kostnader 
 

Förlust vid avyttring av finansiella anläggningstillgångar 2 271 3 524 2 271 3 524 

Räntekostnader 3 012 610 12 559 11 232 

Övriga finansiella kostnader 20  72 20 72 

Summa finansiella kostnader 5 303 4 206 14 850 14 828 
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 Kommunen Koncernen 

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

 Not 10 Mark, byggnader och tekniska anläggningar 
 
Ingående anskaffningsvärden 1 130 413 1 568 593 1 912 075 2 336 623 

Omklassificeringar 117 809 -84 612 117 821 -86 714 

Årets avyttringar/utrangeringar   -436 110 -149 -445 200 

Årets anskaffningar 97 273 82 542 112 020 107 365 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 1 345 495 1 130 413 2 141 767 1 912 075 

        

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

Omklassificeringar   478 332 0 478 332 

Årets avyttringar/utrangeringar 0 0 130 2 521 

Årets avskrivningar -36 600 -30 231 -53 212 -44 987 

Utgående ackumulerade avskrivningar -184 996 -148 396 -403 970 -350 888 

        

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

Årets nedskrivning 0 0 -1 295 0 

Återförda nedskrivningar   13 124 0 13 124 

Utgående ackumulerade nedskrivningar 0 0 -31 623 -30 328 

        

Pågående nyanläggningar       

Ingående balans 131 378 26 012 139 450 54 429 

Omklassificeringar     -27 500 

Utgifter under året 27 593 105 366 61 984 112 521 

Under året genomförda omfördelningar -118 920  -119 199  

Utgående balans 40 051 131 378 82 235 139 450 

        

Utgående redovisat värde 1 200 550 1 113 395 1 788 408 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. 
Linjär avskrivning tillämpas för samtliga tillgångar, se avsnittet redovisningsprinciper. Den genomsnittliga nyttjandetiden 
uppgår till 32,49 år. 

  Not 11 Maskiner och inventarier 
 

Ingående anskaffningsvärden 37 416 67 743 127 238 153 646 

Justering ändrad ägarandel 0 0 592 -1 423 

Försäljningar/utrangeringar 0  -34 634 1 111 -176 

Omklassificeringar 1 111 0  0 -34 653 

Årets anskaffningar 7 630 4 307 11 615 9 844 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 46 157 37 416 140 557 127 238 

      

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

Justering ändrad ägarandel - 0 -518 1 182 

Försäljningar/utrangeringar -37 - -37 176 

Omklassificeringar  35 089 - 35 113 

Årets avskrivningar -6 559 -7 431 -11 560 -12 143 

Utgående ackumulerade avskrivningar -30 686 -24 090 -101 713 -89 598 

        

Utgående redovisat värde 15 470 13 325 38 844 37 641 

Linjär avskrivning tillämpas för samtliga tillgångar, se avsnittet redovisningsprinciper. Den genomsnittliga nyttjandetiden 
uppgår till 6,86 år. 
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 Kommunen Koncernen 

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

Not 12 Finansiella anläggningstillgångar 
 
Aktier och andra andelar i dotterbolag 4 725 4 725 0 0 

Övriga aktier och andelar 44 702 69 727 

Övriga långfristiga fordringar 6 102 13 448 6 408 13 993 

Redovisat värde vid årets slut 10 871 18 875 6 477 14 720 

 Not 13 Förråd m.m. 
 

Förråd 2 566 1 920 3 145 2 521 

Exploateringsmark 18 771 29 479 18 771 29 479 

Redovisat värde vid årets slut 21 338 31 399 21 916 32 000 

 Not 14 Fordringar 
 

Kundfordringar 12 330 18 054 16 352 21 037 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 81 137 70 325 78 812 60 969 

Mervärdeskattefordringar 43 5 536 1 417 6 830 

Övriga kortfristiga fordringar 28 404 34 505 31 637 40 144 

Redovisat värde vid årets slut 121 914 128 420 128 218 128 981 

 Not 15 Kortfristiga placeringar 
 

Anskaffningsvärde     

Aktier 58 580 49 119 58 580 49 119 

Obligationer 44 195 41 326 44 195 41 326 

Summa anskaffningsvärde 102 775 90 445 102 775 90 445 

Marknadsvärde     

Aktier 67 320 49 104 67 320 49 104 

Obligationer 45 410 41 154 45 410 41 154 

Summa marknadsvärde 112 730 90 258 112 730 90 258 

 Not 16 Kassa och bank 
 

Kassa 60 99 78 119 

Bank 74 658 88 340 117 564 145 037 

Summa kassa 74 718 88 439 117 642 145 156 
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 Kommunen Koncernen 

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

Not 17 Eget kapital 
 

    

Eget kapital  
Ingående eget kapital 407 238 360 531 476 068 424 646 

Justering ändrad ägarandel 0 0 105 -414 

Förändring ek i obeskattade reserver 0 0 0 -64 

Årets resultat 31 437 46 707 38 813 51 900 

Direktbokning mot eget kapital -8 113 0  -8 113 0 

Utgående eget kapital 430 562 407 238 506 873 476 068 

      

Resultatutjämningsreserv  

Ingående värde 39 830 0 39 830 0 

Avsättning 2017 - 3 970 - 3 970 

Avsättning 2018 - 35 860 - 35 860 

Avsättning 2019 22 000 0  22 000 0 

Summa resultatutjämningsreserv 61 830 39 830 61 830 39 830 

     

Direktbokning mot eget kapital avser tidigare års uppskrivning av värdet på Kommuninvest. Enligt den nya redovisningslagen 
LKBR så får inte längre uppskrivning av finansiella anläggningstillgångar göras. Rättelse med hänvisning till ny lagstiftning har 
därmed bokförts direkt mot eget kapital enligt RKR R12. 

  
Not 18 Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 

Avsatt till pensioner      
Särskild avtals-/ålderspension 0 0 26 7 

Förmånsbestämd/kompletterande pension 33 529 29 758 33 889 30 144 

Ålderspension 1 581 1 647 1 610 1 676 

Pension till efterlevande 1 118 580 1 142 639 

Visstidspension 231 275 231 275 

Summa pensioner 36 459 32 260 36 898 32 741 

        

Löneskatt 8 846 7 827 8 953 7 942 

Summa avsatt till pensioner 45 304 40 087 45 851 40 683 

      

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 -19 

Nyintjänad pension 3 088 4 351 3 059 4 495 

Ränte- och basbeloppsuppräkningar 1 029 630 1 042 636 

Övrigt 1 521 12 1 513 16 

Årets utbetalningar -1 438 -1 339 -1 455 -1 368 

Förändring av löneskatt 1 019 886 1 009 914 

Utgående avsättning 45 304 40 087 45 851 40 683 

      
Aktualiseringsgrad 98% 98% 98% 98% 
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 Kommunen Koncernen 

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

Not 19 Andra avsättningar 
 

    

Avsatt för återställande av deponi 23 010 23 036 25 420 25 648 

Redovisat värde vid årets början     

Nya avsättningar   220  

Ianspråktagna avsättningar  -26  -228 

Outnyttjade belopp som återförts     

Förändring av nuvärdet     

Summa övriga avsättningar 23 010 23 010 25 640 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 25 640 25 420 

Avsättning för skatter   10 116 10 367 

Övriga avsättningar   543 706 

Summa övriga avsättningar 23 010 23 010 36 299 36 493 

 

Not 20 Långfristiga skulder 
 

Ingående låneskuld 826 236 749 865 1 345 383 1 255 011 
Nyupplåningar under året 60 545 81 439 60 545 95 739 
Årets amortering -10 372 -5 068 -10 651 -5 367 

Utgående låneskuld 876 408 826 236 1 395 277 1 345 383 

      
Långfristiga skulder  
Obligationslån     
Skulder till kreditinstitut 818 776 777 867 1 337 644 1 297 015 
Skulder till koncernföretag       
Skulder för anslutningsavgifter 57 539 48 088 57 539 48 088 
Finansiell leasing 94 281 94 281 

Summa långfristiga skulder 876 408 826 236 1 395 277 1 345 383 

     
Uppgifter om lån i banker och kreditinstitut     
Lån som förfaller inom:     
1 år 1,28% 1,28% 2,27% 1,76% 
2-3 år 2,14% 6,16% 1,76% 1,39% 
3-5 år 96,58% 92,56% 95,97% 96,85% 

  

Not 21 Kortfristiga skulder 
 

    

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

Leverantörsskulder 50 409 51 412 55 488 55 762 

Personalens skatter, avgifter och löneavdrag 20 414 28 507 37 439 40 029 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 100 258 96 543 122 088 106 991 

Övriga kortfristiga skulder 1 271 8 009 4 966 14 587 

Summa kortfristiga skulder 172 351 187 538 219 981 220 436 
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 Kommunen Koncernen 
  2019-12-

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

31 

 
Not 22 Ansvarsförbindelser 
 

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

Ingående pensionsförpliktelse 230 236 235 355 237 190 242 057 

Nya förpliktelser under året       

Nyintjänad pension 9 1 736 22 1 469 

Ränte- och basbeloppsuppräkningar 5 689 3 480 5 852 3 505 

Övrigt -92 613 -84 1 216 

Årets utbetalningar -10 560 -9 949 -10 899 -10 107 

Förändring av löneskatt -1 202 -999 -1 269 -950 

Utgående avsättning 224 080 230 236 230 813 237 190 

      

Aktualiseringsgrad 98% 98% 98% 98% 

      

Övriga ansvarsförbindelser     

Borgensåtaganden     

Egna hem 37 68 37 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 489 482 489 513 489 482 489 513 

 
 
Mörbylånga kommun har ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga 
nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 280 kommuner samt 9 landsting/regioner som per 2019-12-31 var medlemmar i 
Kommuninvest ekonomisk förening har ingått likalydande borgens¬förbindelser. 
Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av 
ansvaret mellan medlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt 
regressavtalet ska ansvaret fördelas i dels förhållande till storleken på de medel som respektive medlemskommun har lånat 
av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på medlems-kommunernas respektive insatskapital i 
Kommuninvest ekonomisk förening.  
 
Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Mörbylånga kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan 
noteras att per 2019-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 460 925 942 275 kronor och totala 
tillgångar till 460 364 563 304 kronor. Kommunens andel av de totala förpliktelserna uppgick till 1 384 818 498 kronor och 
andelen av de totala tillgångarna uppgick till 1 391 392 641 kronor vilket motsvarar 0,30 % av de totala skulderna/tillgångarna. 
Mörbylånga kommun har tillsammans med övriga medlemskommuner (förutom Oskarshamn kommun) ingått borgen för 
Kalmarsundsregionens Renhållare för tillstånd att bedriva miljöfarlig verksamhet vid Moskogens återvinningscentral. 
Mörbylånga kommuns andel uppgår till 20,2 mkr. 
 
Mörbylånga Bostads AB och Mörbylånga Fastighets AB betalar en borgensavgift motsvarande 0,30 % av beviljad 
borgensram.   
 

 Kommunen Koncernen 

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

Not 23 Justering för poster som inte ingår 
i kassaflödet 

    

Av- och nedskrivningar 43 159 37 662 65 860 57 123 
Avsatt till pensioner 5 217 4 540 5 347 4 689 
Övriga avsättningar   -26 -278 485 
Realisationsvinster -708 497 -689 497 

Summa 47 668 42 673 70 241 62 795 
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Transaktioner med koncernföretag och förbund 

 

Enhet 
Ägd 
andel Ägartillskott Koncernbidrag Utdelning Försäljning 

  % Givna Mottagna Givna Mottagna Given Mottagna Intäkt Kostnad 

Mörbylånga Bostads AB 100 - - - - - - 81 464 10 830 

Mörbylånga Fastighets AB 100 - - - - - - 2 820 985 

Ölands Kommunalförbund 58 - - - - - - 21 509 3 558 

Kalmarsunds 
gymnasieförbund 14 - - - - - - 63 464 6 

Kalmarsundsregionens 
renhållare 11 - - - - - - 782 424 

Mörbylånga kommun - - - - - - - 15 803 170 039 

 

Enhet 
Ägd 
andel Lån 

Räntor och 
borgensavgifter Borgen 

  % Givare 
Mottagn

a Intäkt Kostnad Givare Mottagna 

Mörbylånga Bostads AB 100 - -   1 380   416 245 

Mörbylånga Fastighets AB 100 - -   152   53 000 

Ölands Kommunal-förbund 58 - -         

Kalmarsunds 
gymnasieförbund 14 - -         

Kalmarsundsregionens 
renhållare 11 - -       20 200 

Mörbylånga kommun - - - 1 532   489 445   
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Koncernbolagens fullständiga 
resultat och ekonomiska ställning 

  

Mörbylånga 
Bostads AB 
(koncern) 

Mörbylånga 
Fastighets AB 

Ölands 
Kommunal-

förbund 
Kalmarsunds 

gymnasieförbund 

Kalmarsunds-
regionens 
renhållare 

tkr Utfall  
2019 

Utfall  
2018 

Utfall  
2019 

Utfall  
2018 

Utfall  
2019 

Utfall  
2018 

Utfall  
2019 

Utfall  
2018 

Utfall  
2019 

Utfall  
2018 

Intäkter 110 458 113 498 10 549 9 684 21 439 22 494 142 309 128 777 211 037 187 032 

Kostnader -82 617 -83 732 -4 950 -5 540 -59 734 -57 693 -603 275 -602 219 -170 861 -161 764 

Avskrivningar -14 534 -12 209 -3 009 -2 717 -2 441 -2 227 -4 692 -4 293 -28 400 -23 733 

Årets rörelsere-
sultat 13 307 17 557 2 590 1 427 -40 736 -37 426 -465 658 -477 735 11 776 1 535 

Bidrag - - - - 40 109 38 125 472 429 457 115 - - 

Finansiella intäk-
ter 195 393 36 68 1 0 2 0 120 108 
Finansiella kost-
nader -8 973 -11 775 -237 -149 -35 -34 -73 -49 -2 792 -1 077 

Årets resultat ef-
ter finansiella 
poster 4 529 6 175 2 389 1 346 -661 665 6 700 -20 669 9 104 566 

I tabellen redovisas bolagens och förbundens resultat utan hänsyn tagen till ägd andel. 

 

Mörbylånga Bostads AB 

Koncernen (där Mörbylånga Parkerings AB ingår) 

redovisar ett resultat på 4,5 mnkr före skatt jämfört 

med 6,4 mnkr förra året. Den löpande 

verksamheten i bolaget visar ett bättre resultat än 

föregående år. Resultat 2018 omfattar överskott 

från försäljning av ”Vasa” tomten till ett nytt 

seniorboende. Under både 2018 och 2019 gjordes 

nedskrivning av fastighetsvärden vilket påverkade 

resultatet negativt. De senaste årens fina resultat 

har lett till att bolagets soliditet och avkastning på 

eget kapital har ökat. 

Mörbylånga Fastighets AB 

Bolaget redovisar ett resultat på 2,4 mnkr före 

skatt jämfört med 1,3 mnkr föregående år. 

Intäkterna har ökat med 1 mnkr på grund av högre 

uthyrning och nästan obefintliga vakanser. 

Kostnaderna har därtill minskat något vilket gör att 

resultatet är bättre än föregående år. Detta medför 

också att soliditeten ökar till 23,5 % och 

avkastningen på eget kapital ökade. 

Ölands kommunalförbund 

Årets resultat blev negativt med -0,7 mnkr vilket 

kan jämföras med 0,7 mnkr för 2018. Direktionen 

och förbundsledningen redovisar tillsammas ett 

mindre budgetunderskott. Budgeten för 

politikernas arvoden täcker inte den utbildningsdag 

som tillkommer efter ett valår. Direktionens utfall 

belastas även med extra arvode som utgått i 

samband med lobbyarbete för cykelprojektet vilka 

kostnader ej varit budgeterade. 

Turismverksamheten lämnar ett lite 

budgetöverskott på grund av vakant tjänst under 

delar av året. Bokningarna har gått sämre än 

budgeterat, men på grund av att vissa tjänster har 

varit vakanta under året har budget klarat att 

hållas. Mer resurser har kunnat läggas på 

marknadsföring av destinationen i och med att en 

ny samverkan med näringslivet har inletts. 

Utfallet för räddningstjänsten blev ett underskott 

gentemot budget med 1,9 mnkr. Detta beror på 

höga utbildningskostnader i samband med att ett 

nytt utbildningsystem införts, detta tillsammans 

med ett ovanligt stort rekryteringsbehov av nya 

deltidsbrandmän, även kostnaderna för service och 

underhåll har varit dyrare än under ett normalår. 

När det gäller cykelprojektet belastar årets utfall ej 

resultaträkningen då det redovisas som ett projekt. 

Däremot belastar det på förbundets kassaflöde då 

det sker en viss fördröjning mellan betalning av 

leverantörsfakturor och faktureringen till 

Trafikverket sker. Projektet har dragit ut på tiden 

och några delsträckor kvarstår, utmaningen är att 

få kvarvarande finansiering att räcka. 

Kalmarsunds gymnasieförbund 

Det ekonomiska resultatet visar på ett resultat om 

6,7 mkr med ett balanskravsresultat på 0,5 mkr. 

Detta beror på att förbundet måste ta hänsyn till, 

och återställa, det negativa resultatet från bokslut 

2018 i den utsträckning som är möjlig. För bokslut 

2019 innebär det en återställning om 6,2 mkr. Det 

resultat som totalt ska återställas från bokslut 2018 
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uppgår till 9,5 mkr så i och med bokslut 2019 

återstår 3,3 mkr att återställa kommande år. 

Det vikande elevunderlaget inom 

språkintroduktionen utgör en del av det 

ekonomiska underskottet för skolenheterna. I 

samband med att antalet elever inom 

språkintroduktionen blir färre minskar 

bidragsintäkterna från Migrationsverket och från 

medlemskommunerna för de elever som är i 

etableringsfasen. Dessutom påverkas ekonomin av 

det faktum att gymnasieförbundet inte får söka 

bidrag för de eleverna som går i förbundets skolor 

men är bosatta utanför förbundets 

medlemskommuner. 

Skolenheternas underskott vägs upp av överskott 

inom den gemensamma verksamheten där de 

interkommunala ersättningarna visar på ett positivt 

resultat i förhållande till budget. Mer intäkter och 

lägre kostnader är resultatet efter att 2019 

summerats. Anledningen är att fler elever utanför 

förbundets medlemskommuner valt någon av 

förbundets skolor för sina gymnasiestudier med 

början till hösten 2019 och färre elever från 

förbundets medlemskommuner väljer annan 

huvudman. Inom det gemensamma återfinns dock 

högre kostnader för förbundets pensionskostnader 

som överstiger budget med cirka 1 mkr. 

Gymnasieförbundets resultat vad gäller 

verksamheten sammanställs genom sex 

prioriterade områden med 23 delmål för att följa 

upp kvaliteten i verksamheten. För flertalet av 

verksamhetsmålen har gymnasieförbundet höjt 

sina värden under året. Andelen gymnasieelever 

som uppnår examen och som ligger över rikssnittet 

ökar även 2019, vilket är en trend som vi kunnat 

följa de senaste sex åren. Skolorna har 

målmedvetet arbetat för en hög grad av gemensam 

pedagogisk grundsyn bland personalen kombinerat 

med individuella lösningar och anpassningar för 

eleverna. Inom vuxenutbildningen har 

måluppfyllelsen även visat på goda resultat. 

Genomsnittligt betygspoäng på avslutade kurser 

inom vuxenutbildningen ska ligga över rikssnittet 

vilket blev utfallet år 2019. 

Kalmarsundsregionens Renhållare 
(KSRR) 

Det ekonomiska resultatet för KSRRs koncern 

uppgår till 9,1 mnkr. Intäkterna för 

behandlingsavgifter blev högre än budgeterat 

liksom kostnaderna för entreprenörer för insamling 

och konsult för behandling. Kostnaderna för 

reparationer och förbrukningsinventarier blev 

också högre än förväntat men kundförlusterna har 

minskat jämfört med tidigare år. 

KSRR har antagit tre finansiella mål för likviditet, 

soliditet och självfinansieringsgrad av 

investeringar och samtliga mål uppnåddes 2019. 

Självfinansieringsgraden blev lägre än tidigare år 

på grund av höga investeringar. Investeringarna 

uppgick 2019 till 12,5 mnkr och där självservice 

ÅVC i Alsterbro och Kristdala står för den största 

delen. Flera bottentömmande kärl har satts ut i 

regionen och därtill har en kranbil för att hantera 

tömningarna av dessa köpts in. På området för 

avfallshantering på Moskogen Miljö AB har 

investeringar gjorts i stängsel för att minimera 

nedskräpning. I sorteringsanläggningen har 

utveckling gjorts med en cyklon och en 

plastavskiljare för att ta bort restfraktioner i 

förbehandlingen. Plastavskiljaren ligger som 

pågående projekt då den ännu inte är helt 

färdigställd. 
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Kalmarsunds Gymnasieförbund - Årsredovisning 2019  

Beskrivning av ärendet 

Kalmarsunds gymnasieförbund har överlämnat sin årsredovisning för 2019 

till Mörbylånga kommun för godkännande och för beviljande av 

ansvarsfrihet för styrelsen.     

Beslutsunderlag 

Årsredovisning 2019 

Granskningsrapport 2019 

Revisionsberättelse 2019 

Tjänsteskrivelse, daterad den 24 mars 2020     

Förvaltningens överväganden 

Överväganden förvaltningens huvudförslag 

Kalmarsunds gymnasieförbund redovisar för 2019 ett resultat om 6,7 mnkr 

och ett balanskravsresultat på 0,5 mnkr. I och med detta återställer de 6,2 

mnkr av underskottet från 2018. Återstående summa att återställa inom två år 

uppgår till 3,3 mnkr. Det vikande elevunderlaget inom språkintroduktion 

utgör en del av det ekonomiska underskottet för skolenheterna då intäkterna 

från Migrationsverket minskar. Interkommunala ersättningar visar på ett 

positivt resultat i förhållande till budget då fler elever utanför förbundets 

medlemskommuner valt förbundets skolor för sina gymnasiestudier. 

Gymnasieförbundet har beslutat om prioriterade områden för god ekonomisk 

hushållning. Förbundet når flertalet av de 23 beslutade målen och förbundet 

bedöms ha en god ekonomisk hushållning. Andelen gymnasieelever som 

uppgår examen och som ligger över rikssnittet ökar även 2019 vilket är 

glädjande. 

Revisorerna tillstyrker att ansvarsfrihet beviljas för styrelsen och för de 

enskilda ledamöterna. 

Alternativa förslag till beslut med de ytterligare överväganden som kan 
behövas 

Inga alternativa förslag till beslut finns. 

Kommunikation av förslaget till beslut 

Ärendet omfattas inte av förvaltningslagens regler om kommunikation. 

Övervägande enligt § 2 i kommunstyrelsens reglemente 

Förslaget till beslut påverkar inte något av perspektiven i kommunstyrelsens 

reglemente 2 § på ett negativt sätt. 
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Förvaltningens förslag till beslut 

Årsredovisning 2019 för Kalmarsunds gymnasieförbund godkänns och 

styrelsen och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet.     

Ann Willsund 

Kommundirektör 

Åsa Bejvall 

Ekonomichef 

Fattat beslut expedieras till: 

Kalmarsunds gymnasieförbund 

 



Från: Caroline Liljebjörn (SE - ASR) <caroline.liljebjoern@pwc.com> 
Skickat: den 11 mars 2020 18:47 
Till: kommun@borgholm.se; Mörbylånga kommun; Yvonne Nilsson; 

kommun@kalmar.se; kommun@torsas.se; Marie-Louise Johansson 
Kopia: Carina Cerafiani; Per Dahl; Sune Axelsson; Henrik Alvarmo; 

ronny.ramberg@hotmail.com 
Ämne: Revisionsberättelse samt revisionsrapport Kalmarsunds 

Gymnasieförbund 
Bifogade filer: Rapport årsredovisning 2019 Kalmarsunds 

Gymnasieförbund_slutgiltig.pdf; Revisionsberättelse GYF 2019.pdf 
 

Hej! 

 

Här kommer revisionsberättelse med tillhörande revisionsrapport för granskning av 

årsredovisning 2019.  

 

Vänliga hälsningar, 

 
Caroline Liljebjörn 
PwC | Kommunal Sektor | Certifierad kommunal revisor 
Direkt: +46 (0)10 2129001 | Mobil: +46 (0)734 235248 
Email: caroline.liljebjoern@pwc.com 
PwC Sverige 
Box 4, 351 03 Växjö | Storgatan 33 
www.pwc.se 
 
The information transmitted is intended only for the person or entity to which it is addressed and may 
contain confidential and/or privileged material. Any review, retransmission, dissemination or other use of, 
or taking of any action in reliance upon, this information by persons or entities other than the intended 
recipient is prohibited. If you received this in error, please contact the sender and delete the material from 
any computer. E-mail transmission cannot be guaranteed to be secure or error-free as information could 
be intercepted, corrupted, lost, destroyed, arrive late or incomplete, or contain viruses. The sender 
therefore does not accept liability for any errors or omissions in the contents of this message, which arise 
as a result of e-mail transmission. Also, please note that any views or opinions presented in this email are 
solely those of the author and do not necessarily represent those of the company. 
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Sammanfattning 
PwC har på uppdrag av förbundets förtroendevalda revisorer granskat förbundets 

årsredovisning för perioden 2019-01-01 – 2019-12-31. Uppdraget ingår som en 

obligatorisk del av revisionsplanen för år 2019. 

Syftet med granskningen är att ge förbundets revisorer underlag för sin skriftliga 

bedömning om årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagens krav och god 

redovisningssed samt om resultatet är förenligt med de mål som beslutats.  

Med utgångspunkt från ställda revisionsfrågor lämnas följande revisionella 

bedömningar: 

Lämnar årsredovisningen upplysning om verksamhetens utfall, verksamhetens 

finansiering och den ekonomiska ställningen? 

Vi bedömer att årsredovisningen i allt väsentligt redogör för utfallet av verksamheten, 

verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen. 

Förbundet lever upp till kommunallagens krav på en ekonomi i balans för år 2019, men 

det återstår 3,3 mnkr att återställa från föregående år. Förbundets bedömning är att 

återstående underskott kommer att återställas under år 2020. 

Är årsredovisningens resultat förenligt med de mål som beslutats avseende god 

ekonomisk hushållning?  

Vi bedömer att utfallet är förenligt med målen för god ekonomisk hushållning i det 

finansiella perspektivet. Samtliga finansiella mål uppnås för räkenskapsåret 2019. 

Vi bedömer, utifrån årsredovisningens återrapportering, att måluppfyllelsen av de 

övergripande verksamhetsmålen är god. Av verksamhetsmålen uppnås 18 av 23 vilket 

motsvarar 78 %. 

Är räkenskaperna i allt väsentligt rättvisande?  

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande. Räkenskaperna är 

upprättade enligt god redovisningssed. 
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Inledning 
Bakgrund 

Enligt 4 kap 3 § LKBR ska årsredovisningens delar upprättas som en helhet och ge en 

rättvisande bild av verksamhetens resultat och kommunens, regionens eller förbundets 

ekonomiska ställning.  

Förbundet skall formulera verksamhetsmässiga och finansiella mål för god ekonomisk 

hushållning i budgeten. Dessa mål ska sedan följas upp i delårsrapport och 

årsredovisning.  

Revisorerna ska enligt kommunallagen 12 kap. 1–2 § bedöma om räkenskaperna är 

rättvisande samt om resultaten i årsredovisningen är förenliga med de mål som 

beslutats. Revisorernas skriftliga beskrivning ska lämnas till fullmäktige i respektive 

medlemskommun inför behandlingen av årsredovisningen. Denna granskning utgör 

underlag för den revisionsberättelse som revisorerna ska lämna till fullmäktige i 

respektive medlemskommun.   

Revisionsobjekt är direktionen som är ansvarig för årsredovisningens upprättande. 

Syfte och Revisionsfrågor 

Granskningen syftar till att ge revisorerna underlag för sin skriftliga bedömning om 

årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed samt 

om resultatet är förenligt med de mål som beslutats.   

Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor: 

● Lämnar årsredovisningen upplysning om verksamhetens utfall, verksamhetens 

finansiering och den ekonomiska ställningen?  

● Är årsredovisningens resultat förenligt med de mål som beslutats avseende god 

ekonomisk hushållning? 

● Är räkenskaperna i allt väsentligt rättvisande?   

 

Revisionskriterier 

Följande kriterier används i granskningen: 

● Kommunallag (KL) 

● Lag om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) 

● Rådet för kommunal redovisnings rekommendationer 

● Beslut avseende god ekonomisk hushållning 
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Avgränsning och metod 

Avgränsning och inriktning har skett efter en bedömning av väsentlighet och risk. Till 

grund för bedömningen ligger bland annat resultatet av tidigare års granskning och 

förändringar i normgivningen avseende den kommunala redovisningen. 

Fel i räkenskaperna betraktas som väsentliga om de är av sådan omfattning eller typ att 

de, om de varit kända för en välinformerad läsare av årsredovisningen med intressen i 

förbundet, hade påverkat dennes bedömning av förbundet. Detta kan inkludera såväl 

kvalitativa som kvantitativa fel och varierar mellan förbund och verksamheter. 

Granskningen har utförts enligt god revisionssed med utgångspunkt i utkast ”Vägledning 

för redovisningsrevision i kommuner och landsting” från Sveriges kommunala 

yrkesrevisorer (SKYREV). Granskningen har skett genom intervjuer, 

dokumentgranskning och granskning av räkenskapsmaterial.  

Vår granskning omfattar inte intern kontroll i system och rutiner som genererar underlag 

till den finansiella rapporteringen. 

Rapporten har sakgranskats av ekonomichef och controller. 
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Iakttagelser och bedömningar 
 

Verksamhetens utfall, finansiering och ekonomiska ställning 

Iakttagelser 

Förvaltningsberättelse 

Enligt lag om kommunal bokföring och redovisning ska förvaltningsberättelsen innehålla 

följande information: 

• En översikt över utveckling av förbundets verksamhet. 

• Upplysningar om viktiga förhållande för resultat och ställning. 

• Upplysningar om händelser av väsentlig betydelse för förbundet som inträffat 

under räkenskapsåret eller efter dess slut. 

• Upplysningar om andra förhållanden som är som av betydelse för styrning och 

uppföljning av förbundets verksamhet. 

• Utvärdering av mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning. 

• Utvärdering av förbundets ekonomiska ställning. 

• Upplysning om årets resultat efter balanskravsjusteringar 

• Upplysningar om väsentliga personalförhållanden samt sjukfrånvaron. 

• Upplysning om förbundets förväntade utveckling. 

Förvaltningsberättelsen inleder årsredovisningen och är strukturerad enligt 

informationen ovan.  

Förvaltningsberättelsen innehåller en översikt över utvecklingen av förbundets 

verksamhet genom att jämförelse görs med föregående år. Det finns till exempel en 

tabell där nyckeltal anges för de senaste fem åren. 

Förvaltningsberättelsen innehåller upplysningar om viktiga förhållanden för resultat och 

ekonomisk ställning. Årets resultat analyseras utifrån de åtgärder som har vidtagits vad 

gäller ekonomi och verksamhet. 

Förvaltningsberättelsen innehåller upplysningar om händelser av väsentlig betydelse för 

förbundet som inträffat under räkenskapsåret. Det finns ett särskilt avsnitt som beskriver 

händelser under året. 

I avsnittet som innehåller upplysningar om andra förhållanden som är av betydelse för 

styrningen och uppföljningen av förbundets verksamhet, beskrivs systemen för intern 

kontroll och för budgeten.  

Förvaltningsberättelsen innehåller en utvärdering av förbundets ekonomiska ställning. 

Bedömningen är att efter årets ekonomi och resultat har förbundet en långsiktig god 

ekonomisk hushållning. 
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Förvaltningsberättelsen innehåller en utvärdering av om målen och riktlinjerna för god 

ekonomisk hushållning har uppnåtts och följts. Resultatet av god ekonomisk hushållning 

bedöms under avsnittet god ekonomisk hushållning i denna rapport.  

Årets resultat uppgår till 6,7 mnkr (2018: -20,7 mnkr). Balanskravsresultatet uppgår till 

0,5 mnkr efter att 6,2 mnkr av tidigare års underskott har återställts. Balanskravet är 

därmed uppfyllt för år 2019. Det finns ytterligare underskott om 3,3 mnkr att återställa 

från tidigare år. Bedömningen i årsredovisningen är att återstoden av underskottet 

kommer att återställas under år 2020. 

Förvaltningsberättelsen innehåller upplysningar om väsentliga personalförhållanden 

samt sjukfrånvaron. Den obligatoriska redovisningen av sjukfrånvaro redovisas. Det 

innebär att frånvaron specificeras på lång- och korttidsfrånvaro, män och kvinnor samt 

är åldersindelad. Sjukfrånvaron ökat marginellt från 4,0 % % till 4,11 % för år 2019. I 

övrigt lämnas information om antalet anställda, personalomsättning och 

pensionsprognos, arbetsmiljö och hälsa samt en uppföljning av det systematiska 

arbetsmiljöarbetet. 

Förvaltningsberättelsen innehåller upplysning om förbundets förväntade utveckling. 

Prognosen visar att antalet 16–19 åringar kommer att öka under det kommande 

decenniet. Utmaningar för ekonomin anges vara sjunkande bidrag från Migrationsverket 

på grund av åldersuppskrivningar av elever samt ökning av pensionskostnaderna för 

lärare. 

Driftredovisning 

Driftredovisningen ingår i avsnittet ”Redovisning 2019” i årsredovisningen. Det framgår 

av redovisningen hur utfallet förhåller sig till den budget som fastställs för den löpande 

verksamheten.  

Investeringsredovisning 

Investeringsredovisningen ingår i avsnittet ”Redovisning 2019” i årsredovisningen och 

omfattar en samlad redovisning av förbundets investeringar jämfört med budget och 

föregående år. Årets investeringar uppgår till 12,6 mnkr jämfört med budgeten som 

uppgår till 12,3 mnkr. Den största investeringen avser förbundskansliet Storken med 

4,6 mnkr. 

Bedömning 

Vi bedömer att årsredovisningen i allt väsentligt redogör för utfallet av verksamheten, 

verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen. 

Förbundet lever upp till kommunallagens krav på en ekonomi i balans för år 2019, men 

det återstår 3,3 mnkr att återställa från föregående år. Förbundets bedömning är att 

återstående underskott kommer att återställas under år 2020. 
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God ekonomisk hushållning 

Iakttagelser 

Finansiella mål 

I årsredovisningen görs en avstämning mot förbundets finansiella mål för god 

ekonomisk hushållning som fastställts i budget för 2019. 

Finansiella mål Utfall 2019 Måluppfyllelse, 
direktionens bedömning 

Under planeringsperioden år 
2019–2021 ska förbundet 
självfinansiera investeringar 
upp till en nivå om 75 %. 

Utfallet för år 2019 
tillsammans med prognosen 
för år 2020–2021 är att 
investeringarna 
självfinansieras med 99 %. 

Målet bedöms som uppfyllt. 

Under planeringsperioden 
ska förbundets soliditet 
exklusive 
pensionsförpliktelser öka och 
soliditeten inklusive 
pensionsförpliktelser ska vara 
positiv. 

Utfallet för år 2019 
tillsammans med prognosen 
för år 2020–2021 är att 
soliditeten exklusive 
pensionsförpliktelser ökar 
med 4 % och att soliditeten 
inklusive pensionsförpliktelser 
uppgår till 6,8 %. 

Målet bedöms som uppfyllt. 

Likviditeten, den kortsiktiga 
betalningsförmågan, ska 
överstiga en månads 
genomsnittliga utbetalningar 
under året. 

Under år 2019 har årets 
likviditetssaldo i genomsnitt 
uppgått till 91,6 mnkr vilket 
jämförs med en månads 
utbetalning, 52,4 mnkr. 

Målet bedöms som uppfyllt. 

 

Av redovisningen framgår att samtliga mål uppfylls för år 2019. 
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Mål för verksamheten 

I årsredovisningen görs en avstämning av förbundets verksamhetsmål för god 

ekonomisk hushållning som fastställts i budget 2019.  

Verksamhetsmål Uppnått Ej uppnått Totalt 

Kunskap, utveckling och lärande 3 3 6 

Normer, värden och inflytande 4 - 4 

Integration 4 1 5 

En skola på vetenskaplig grund och beprövad 
erfarenhet 

 
3 

-  
3 

Digital kompetens 1 - 1 

Attraktiv och konkurrensmässig 
utbildningsorganisation – entreprenöriellt 
lärande 

 
 
3 

 
 
1 

 
 
4 

Summa 18 5 23 

 

Av redovisningen framgår att 18 av 23 verksamhetsmål är uppfyllda och att 5 av 23 mål 

inte är uppfyllda.  

Bedömning 

Vi bedömer att utfallet är förenligt med målen för god ekonomisk hushållning i det 

finansiella perspektivet. Samtliga finansiella mål uppnås för räkenskapsåret 2019. 

Vi bedömer, utifrån årsredovisningens återrapportering, att måluppfyllelsen av de 

övergripande verksamhetsmålen är god. Av verksamhetsmålen uppnås 18 av 23 vilket 

motsvarar 78 %.  
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Rättvisande räkenskaper 

Iakttagelser 

Resultaträkning 

Resultaträkningen är uppställd enligt LKBR och omfattar erforderliga noter.  

Resultaträkningen redovisar i allt väsentligt samtliga förbundets intäkter och kostnader 

för året samt hur det egna kapitalet förändras under räkenskapsåret. Jämförelse med 

förgående år lämnas för varje delpost. 

Årets resultat är positivt och uppgår till 6 700 tkr (2018: -20 670 tkr). Resultatet medför 

en positiv avvikelse mot budget med 6 235 tkr. Kommentarer lämnas som redogörs för 

avvikelsen mot budget både övergripande och per verksamhet. 

Balansräkning 

Balansräkningen är upprättad enligt LKBR och omfattar erforderliga noter. 

Balansräkningen redovisas i allt väsentligt förbundets tillgångar, avsättningar och 

skulder per balansdagen. Balansposterna existerar, är fullständigt redovisade, rätt 

periodiserade samt har värderats enligt principerna i LKBR. 

Kassaflödesanalys 

Kassaflödesanalysen är uppställd enligt gällande rekommendation och överensstämmer 

med övriga delar av årsredovisningen. 

Redovisningsprinciper 

Årsredovisningen innehåller en beskrivning av tillämpade redovisningsprinciper i eget 

avsnitt. 

Bedömning 

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande. Räkenskaperna är 

upprättade enligt god redovisningssed. 
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Bedömningar utifrån 
revisionsfrågor 
 

Revisionsfråga Kommentar  

Lämnar 
årsredovisningen 
upplysning om 
verksamhetens 
utfall, 
verksamhetens 
finansiering och 
den ekonomiska 
ställningen? 

Uppfyllt 

Vi bedömer att 

årsredovisningen i allt 

väsentligt redogör för utfallet av 

verksamheten, verksamhetens 

finansiering och den 

ekonomiska ställningen. 

Förbundet lever upp till 

kommunallagens krav på en 

ekonomi i balans för år 2019, 

men det återstår 3,3 mnkr att 

återställa från föregående år. 

Förbundets bedömning är att 

återstående underskott 

kommer att återställas under år 

2020. 

 

Är 
årsredovisningens 
resultat förenligt 
med de mål 
fullmäktige 
beslutat avseende 
god ekonomisk 
hushållning? 
 
Finansiella mål 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verksamhetsmål 

 

 

 

 

Uppfyllt 

Vi bedömer att utfallet är 

förenligt med målen för god 

ekonomisk hushållning i det 

finansiella perspektivet. 

Samtliga finansiella mål 

uppnås för räkenskapsåret 

2019. 

Uppfyllt 

Vi bedömer, utifrån 

årsredovisningens 

återrapportering, att 
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måluppfyllelsen av de 

övergripande 

verksamhetsmålen är god. Av 

verksamhetsmålen uppnås 18 

av 23 vilket motsvarar 78 %. 

Är räkenskaperna 
i allt väsentligt 
rättvisande? 
 
 

Uppfyllt 

Vi bedömer att räkenskaperna i 

allt väsentligt är rättvisande. 

Räkenskaperna är upprättade 

enligt god redovisningssed.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020-03-11 
 
 
 
 
Caroline Liljebjörn 

  
 

 
 
 
 

Projektledare   

 

 

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029–6740) (PwC) på uppdrag 
av Kalmarsunds Gymnasieförbund enligt de villkor och under de förutsättningar som framgår av avsnittet 
”Inledning” i rapporten. PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot annan som tar del av och förlitar sig 
på hela eller delar av denna rapport.  
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Revisionsber;ittelse ir 2019

Vi, av futlrniktige utsedda revisorer. har granskat verksamheten som bedrivits i Kalmarsunds

Gymnasiefijrbund under ar 2019.

Direktionen ansvarar fitr att verksamheten bedrivs i enlighet med giillande mil, beslut och

riktlinjer samt de lagar och ftireskrifter som giiller lor verksamheten. Den ansvarar ocksi for

aft det finns en tilkecklig intem kontroll.

Revisorerna ansvarar liir att granska verksamhet, intem kontroll och rakenskaper och prtiva

om verksamheten bedrivits enligt de uppdrag, mil och lagar och Iiireskrifter som gdller fiir
verksamheten.

Granskningen har utfiirts enligt kommunallagen och god revisionssed i kommunal
verksamhet. Granskningen har genomfiirts med den inriktning och omfattning som behrivs fiir
att ge rimlig grund ftir bedrimning och ansvarsprdvning.

Utifr8n v6r graoskning gcir vi fiiljande bed6mningar:

Vi beddmer sammantaget att direktionen har bedrivit verksamheten p6 ett ?indamalsenligt och

frin ekonomisk slmpunkt tillfredsstallande satt.

Vi beddmer att rekenskaperna i allt vdsentligt iir rAfivisande.

Vi beddmer att direktionens intema kontroll har varit tilkacklig.

Vi bed6mer sammantaget att resultatet enligt 6nredovisningen iir liirenligt med de finansiella
mil som direktionen uppstallt.

Vi bedomer, utiffin irsredovisningens it€rrapportering, att mituppfotletsen av de

overgripande verksamhetsmelen er god. Av verksamhetsmilen uppnis 18 av 23 (78%o).
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Ansvar!frihet

Vi tillsryrker an direktionen {iir Kalmarsunds Gymnasielorbund beviljas ansvarsfrihet.

Vi tillstyrker att Arsredovisningen fiir ir 2019 godkiinns.

Vi lberopar liiljande ftir var bediimning;

Vi har genomftirt 6vergripande ansvarsgranskningar, som innebiir liisning av protokoll och

intewju med representanter fiir ftirtundets ledning. Fdljande rapponer har avliimnats under
eret:

o Granskning av delirsrapport
o Cranskling av irsredovisning

F<irbundets revisorer

A
Per Dahl
Av Kalmar kommun utsedd reyisor

Sune Axelsson

Av Borgholms kommun utsedd reyisor

Ronny

Av Torsds kommun utsedd revisor

Henrik Alvarmo
Av Mtirbyldnga kommun utsedd revisor





Från: Ann-Charlotte Karlsson 
Skickat: den 5 mars 2020 13:54 
Till: Registrator 
Ämne: VB: Direktionens beslut från 2020-02-27 
Bifogade filer: Direktionen § 11 - Godkännande av årsredovisning 2019.pdf; Årsredovisning 

2019_low.pdf; Direktionen § 12 - Läsårstider 2021-2022 - 2025-2026.pdf; 
Förslag på läsårstider.pdf; Direktionens protokoll 2020-02-27.pdf 

 
 
 

Från: Ingegerd Andersson <Ingegerd.Andersson@gyf.se>  
Skickat: den 5 mars 2020 13:29 
Till: Ann-Charlotte Karlsson <Ann-Charlotte.Karlsson@morbylanga.se>; Yvonne Nilsson 
<yvonne.nilsson@torsas.se>; Kl-Registrator <Kl-Registrator@kalmar.se>; Jonatan Wassberg 
(Jonatan.Wassberg@borgholm.se) <Jonatan.Wassberg@borgholm.se> 
Ämne: Direktionens beslut från 2020-02-27 
 
Hej! 
 
Bifogar direktionens beslut från 2020-02-27 gällande: 
 

 Godkännande av årsredovisning 2019 

 Läsårstider 2021/2022 – 2025/2026. 
 
Ni kommer få ett inbundet ex av årsredovisningen sänt till er framöver. 
 
Bifogar även protokollet i sin helhet. 
 

Alla protokoll finns samlade på gymnasieförbundets hemsida>>. 
 
Enligt uppdrag 
 
Ingegerd Andersson 
Förbundssekreterare 
Direkt: +46 480- 45 15 00 
E-post: ingegerd.andersson@gyf.se  

 

 
 
Förbundskansliet 
Postadress: Box 865, 391 28 Kalmar 
Besöksadress: Stagneliusgatan 14B, Kalmar 
www.gyf.se 
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2. Årsredovisning 2019

Förvaltningsberättelse



3. Årsredovisning 2019

Sammanfattning
Det ekonomiska resultatet för Kalmarsunds gymnasieförbund visar på ett posi-
tivt resultat om 6,7 mkr.  Förbundet gick in i år 2019 med ett beräknat underskott 
om cirka 23,5 mkr. En åtgärdplan påbörjades redan hösten 2018 och fortsatte 
in i år 2019 för att anpassa verksamheten efter de ekonomiska utmaningarna.  
Åtgärder inom fler områden har bearbetats och som exempel införde förbun-
det anställningsstopp från och med januari månad 2019. 

Bokslut 2019 visar på att skolenheterna lyckats förbättra sina resultat men att 
det fortfarande finns ett negativt resultat för några skolenheter. Skolenheternas 
underskott vägs upp av överskott inom den gemensamma verksamheten där 
de interkommunala ersättningarna visar på ett positivt resultat i förhållande till 
budget. 

Under 2019 har Kalmarsunds gymnasieförbund uppfyllt 18 av 23 mål vilket ger 
en måluppfyllelse på 78 procent. Förbundets prioriterade områden är; Kunskap, 
utveckling och lärande; Normer, värden och inflytande; Integration; En skola på 
vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet; Digital kompetens; Attraktiv och 
konkurrensmässig utbildningsorganisation – entreprenöriellt lärande. 

Den 15 september 2019 hade förbundet 1 146 vuxenelever och 3 434 gymnasie-
elever varav 680 gymnasieelever kom från en annan kommun än från någon av 
förbundets medlemskommuner. 

Under året var antalet medarbetare 596 vilket är en minskning sedan föregå-
ende år. Antalet tillsvidareanställda uppgår till 512 jämfört med 529 för år 2018. 
Av gymnasieförbundets tillsvidareanställda är 62 procent kvinnor. Totalt arbe-
tade 324 kvinnor och 188 män i förbundet vid årsskiftet. 31 medarbetare avslu-
tade sin anställning under 2019 vilket är en stor minskning mot föregående år.  
25 medarbetare avslutade på egen begäran och nio medarbetare avslutade 
med avgångsorsak pension/sjukersättning. Personalomsättningen för året blev  
5,96 procent. Den totala sjukfrånvaron var under året 4,11 procent inom förbun-
det. Medelåldern bland förbundets tillsvidareanställda var vid årsskiftet 47,8 år. 

Skolinspektion genomförde sin regelbundna tillsyn och förbundet mottog deras 
beslut att Kalmarsunds gymnasieförbund uppfyller författningarnas krav inom 
förutsättningar för utbildningen samt styrningen och utveckling av utbildningen.  

Förbundsdirektionen beslutade om att en ny inriktning på fordons- och trans-
portprogrammet lärling karosseri och lackering i samverkan med branschen, på 
grund av ökat söktryck, skulle starta hösten 2019.  

Inflyttning i Campus Storken är avslutad och ett flertal skolor samt för-
bundskansli bedriver verksamhet i lokalerna. 

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE •  Översikt över verksamhetens utveckling
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Ordförande har ordet
2019 har varit ett ansträngande år för hela verk-
samheten som trots det avslutades med ett posi-
tivt resultat på 6,7 mkr. Förbundet gick in i år 2019 
med ett beräknat underskott om cirka 23,5 mkr och 
en åtgärdsplan genomfördes tidigt för att anpassa 
verksamheten till de kommande ekonomiska ut-
maningarna. Trots de åtgärder som gjorts inom alla 
områden och ett anställningsstopp som varat hela 
året så har förbundet uppnått 18 av de 23 delmålen.

Gymnasieförbundet har under året haft dialogmöten med förbundets med-
lemskommuner om ytterligare en permanent nivåhöjning av medlemsbidra-
get. Syftet är att stärka gymnasieförbundets möjligheter att bibehålla ett stort 
utbildningsutbud med hög kvalité och att ha en fortsatt god ekonomi med 
likvärdiga förutsättningar för att bedriva utbildningar. 

Skolinspektionens granskning visar på att Kalmarsunds gymnasieförbund upp-
fyller kraven inom förutsättningar för utbildningen samt styrningen och ut-
vecklingen av utbildningen.

Andelen gymnasieelever som uppnår examen ligger över rikssnittet och även 
inom vuxenutbildningen har måluppfyllelsen visat på goda resultat. Det är också 
glädjande att se resultaten i trivselenkäten och kursutvärderingar där det tydligt 
går att se att eleverna trivs på förbundets skolor och de känner sig trygga. 

Ett stort tack till alla medarbetare för ert fantastiska arbete under året. 

Dzenita Abaza (S)  
Förbundsordförande

Moderaterna
(3)

Centerpartiet
(2)

Vänsterpartiet
(1)

Socialdemokraterna
(5)

MANDATFÖRDELNING DIREKTIONEN 
Kalmarsunds gymnasieförbunds högsta beslu-
tande organ är direktionen. Direktionen består 
av fem förtroendevalda från Kalmar, samt två 
från vardera Borgholm, Mörbylånga och Torsås.  
Ordförande är Dzenita Abaza (S) och vice ord- 
förande är Björn Andreen (M). 

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE •  Översikt över verksamhetens utveckling
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Vision
Inom Kalmarsunds gymnasieförbund har alla studerande nått sina 
kunskapsmål och som demokratiska och ansvarstagande människor 

– berikade med kunskaper och färdigheter – lämnar de sin  
utbildning väl rustade för att möta yrkeslivet och vidare studier.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE •  Översikt över verksamhetens utveckling
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Organisationsskiss

Axel Weüdelskolan
AW1 Svenska för invandrare (sfi), Lärvux (särskild utbild-

ning för vuxna)

AW2 Grundläggande vuxenutbildning, Gymnasial vuxen- 
utbildning

Jenny Nyströmsskolan
JN1 Hotell- och turismprogrammet, introduktionsprogram

JN2 Estetiska programmet, Restaurang- och livsmedels-
programmet

JN3 Gymnasiesärskola, Naturvetenskapsprogrammet

JN4 Barn- och fritidsprogrammet, Vård- och omsorgspro-
grammet

Lars Kaggskolan
LK1 Naturvetenskapsprogrammet, Hantverksprogrammet

LK2 Teknikprogrammet, VVS- och fastighetsprogrammet

LK3 Introduktionsprogram

LK4 Bygg- och anläggningsprogrammet, El- och energi-
programmet, Fordons- och transportprogrammet

 

FÖRKORTNINGAR

Stagneliusskolan
ST1 Samhällsvetenskapsprogrammet inriktning medier, 

information och kommunikation, Samhällsveten-
skapsprogrammet inriktning samhälle, AST-enheten 
(Utbildning för elever med Autismspektrumtillstånd)

ST2 Ekonomiprogrammet, Handels- och administrations-
programmet

ST3 Samhällsvetenskapsprogrammet inriktning beteen-
devetenskap

Mjölnergymnasiet
MJ Svenska för invandrare (sfi), Lärvux (Särskild utbild-

ning för vuxna)

Ölands utbildningscenter
ÖUC Introduktionsprogram, Svenska för invandrare (sfi) 

Lärvux (Särskild utbildning för vuxna), Grundläggan-
de vuxenutbildning, Gymnasial vuxenutbildning
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2019 2018 2017 2016 2015

Antal gymnasieelever inom förbundet (15 sep) 3 434 3 392 3 368 3 349 3 099

Från förbundets kommuner inkl de som ej fått 
PUT* (15 sep) 2 754 2 770 2 800 2 762 2 491

Från andra kommuner (15 sep) 680 622 568 587 608

Gymnasieelever från förbundet som studerar 
hos annan huvudman (15 sep) 619 622 664 671 643

Antal vuxenstuderande 1 146 1 078 1 068 1 025 1 082

Kalmarsunds gymnasieförbund

Kommunbidrag och övriga statsbidrag 472 457 443 430 410

Nettokostnader i % av kommunbidrag och 
statsbidrag 98,6% 104,5% 99,5% 98,2% 98,8%

Nettokostnader tkr/elev 136 141 131 126 131

Nettokostnader (mkr) 466 478 441 422 405

Finansnetto (mkr) -0,1 0,0 0,0 0,1 0,1

Årets resultat (mkr) 6,7 -20,7 2,0 8,0 5,1

Eget kapital (mkr) 43 36 57 65 68

Total låneskuld Inkl kortfristiga (mkr) 116 124 155 105 70

Likvida medel (mkr) 97 92 94 62 93

Soliditet 26% 22% 27% 37% 45%

Antal tillsvidareanställda 512 529 521 511 489

Antal anställda inkl visstid o timanställda 596 625 626 602 565

Löner och ersättningar (mkr) 330 327 311 278 262

Verksamheternas utfall mot budget (tkr)

Förbundskansliet -650 -738 -493 423 1 281

Lars Kaggskolan -2 525 -4 265 -627 2 007 -3 463

Stagneliusskolan 2 934 1 050 4 053 1 510 -4 354

Jenny Nyströmsskolan inkl Gymnasiesärskolan -8 068 -10 621 -4 743 -4 272 -4 307

Axel Weüdelskolan 7 -887 3 800 1 816 936

Ölands utbildningscenter -1 795 494 1 219 3 293 -275

Mjölnergymnasiet inkl komvux 595 190 126 -1 241 -2 005

* Permanent upphållstillstånd

Fem år i sammandrag
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE •  Översikt över verksamhetens utveckling
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Program läsår 2019/2020 Organisa-
tion

Behöriga 
1:a hands-

val

Antagna efter 
reserv- 

antagning
Barn- och fritidsprogrammet, JN 64 40 56

Bygg- och anläggingsprogrammet, LK 60 65 59

Ekonomiprogrammet, ST 192 153 172

El- och energiprogrammet, LK 64 50 58

Estetiska programmet, bild och formgivning, JN 16 20 16

Estetiska programmet, dans, JN 14 12 13

Estetiska programmet, estetik och media, JN 32 23 32

Estetiska programmet, musik, JN 16 19 16

Estetiska programmet, teater, JN 18 16 17

Fordons- och transportprogrammet, LK 24 19 22

Handels- och administrationsprogrammet, ST 32 25 30

Hantverksprogrammet, frisör, LK 16 21 17

Hantverksprogrammet, styling, LK 16 13 15

Hotell- och turismprogrammet, JN 13 7 7

Naturvetenskapsprogrammet, JN 32 21 29

Naturvetenskapsprogrammet, LK 96 92 95

Restaurang- och livsmedelsprogrammet, JN 32 22 28

Samhällsvetenskapsprogrammet, ST 160 139 148

Samhällsvetenskapsprogrammet Bet  
profil ledarskap och idrott, ST 64 49 51

Samhällsvetenskapsprogrammet Bet  
profil räddning och säkerhet, ST 32 27 30

Teknikprogrammet, LK 128 123 128

VVS- och fastighetsprogrammet, LK 13 14 13

Vård- och omsorgsprogrammet, JN 32 25 31

Summa 1 166 1995 1 083

Elevernas förstahandsval/organisation
exkl. gymnasiesärskolan och introduktionsprogrammen

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE •  Elevernas förstahandsval/organisation
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Det ekonomiska resultatet visar på ett resultat om 
6,7 mkr och ett balanserat resultat på 0,5 mkr. Detta 
beror på att förbundet måste ta hänsyn till, och åter-
ställa, det negativa resultatet från bokslut 2018 i den 
utsträckning som är möjlig. För bokslut 2019 innebär 
det en återställning om 6,2 mkr. Det resultat som totalt 
ska återställas från bokslut 2018 uppgår till 9,5 mkr så 
i och med bokslut 2019 återstår 3,3 mkr att återställa 
kommande år. 

Förbundet gick in i år 2019 med ett beräknat under-
skott om cirka 23,5 mkr vilket innebar att förbundet 
redan under hösten 2018 började arbeta med en åt-
gärdsplan för att anpassa verksamheten till de kom-
mande ekonomiska utmaningarna. Åtgärder inom alla 
områden har bearbetats såsom gymnasieskolor, vux-
enutbildning, förbundskansli och gemensam verksam-
het. Exempelvis genomförde förbundet anställnings-
stopp från och med januari månad 2019. Bokslut 2019 
visar att verksamheterna, genom sina åtgärder, lyckats 
att förbättra sina resultat men att det fortfarande 
finns ett negativt resultat för några skolenheter 2019. 
Det vikande elevunderlaget inom språkintroduktio-
nen utgör en del av det ekonomiska underskottet 
för skolenheterna. I samband med att antalet elever 
inom språkintroduktionen blir färre minskar bidrags-
intäkterna från Migrationsverket och från medlems-
kommunerna för de elever som är i etableringsfasen. 
Dessutom påverkas ekonomin av det faktum att gym-
nasieförbundet inte får söka bidrag för de eleverna 
som går i förbundets skolor men är bosatta utanför 
förbundets medlemskommuner. 

Skolenheternas underskott vägs upp av överskott inom 
den gemensamma verksamheten där de interkommu-
nala ersättningarna visar på ett positivt resultat i för-
hållande till budget. Mer intäkter och lägre kostnader 
är resultatet efter att 2019 summerats. Anledningen är 
att fler elever utanför förbundets medlemskommuner 
valt någon av förbundets skolor för sina gymnasiestu-
dier med början till hösten 2019. Samtidigt som färre 

Resultat mot budget interkommunala 
ersättningar 2016-2019, i tkr
Gymnasieelever
inkl. AST och gymnasiesärskoleelever

År 2019 2018 2017 2016
Interkommunala 
kostnader 7 270 -7 206 -5 276 -3 313

Interkommunala 
intäkter 2 947 -2 130 2 648 3 697

Summa 10 217 -9 335 -2 628 384

Statsbidrag

Försäljning mm Interkommunal ersättning

Driftsbidrag från medlemskommunerna

Finansiering

74%

3%
8%

15%

FINANSIERING

Kostnadsfördelning

Övrigt

Interkommunal ersättning 

Fastigheter

Skolmåltid

Undervisning

Administration

47%

7%13%

14%

15%

4%

KOSTNADSFÖRDELNING

Statsbidrag

Försäljning mm Interkommunal ersättning

Driftsbidrag från medlemskommunerna

Finansiering

74%

3%
8%

15%

Kostnadsfördelning

Övrigt

Interkommunal ersättning 

Fastigheter

Skolmåltid

Undervisning

Administration

47%

7%13%

14%

15%

4%

Viktiga förhållanden för resultat 
och ekonomisk ställning

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE •  Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning
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elever från förbundets medlemskommuner väljer en 
annan huvudman. 

Inom den gemensamma verksamheten återfinns 
även förbundets enhet Restaurang & Café. Verksam-
heten uppvisar ett överskott om 0,2 mkr där avvi-
kelserna främst härrör till den höga efterfrågan av 
lägerverksamhet samt högre livsmedelspriser. 2019 
var nettokostnaden för en matportion 38,39 kr och  
446 762 portioner har serverats. Utöver detta ger för-
bundets utbetalningar av inackorderingsbidrag samt 
kostnader för terminskort vid årets slut ett överskott 
mot budget om 1 mnkr. 111 elever har fått inackor-
deringsbidrag och 2 237 elever har erhållit ett termin-
skort för att kunna ta sig till skolan.

Inom det gemensamma återfinns dock högre kost-
nader än budgeterat för exempelvis förbundets pen-
sionskostnader som överstiger budget med cirka 1 mkr, 
vilket inkluderar premier för förmånsbestämd- samt 
avgiftsbestämd tjänstepension, förändringar av pen-
sionsskuld samt utbetalning av pension. Främst är det 
försäkringspremier för förmånsbaserad ålderspension 
som blivit högre än förväntat. Den här delen av pensi-
onen avser de anställda som har ett löneunderlag över 
7,5 inkomstbasbelopp där antalet ökat bland annat i 
och med lärarlönesatsningar och karriärstjänster. 

Gymnasieförbundets resultat vad gäller verksamheten 
sammanställs genom sex prioriterade områden med 23 
delmål för att följa upp kvaliteten i verksamheten. För 
flertalet av verksamhetsmålen har gymnasieförbundet 
höjt sina värden under året. Andelen gymnasieelever 
som uppnår examen och som ligger över rikssnittet 
ökar även 2019, vilket är en trend som gymnasieför-
bundet kunnat följa de senaste sex åren. Skolorna har 
målmedvetet arbetat för en hög grad av gemensam 
pedagogisk grundsyn bland personalen kombinerat 
med individuella lösningar och anpassningar för elev-
erna. Inom vuxenutbildningen har måluppfyllelsen 
även visat på goda resultat. Genomsnittligt betygspo-
äng på avslutade kurser inom vuxenutbildningen ska 
ligga över rikssnittet vilket blev utfallet år 2019.

Gymnasieelever
Antal elever från andra kommuner som studerar på gymnasie-
förbundets skolor samt genomsnittlig intäkt 2016-2019.

År 2019 2018 2017 2016
Antal 
elever 587 542 521 534

Antal AST-
elever 24 20 20 20

Intäkt per 
elev 
genomsnitt

111 900 kr 119 200 kr 111 100 kr 115 500 kr

Särskoleelever
Antal elever från andra kommuner som studerar på gymnasie-
förbundets skolor samt genomsnittlig intäkt 2016-2019.

År 2019 2018 2017 2016
Antal 
elever 32 34 35 36

Intäkt per 
elev 
genom-
snitt

402 600 kr 411 300 kr 381 000 kr 370 400 kr

Andra utbildningsanordnare som eleverna  
söker är: 
År 2019 2018 2017 2016
Skolor i andra kom-
muner 47 73 77 91

Fristående skolor i 
Kalmar 498 512 522 534

Fristående skolor övriga 
landet 67 67 71 38

Totalt 611 652 670 663

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE •  Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning
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PENSIONSFÖRPLIKTELSER
Kalmarsunds gymnasieförbund har beslutat att försäkra bort 
så mycket som möjligt av pensionsskulden i balansräkningen. 
Från och med 1998 ska förbundets pensionsskuld redovisas 
enligt den så kallade blandmodellen.

Enligt den här modellen ska pensionsförpliktelser intjänade 
från och med 1998 redovisas som skuld i balansräkningen och 
pensionsförpliktelser intjänade före 1998 redovisas som an-
svarsförbindelse. Se sammanställningstabell ovan.

Pensionsmedel Bokslut 2019 Bokslut 2018 Bokslut 2017

Avsättningar för pensioner 2,0 2,7 1,7

Ansvarsförbindelse 37,7 40,0 36,9

Särskild avtalspension 0 0 0

Totala pensionsförpliktelser 39,7 42,7 38,6

Återlånade medel 39,7 42,7 38,6

Tabellen ovan visar förbundets pensionsmedel och pensionsförpliktelser uppställt enligt R15.
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Händelser av väsentlig 
betydelse
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 täck-
ning för löneökningar, inte har höjts. På grund av ovanstående, 
har förbundet sedan våren 2018 fortsatt med att jämföra och 
kartlägga sina kostnadsnivåer för att visualisera effektivitet och 
skillnader. Utredningen visar fortfarande på att förbundet i för-
hållande till riket har en väsentligt lägre kostnadsnivå både i 
jämförelse per elev och per invånare. Det rör sig om närmare 
30 000 kr/elev/år. Kostnadsnivån i jämförelse med andra kom-
munalförbund visar även på samma fakta. Gymnasieförbundet 
har även här högst kostnadseffektivitet i jämförelse med samt-
liga utbildningsförbund i Sverige. Den låga kostnaden per elev 
är ett direkt resultat av de senaste årens kostymanpassningar 
som innebär att förbundet numera har en urholkad elevpeng 
som inte står i paritet till de faktiska och skäliga kostnaderna 
som programmen uppgår till. 

För att skapa bättre handlings- och planeringsutrymme för 
kommande utmaningar har därför förbundet, precis som 
förgående år, haft dialogmöten med förbundets medlems-
kommuner om ytterligare en permanent nivåhöjning av med-
lemsbidraget. Dialogmötena har skett såväl på politikernivå 
som på tjänstepersonsnivå, vid ett flertal tillfällen. Dialogen 
med medlemskommunerna syftar till hur de och gymnasie-
förbundet gemensamt kan stärka förbundets möjligheter att 
bibehålla ett stort utbildningsutbud med hög kvalité, att ha en 
fortsatt god ekonomisk hushållning samt för att ha likvärdiga 
förutsättningar att bedriva undervisningen som genomsnittet 
i riket. Kartläggningen visar att förbundet fortfarande saknar i 
genomsnitt ca 12 mkr, exklusive årlig löneökning och volymök-
ning av invånare, för att ha samma förutsättningar att bedriva 
undervisningen som genomsnittet i riket.  Efter diskussioner 
med medlemskommunerna så är dock nivåökningen för år 
2020 justerad till 10,4 mkr dvs. lägre än det förbundet begärt.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE •  Händelser av väsentlig betydelse
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I samband med det ekonomiska läget har gymnasieför-
bundet infört anställningsstopp sedan januari månad 
2019. En kraftig ekonomisk återhållsamhet genomsy-
rar verksamheten beroende på medelsbrist. Vidare har 
gymnasieförbundet utrett och genomfört införande 
av lärlingsförlagd utbildning inom restaurang och livs-
medelprogrammet och hotell- och turismprogrammet 
samt utrett och genomfört en organisationsföränd-
ring inom introduktionsprogrammet, individuellt alter-
nativ – Navigatorskolan. Förändringarna kommer inne-
bära en ekonomisk besparing för förbundet samtidigt 
som eleverna inom lärlingsprogrammen får möjlighet 
till att snabbt bli anställningsbara och får komma ut i 
arbetslivet.

Utöver genomförda åtgärder så har förbundet även 
utrett en eventuell lokaleffektivisering inom restau-
rang- och livsmedelprogrammet och en organisations-
utredning av naturvetenskapliga programmet på Jen-
ny Nyströmskolan. Utredningarna visade dock på att 
förbundet utifrån ett elev- och ekonomiskt perspektiv 
inte ska genomföra några förändringar i dagsläget. 

En ny inriktning på fordon- och transportprogrammet 
lärling karosseri och lackering har i samverkan med 
branschen, på grund av ökat söktryck, beslutats starta 
av direktionen. Inriktningen startar hösten 2019.

Ett flertal insatser och aktiviteter har genomförts med 
syfte att utveckla och förstärka både den yttre och inre 
organisationen. Under våren har arbetsmiljöpolicy och 
jämställdhetsplan reviderats för att främja en gemen-
sam målbild av hur arbetsförhållanden i förbundet ska 
vara samt för att säkerställa att utbildningen är likvär-
dig oavsett kön och könsidentitet. Under året har även 
direktionen fastställt förbundets finanspolicy som reg-
lerar ramverket för finansverksamheten som omfattar 
finansiering, skuldhantering och likviditetshantering.

Under senare delen av vårterminen 2019 genomförde 
skolinspektionen en regelbunden tillsyn. Vid tillsynen 
bedömer Skolinspektionen hur väl huvudmannen upp-
fyller 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 utbild-
ningen samt styrningen och utveckling av utbildningen. 

I augusti redovisades kvalitetsuppföljningarna, triv-
selenkät våren 2019 och kursutvärderingar, läsåret 
2018/2019. Sammantaget visar båda utvärderingarna 
på mycket bra resultat. Eleverna trivs på förbundets 
skolor och känner sig trygga. De anser att skolorna hål-
ler en hög utbildningskvalitet och att lärarna är rättvisa 
vid betygsbedömningen.

Under november månad redovisades kursen ”språkut-
veckling genom entreprenörskap” vid Axel Weü-
delskolan till direktionen. Kursen har fokus på tre av 
förbundets delmål; Integration, digitalisering och En-
treprenöriellt lärande. Målgruppen är personer med 
invandrarbakgrund som studerar sfi och avslutat 
eller läser kurs c. I december redovisades även Inte-
grationsprojektet på naturvetenskapliga programmet 
”Integration” som påbörjades hösten 2018 på Lars 
Kaggskolan. Syftet med projektet är att nyanlända ska 
integreras i skolan och i samhället. Ett antal elever från 
introduktionsprogrammet har tillsammans genomfört 
olika aktiviteter för att lära känna varandra och lära av 
varandra. Utvärderingar visar att aktiviteterna har varit 
uppskattade av eleverna och att många kontakter har 
knutits.

Under året har även förbundet, med sina 10 samver-
kanskommuner i sydostregionen, reviderat sitt sam-
verkansavtal. Avtalet grundar sig på en gemensam 
strävan för kommuner/gymnasieförbund att tillsam-
mans stärka och utveckla hela samverkansområdet till 
att vara en attraktiv gymnasieregion där eleverna er-
bjuds utbildning av hög kvalité. Ett tillägg i samverkans-
avtalet är bland annat för att utveckla metoder kring 
KAA, avhopp och ökad genomströmning. Avtalsparter 
är Kalmarsunds gymnasieförbund och kommunerna 
Emmaboda, Karlshamn, Karlskrona, Lessebo, Nybro, 
Olofström, Oskarshamn, Ronneby, Tingsryd och Växjö.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE •  Händelser av väsentlig betydelse
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE •  Styrning och uppföljning av verksamheten

Styrning och uppfölj-
ning av verksamheten
Styrning och uppföljning inom Kalmarsunds gymnasie-
förbund sker på alla plan inom förbundets verksam-
heter. Personal, arbetsmiljö, ekonomi, redovisning och 
kvaliteten i utbildningsverksamhet följs årligen genom 
olika processer på olika nivåer inom förbundet. I detta 
avsnitt beskrivs styr- och uppföljningsmodellerna av-
seende personalområdet, övergripande verksamheter 
samt kvaliteten i verksamheten. Även hur förbundets 
främsta styrmedel, budgeten, tas fram beskrivs här.

Kalmarsunds gymnasieförbund är utsatt för olika risker 
och för att hantera dessa ska direktionen systematiskt 
arbeta med riskanalyser. Förbundsdirektören ansva-
rar för att riskanalyser genomförs, intern kontrollplan 
upprättas och i övrigt verkar i enlighet med beslu-
tat reglemente för intern kontroll och riskhantering.

Förhoppningen med att arbeta systematiskt är att öka 
riskmedvetenheten inom förbundets verksamheter. 
Alla förbundets olika skolenheter samt andra verksam-
heter (ekonomi, administration, kost m.fl.) ska upp-
rätta en riskanalys utifrån egna förutsättningar och 
behov. Risker kan inte alltid förhindras men det mås-
te finnas en rimlig beredskap för hur de ska hanteras.

Årligen ska förbundsdirektionen följa upp att förbun-
dets interna kontroll fungerar genom att upprätta en 
plan för granskning av den interna kontrollen – Intern 
kontrollplan. Planen innefattar områden eller rutiner 
som ska granskas särskilt under året. Vad som ska 
prioriteras i den interna kontrollplanen grundar sig 
på erfarenhet från tidigare års kontroller, riskanalys, 
nya uppdrag och direktiv, förändringar i organisa-
tion och andra faktorer som bedöms vara relevanta.

Efter genomförd riskanalys upprättar cheferna på 
förbundskansliet ett förslag på  interna kontroll-
punkter över sin verksamhet. I planen anges de 
metoder och aktiviteter som ska syfta till att upp-
täcka samt undvika oavsiktliga eller avsiktliga fel. 

Avsikten och syftet med den interna kontrollen och den 
omedelbara rapporteringen är att kunna vidta åtgärder 
och komma tillrätta med de fel och brister som har upp-
märksammats. Fel eller brister som noteras ska ome-
delbart bli föremål för utredning och dokumenteras.

Vidare ska den interna kontrollen ge medarbetare 
och politiker trygghet genom att skydda dem från 
oberättigade misstankar om oegentligheter. Intern 
kontroll omfattar samtliga faktorer i verksamhet-
ens organisation såsom system för styrning, led-
ning, redovisning och uppföljning utifrån gällande 
lagstiftning, förordningar och rekommendationer.

Förbundsdirektionen fastställer när rapport, av-
seende riskanalys och intern kontroll, senast 
ska avlämnas (uppföljning av  verksamhets- 
målen sker i särskild ordning). Allvarligare brott 
mot eller brister i den interna kontrollen ska ome-
delbart rapporteras till förbundsdirektionen.

Intern kontrollplan för förbundets skolor utgörs av 
antagna verksamhetsmål för kommande år samt det 
systematiska kvalitetsarbetet. I det systematiska kvali-
tetsarbetet ingår att huvudmannen skaffar sig kunskap 
om nuläget vid skolenheterna. Denna nulägesanalys 
ska bland annat innefatta ansvarsfördelningen mellan 
huvudmannen, rektorer och andra chefer, elevernas 
utveckling mot de nationella kunskapsmålen, elevinfly-
tande, trivsel, trygghet och studiero och arbetet mot 
kränkande behandling. I arbetet ingår även att följa upp 
de förutsättningar som huvudmannen ger skolenheter-
na, för att de ska kunna ge eleverna en god utbildning.

När nulägesbilden formuleras bygger den på upp-
gifter som rektorerna tagit fram i sitt eget kvali-
tetsarbete vid skolenheterna, men också på upp-
gifter som huvudmannen samlat in (exempelvis 
trivselenkäter, kursutvärderingar, nationell statis-
tik, anmälningar om kränkande behandlingar, kon-
taktpolitikerbesök, besök från direktionen etc.).
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Avstämning, uppföljning och utvärdering sker konti-
nuerligt genom resultatdialoger, delårsrapporter, års-
redovisning och enheternas kvalitetsredovisningar.
Måluppfyllelsen diskuteras och analyseras på res-
pektive skolenhet i dialog med förbundsdirektören, 
verksamhetsområdeschefen och kvalitets- och verk-
samhetsutvecklaren. Förbättringsåtgärder föreslås 
och vidtas utifrån det. De planerade insatserna riktas 
således mot de behov som framgår i uppföljningar 
och analyser av måluppfyllelsen. Tidigare besluta-
de och genomförda förbättringsåtgärder följs också
upp av huvudmannens representanter för att se 
vilka effekter detta fått på resultatet i skolorna.

Till direktionens sammanträden bjuds ett stort an-
tal representanter för olika verksamheter och sko-
lor in, för att informera om aktuella frågor och för 
att ge direktionen en nulägesbild. Denna informa-
tion är viktig för huvudmannen och ger kunskap om 
och underlag för olika ställningstaganden och beslut. 
Dessa informationstillfällen utgör också ett under-
lag för att kunna göra riktiga bedömningar av verk-
samheternas resultat, behov och förutsättningar.

Intern kontroll gällande det systematiska arbetsmiljö-
arbetet följs upp årligen, centralt och lokalt till vilket 
handlingsplaner kopplas. Vart annat år gör förbun-
det en medarbetarenkät som följs upp och genere-
rar handlingsplaner, centralt och lokalt. Sjukfrånvaro, 
personalomsättning, tillbud och arbetsskador följs 
upp regelbundet under året och redovisas i för-
bundets skyddskommitté. Vid behov görs specifi-
ka insatser. Bemanningsprocessen hanteras genom 
central bemanningsgrupp. Gruppen består av enhe-
ternas planerare, controllers samt HR-specialist, pla-
neringschef och administrativ chef. I gruppen sker 
planering, matchning och uppföljning av utlagda tjäns-
tefördelningar, övertalighet och behov och grupper.

BESKRIVNING AV BUDGETSYSTEMET
Från och med höstterminen 2005 tillämpar 
Kalmarsunds gymnasieförbund en programrelaterad 
elevpeng. Den av Skolverket beslutade riksprislistan 
(senast kända) för fristående skolor används som för-
delningsnyckel när budgetramarna fördelas till enheter-
na. Beloppen som anges i prislistan kan både bli högre  
och  lägre  för enheterna inom Kalmarsunds gymnasie-
förbund, då de endast används som fördelningsnyckel.

Introduktionsprogrammen ingår inte i riksprislis-
tan och för gymnasiesärskolan finns enbart ett ge-
nomsnittligt grundbelopp angivet. Kalmarsunds 
gymnasieförbund har därför tagit fram specifice-
rade belopp för dessa verksamheter. Vart femte 
år sker en översyn av de specificerade beloppen 
och däremellan sker en uppräkning med skolindex. 

Justering görs efter meritvärde enligt Växjös modell 
(5-15 %). Detta ger kompensation för svagpreste-
rande elever på nationella program. För elever som 
läser ett programinriktat val integrerat i klasser med 
nationella program och elever med dispens från be-
hörighetskravet i engelska ges ett extra stöd med 
5 000 kr. Särskild viktning görs för nationellt god-
känd idrottsutbildning. Avräkning med budgetjuste-
ring sker en gång om året per den 15 september, när 
antagningen är avslutad. För språkintroduktionen 
och AST- enheten sker avräkningen 4 gånger per 
år. Samma prislista används som i budgetarbetet. 

För Restaurang & Café räknas budgetramen upp fö 
löner enligt de procentsatser som tilldelas gymnasie-
förbundet. En justering görs sedan med förändring-
en av antalet elever inom dess upptagningsområde.
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE •  God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning

God ekonomisk hus-
hållning och ekonomisk 
ställning
BEDÖMNING – GOD EKONOMISK  
HUSHÅLLNING
En god ekonomisk hushållning innebär inte enbart att 
räkenskaperna går ihop, utan innefattar även ett krav 
på att pengarna används till rätt saker och att de ut-
nyttjas på ett effektivt sätt. I kommunallagen regleras 
även att budgeten ska upprättas så att intäkterna över-
stiger kostnaderna (ovan nämnda balanskrav) samt att 
för verksamheten ska anges mål och riktlinjer som är 
av betydelse för en god ekonomisk hushållning. 

Efter årets ekonomi och resultat så görs  
bedömningen att förbundet har en långsiktig god  
ekonomisk hushållning;

 Förbundet har en ändamålsenlig styrning, med 
mål, upprättade planer och program för att följa upp 
utvecklingen för såväl verksamhet som ekonomi. 

 Förbundet har en beredskap för att möta fram-
tida utmaningar genom att i god tid inför förväntade 
förändringar vidta nödvändiga åtgärder såsom avsätt-
ningar för omstrukturering av verksamheter och dia-
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logmöten med medlemskommuner om nivåhöjning av 
medlemsbidraget. 

 Gymnasieförbundet vidtar nödvändiga åtgärder 
för att få en budget i balans. Förbundet arbetar inten-
sivt med att hitta effektiviseringar vad gäller personal, 
lokaler och programutbud så långt det är möjligt med 
bibehållen kvalité. 

 Förbundet har en finansiell beredskap i form av 
kortsiktig och långsiktig betalningsförmåga dvs. en god 
likviditet och soliditet. Det egna kapitalet har under fle-
ra år byggts upp av goda resultat för att kunna klara 
tillfälliga år av ansträngd ekonomi. 

EKONOMISKA MÅL
Förbundets ekonomiska mål framarbetas och beslutas 
i samband med framställningen av årets budget. Målen 
fastställda i Budget 2019 stäms av i och med bokslut 
2019.

Självfinansiering investeringar
Från ett utrymme om 5 mkr avseende investeringar 
2018 så utökades utrymmet inför 2019 för att täcka det 
investeringsbehov som uppkommer i och med projekt 
Storken. Investeringsbudget 2019 summerar upp till 
12,3 mkr. Under året har dock beslut fattats om att 
elevdatorerna ska köpas in via investeringsbudgeten i 
stället för att leasas. Detta kommer att vara förutsätt-
ningen även inför kommande år och därmed har in-
vesteringsutrymmet för åren framöver i budget 2020 
utökats från de planerade 5 mkr till 10,2 mkr per år. 
Med det prognostiserade resultaten så är målet att kla-
ra en full självfinansiering av investeringarna åren fram-
över. Avseende bokslut 2019 kvarstår dock målet att 75 
procent av investeringarna under planeringsperioden 
(2019-2021) ska självfinansieras. Målet är uppfyllt då 
utfallet är 99 procent efter avstämning. 

Totalt Prognos 2021 Prognos 2020 Bokslut 2019

Resultat 16,3 4,8 4,8 6,7

Avskrivningar 15,6 5,4 5,4 4,7

Förändring av pensionsskuld -0,9 0,1 0,1 0,7

Utrymme (>75% av investeringar) 32,76 10,3 10,3 12,1

Investeringar 32,96 10,2 10,2 12,6

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE •  God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning
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Förändring Prognos 
2021

Prognos 
2020

Bokslut 
2019

Soliditeten ska öka 4,0% 30,0% 28,7% 26,0%

Soliditetsmål inkl. 
ansvarsförbindelsen 
>0%

6,8% 10% 7% 3%

Prognos 
2021

Prognos 
2020

Bokslut 
2019

Årets likviditets- 
saldo genomsnitt 92,4 92,0 91,6

En månadsutbetalning 57 55,2 52,4

Soliditet
Under planeringsperioden 2019-2021 ska förbundets soliditet 
(långsiktig betalningsförmåga) exklusive pensionsförpliktelser 
öka och soliditeten inklusive pensionsförpliktelser ska vara 
positiv. Nedan sammanställning visar att efter bokslut 2019 så 
prognostiseras soliditeten exklusive pensionsförpliktelsen öka 
med 4 procent över planeringsperioden. 

Soliditeten inklusive pensionsförpliktelsen prognostiseras till 
över noll procent under hela planeringsperioden. Målen är 
uppfyllda.

Likviditet
Förbundets mål gällande likviditeten (kortsiktig betalningsför-
måga) anger att likviditetssaldot i genomsnitt över året ska 
överstiga en månads genomsnittliga utbetalningar. 

Målet är uppfyllt 2019 och prognostiseras uppfyllas under 
hela planeringsperioden.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE •  God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning
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Balanskravsresultat

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE •  Balanskravsresultat

Prognos 2022 Prognos 2021 Prognos 2020 Bokslut 2019 Bokslut 2018

Årets resultat 5,1 4,8 4,8 6,7 -20,7

Återbetalning friskolor 0 0 0 0 11,2

Balanserat resultat 5,1 4,8 4,8 6,7 -9,5

Återställning negativt resultat 2018 0,0 0,0 -3,3 -6,2 0,0

Resultat 5,1 4,8 1,5 0,5 -9,5

Enligt kommunallagen ska kommuner och kommunal-
förbund göra en avstämning mot balanskravet. Detta 
innebär att gymnasieförbundet ska redovisa ett posi-
tivt resultat efter avdrag och tillägg. I praktiken klarar 
ett kommunalförbund balanskravet om intäkterna 
överstiger kostnaderna.

År 2018 redovisade gymnasieförbundet ett underskott 
även efter tillägg/avdrag. Det underskott som blev 
ämne för återställning var 9,5 mkr. Vid bokslut 2018 
såg förbundet det som svårt att hinna återställa något 
av underskottet redan 2019 men tack vare effektiv åt-
gärdsplan och bra resultatupphämtning så är detta nu 
möjligt. I och med bokslut 2019 återställer gymnasie-
förbundet 6,2 mkr. Planen är att återstående 3,3 mkr 
återställs vid bokslut 2020 då resultatet har budgete-
rats och prognostiseras för just detta ändamål.
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Antal anställda Totalt Kvinnor Män

Antal årsarbetare av månadsavlönade 554 344 210

Antal månadsavlönade 586 363 223

Andel kvinnor/män av månadsavlönade 100 % 62 % 38 %

Tillsvidareanställda 512 324 188

Andel kvinnor/män av tillsvidareanställda 100 % 63 % 37 %

Visstidsanställda 74 40 34

Andel kvinnor/män av visstidsanställda 100 % 54 % 46 %

Timavlönade 2019

Antal timmar omräknat till årsarbetare 10 5,8 4,2

Medelålder 47,8 48 47,5

Sysselsättningsgrad – tillsvidareanställda

Genomsnittlig syss.grad 94,7 % 94,8 % 94,5 %

Personalförhållanden

TILLSVIDARE OCH VISSTIDSANSTÄLLDA 
Under 2019 minskar antalet anställda något. I december 2019 har förbundet 586 månadsavlönade medarbetare 
vilket är en minskning med 27 medarbetare sedan december föregående år. En av de bakomliggande faktorerna 
kring minskningen är förbundets ekonomiska situation under 2019 vilket har föranlett åtgärder när det gäller 
personal och kostymanpassning. 

Tillsvidareanställda medarbetare uppgår till 512, jämfört med 529 föregående år. Antalet visstidsanställda medar-
betare är 74 medarbetare, en minskning med tio medarbetare. En stor del av de visstidsanställda består av vikariat 
för sjukskrivna och föräldralediga men även av obehöriga lärare som, enligt skollagen, inte får tillsvidareanställas. 

KÖNSFÖRDELNING
62 % av de tillsvidareanställda medarbetarna är kvinnor. Den största yrkesgruppen i förbundet är lärare där ca 60 
% är kvinnor. Läraryrket anses fortsätta vara kvinnodominerat vilket gör det svårt vid rekrytering att få sökande 
av det underrepresenterade könet. Detta försvårar i sin tur möjligheten att upprätthålla en jämn könsfördelning.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE •  Väsentliga personalförhållanden
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Antal anställda
Förbundet har en minskning med antalet 
medarbetare från föregående år. 

37 % av de månadsavlönade i 
förbundet är män.

63% av de månadsavlönade i 
förbundet är kvinnor.

388
LÄRARE
är anställda i gymnasieförbundet.
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tjänst bedömer vi att förbundets största utmaningar 
blir att rekrytera rektorer, elevhälsa och framför allt 
lärare.

Arbetsmarknaden blir allt rörligare geografisk enligt 
SKL:s rapport Sveriges viktigaste jobb inom förskolan 
och skolan. Många flyttar till större städer och orter 
men även rörligheten mellan olika sektorer ökar enligt 
SKL. Medarbetare är också mer benägna att byta jobb 
och arbetsgivare än tidigare. 

Konkurrensen om kompetent personal kommer att 
öka och måste mötas med strategiska beslut och 
handlingsplaner. Förbundet ska erbjuda attraktiva ar-
betsförutsättningar både för våra nuvarande och po-
tentiella framtida medarbetare. Som ett led i detta har 
förbundet tagit fram ett personalpolitiskt program 
med utgångspunkt i de kärnvärden som vi gemensamt 
tagit fram i ett varumärkesarbete. För att säkerställa 
rätt kompetens i tillräcklig omfattning och utveckla en 
attraktiv arbetsplats har förbundet även tagit fram en 
kompetensförsörjningsplan för att möta de komman-
de utmaningarna. 

Ytterligare ett led i arbetet med den strategiska kom-
petensförsörjningen, kopplat till Lärarnas HÖK 18, 
kommer att påbörjas centralt under vårterminen 2020 
för att sedan tas vid av lokala parter under hösttermi-
nen 2020.

Rekryteringar
Under år 2019 annonserade förbundet 54 st tjänster 
externt. 42 st av annonserna var kategoriserade under 
pedagogiskt arbete. 

PERSONALOMSÄTTNING OCH  
PENSIONSPROGNOS

Under 2019 slutade 31 medarbetare sin anställning 
inom förbundet vilket är en stor minskning med före-
gående år. 25 medarbetare slutade på egen begäran, 
en minskning med fem medarbetare sedan föregåen-
de år. Avgångsorsak pension/sjukersättning minskade 
med nio medarbetare. Förbundet ser dock en ökning i 
pensionsprognosen de kommande åren. 

En naturlig personalomsättning kan i viss mån vara po-
sitiv då det kan bidra till utveckling för verksamheten. 
Om personalomsättningen är för hög kan den dock 
leda till ett stort kompetenstapp och kostnader i sam-
band med rekrytering och upplärning av ny personal. 
I jämförelse med riket 2016 ligger gymnasieförbundet 
under nivån när det gäller den totala personalomsätt-
ningen. Det är svårt att få tag på statistik över persona-
lomsättning på nationell nivå, därav siffran från 2016.

Pensionsprognos
Då medelåldern i förbundet är relativt hög, 47,5 år 
2019, står förbundet inför stora utmaningar vad gäller 
pensionsavgångar och nyrekryteringar de kommande 
åren. 

Inom en 5-årsperiod (beräkningen utgår från en pen-
sionsålder av 65 år) kommer förbundet att ha 80  
(16 procent av tillsvidareanställda) pensionsavgångar 
varav 56 (11 procent av tillsvidareanställda) är lärare. 
Av totalt tillsvidareanställda lärare är det 17 procent 
som går i pension inom perioden. Inom en åttaårs- 
period blir motsvarande siffror 127 medarbetare  
(25 procent av tillsvidareanställda) pensionsavgångar 
varav 82 medarbetare (16 procent) är lärare. Av totalt 
tillsvidareanställda lärare är det 24 procent. Av tidiga-
re erfarenhet av rekryteringar och antal sökande per 

Personalomsättning
2019 

(snittanställda 
ack 520 )

2018
(snittanställda 

ack 522)

Antal 
2019

Antal  
2018

Riket 
20161 

inkl egen begäran och 
pension 5,96% 8,61% 31 45 8,8%

egen begäran 4,8% 5,74% 25 30

Pension/sjuk- 
ersättning 1,16% 2,87% 6 15

  
Personalomsättningen visar andelen anställda som ersätts under året i förhållande till det genomsnittliga antalet anställda.

1 Statistik över personalomsättning på nationell nivå finns endast från 2016

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE •  Väsentliga personalförhållanden
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Under 2019 arbetade förbundet fram en gemensam rekryte-
ringsprocess för att utveckla rekryteringsarbetet och stötta 
förbundets chefer i arbetet med objektiv rekrytering. Under 
vårterminen 2020 kommer chefer delta i en workshop i kom-
petensbaserad rekrytering. 

ARBETSMILJÖ OCH HÄLSA

Frisknärvaro
Kalmarsunds gymnasieförbunds definition av frisknärvaro är 
andelen medarbetare som inte har någon sjukdag under året. 

Statistiken visar frisknärvaron från januari t.o.m. november månad. 
Andelen medarbetare som uppfyller kriteriet har sjunkit något 
från föregående år.  Den totala frisknärvaron i jan-dec 2019 är 
39,3 procent i jämförelse med jan-dec 2018 är 41,5 procent. 

Frisknärvaro 
2019

Antal friska  
jan-dec

Antal personer 
jan-dec

Frisknärvaro  
jan-dec

Alla kön 203 517 39,3%
Man 91 186 48,9%
Kvinna 112 331 33,8%

Frisknärvaro 
2018

Antal friska  
jan-dec

Antal personer 
jan-dec

Frisknärvaro  
jan-dec

Alla kön 221 533 41,5%
Man 100 190 52,6%
Kvinna 121 343 35,3%

Total sjukfrånvaro Jan - Dec 
2019

Jan-Dec 
2018

Riksnivå medel- 
värde 2018

1. Total sjukfrånvaro ackumulerad 4,11% 4% 6,8%

2. Procentuell del långtidssjukfrånvaro av totala sjukfrånvaron 
 (60 dagar eller mer) 46,7% 46,5% 43,9%

3. Sjukfrånvaro kvinnor % ack kalenderår 4,59% 5% 7,5%

4. Sjukfrånvaro män % ack kalenderår 2,35% 2,6% 4,4%

5. Sjukfrånvaro i åldersgruppen 29 år eller yngre 1,91% 2,2% 6,1%

6. Sjukfrånvaro i åldersgruppen 30-49 år 2,57% 2,3 % 6,5%

7. Sjukfrånvaro i åldersgruppen 50 år eller äldre 5,78% 6% 7,5%

Sjukfrånvaroredovisning är obligatorisk där den totala sjukfrånvarotiden redovisas uppdelat på kvinnor, män och ålder i relation till den sammanlagda 
ordinarie arbetstiden beräknat i timmar.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE •  Väsentliga personalförhållanden
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Sjukfrånvaro i procent
Sjukfrånvaron redovisas i förhållande till tillgänglig  
ordinarie arbetstid beräknat i timmar. 

Den totala ackumulerade sjukfrånvaron ligger under 
2019 har ökat något i jämförelse med föregående år. 
I relation till medelvärdet för sjukfrånvaro för kommu-
ner i riket år 2018 är sjukfrånvaron i förbundet fortsatt 
låg. 

Sjukfrånvaro per åldersgrupp
Sjukfrånvaron för åldersgrupperna 29 år eller yngre 
samt 50 år eller äldre har sjunkit något sen föregående 
år och är i relation till medelvärdet för kommunerna 
i riket fortsatt låg. Dock sticker ålderskategorin 50 år 
eller äldre ut i relation till övriga ålderskategorier.

Långtidssjukskrivna
Sjukfrånvaro över 59 dagar, definieras som långtids-
sjukskrivning. Andelen långtidssjukskrivningar av den 
totala ackumulerade sjukfrånvaron, 46,7 procent är på 
ungefär samma nivå som föregående år, 46,5 procent. 
Förbundet fortsätter att arbeta aktivt med rehabilite-
ringsprocessen och det förebyggande och hälsofräm-
jande arbetsmiljöarbetet.

Friskvård 
Som en del i förbundets hälsofrämjande arbete  
erbjuds förbundets medarbetare möjlighet att välja 
ekonomiskt bidrag (500 kr/termin) för friskvårdsakti-
vitet eller en friskvårdstimma per vecka beroende på 
sysselsättningsgrad. Under 2019 använde 184 medar-
betare friskvårdsbidraget vilket motsvarar 36 procent 
av månadsavlönade medarbetare. År 2018 nyttjade  
32 procent friskvårdsbidraget.  Det finns också möjlig-
het för medarbetarna att, istället för friskvårdsbidrag, 
använda sig av friskvårdstimme vilket innebär en möj-
lighet att träna 1 timme/vecka på arbetstid. 

ARBETSMILJÖENHETEN
Arbetsmiljöenhetens arbete består av att stötta Kal-
mar kommuns förvaltningar, kommunala bolag och an-
dra kunder i arbetsmiljöarbetet- att behålla det friska 
friskt och skapa hållbara organisationer. Företagshälso-
vårdens främsta uppgift är att se och fånga upp tidiga 
signaler på ohälsa genom att förebygga och minska alla 
typer av risker i arbetsmiljön. 

Under 2019 har Kalmarsunds gymnasieförbunds sam-
arbete med Arbetsmiljöenheten främst präglats reha-
bilitering och arbetsanpassning. 

Totalt har 255 timmar nyttjats. De största tjänsterna 
som förbundet nyttjat har varit rehabilitering och ar-
betsanpassning, organisation och ledarskap, kommu-
nikation och grupputveckling samt fysisk arbetsmiljö.   
Sammanlagt har 27 medarbetare besökt Arbetsmiljö-
enheten varav 67 procent är kvinnor och 33 procent 
är män. 

Från och med 1 januari 2018 har Kalmarsunds gymna-
sieförbund och Arbetsmiljöenheten tecknat ett nytt 
avtal. Det nya avtalet innehåller mer fokus på hälso- 
främjande och förebyggande arbete. 

Arbetsskador och tillbud
Arbetsgivaren har en skyldighet att utreda orsaker till 
olyckor eller ohälsa som arbetstagare råkar ut för i  
arbetet för att kunna förebygga och förhindra riskerna 
i fortsättningen. 

Kalmarsunds gymnasieförbund har kända rutiner för 
risk-, tillbuds- och arbetsskadeanmälningar. Under 2017 
tog förbundet fram ett eget digitalt verktyg för anmälan 
av tillbud och risker. Syftet var att det skulle bli enklare 
att göra en tillbuds- eller riskanmälan. Chefen får en 
kopia av anmälan och därmed informationen snabb-
are. En annan fördel av digitaliseringen är att statistik, 
både på enhetsnivå, och på central nivå blir enklare att 
sammanställa och bidrar därmed till en bättre översikt 
över vad som behöver åtgärdas. 

Under 2019 har 7 arbetsskador eller allvariga tillbud 
rapporterats in till Arbetsmiljöverket. Två olyckor/
allvarliga tillbud ligger under kategorin elektrici-
tet, en olycka/allvarligt tillbud är även anmält under  
explosion/sprängning, fallolycka, fysisk överbelastning,  
fysiskt våld och annan orsak. Arbetsskadorna inklude-
rar både elever och personal.

Antalet internt anmälda tillbud under 2019 uppgick till 
42 st. Antalet anmälda tillbud under 2018 uppgick till 
24 st. Det nya digitala rapporteringssystemet har blivit 
känt i organisationen. Största delen av rapporterade 
tillbud, 38 procent, ligger under kategorin skada av per-

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE •  Väsentliga personalförhållanden
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son (fysiskt, även oavsiktligt). De internt rapporterade 
tillbuden inkluderar både elever och personal.

ÅRLIG UPPFÖLJNING AV DET SYSTEMA-
TISKA ARBETSMILJÖARBETET (SAM) 
Varje år gör arbetsgivaren en uppföljning av det  
systematiska arbetsmiljöarbetet. Uppföljningen görs 
på varje enhet men också på en central nivå. Syftet 
med uppföljningen är att undersöka hur det syste-
matiska arbetet har fungerat under året och om det 
bedrivs i enighet med föreskriften om systematiskt ar-
betsmiljöarbete (AFS 2001:1). De som svarat på enkä-
ten är chefer, skyddsombud, fackliga företrädare samt 
arbetstagare med tilldelad arbetsmiljöuppgift. Under 
2017 reviderades enkäten för att tydliggöra hur frå-
gorna hänger ihop med föreskriften kring systematiskt 
arbetsmiljöarbete (2001:1). Enheternas enkätsvar sam-
manställs och diskuteras i de lokala samverkansgrup-
perna och eventuella förbättringar ska sammanställas 
i en handlingsplan för att sedan genomföras och följas 
upp.

Uppföljningen för 2019 visar att det systematiska  
arbetsmiljöarbetet bedrivs tillfredsställande. Det finns 
rutiner och policys som är kända i organisationen, 
samverkan upplevs fungera bra, ansvarsfördelning-
en i arbetsmiljöarbetet är tydlig och samarbetet med  
Arbetsmiljöenheten är väl fungerande. 

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE •  Väsentliga personalförhållanden
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE •  Förväntad utveckling

Förväntad utveckling
Under det kommande decenniet ökar antalet 16-19 åringar 
inom medlemskommunerna, vilket innebär att den potenti-
ella målgruppen till gymnasieskolan blir större. Enligt befolk-
ningsprognosen i medlemskommunerna kommer antalet 
16-19 åringar att öka med en procentuell ökning för ålderska-
tegorin med ca 21 % fram till år 2028. 

År 2020 fortsätter kostnadsutmaningar för förbundet vad 
gäller till exempel kostnader som förbundet har för ensam-
kommande elever. En del av dessa kostnader har finansierats 
genom migrationsverket men en stor del och en ökande an-
del är numera ofinansierad på grund av exempelvis ålders-
uppskrivning av elever. Även nya lagar och förordningar gäl-
lande möjlighet till uppehållstillstånd för elever på gymnasial 
nivå samt stärkt möjlighet till utbildning i gymnasieskolan för 
asylsökande elever som fyllt 18 år påverkar kostnadsbilden. 
År 2020 fortsätter även återställning av negativt resultat för 
året 2018 vilket innebär att förbundet måste skapa ytterligare 
marginaler än bara ett positivt resultat.

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

VÅRA PRIORITERADE MÅLOMRÅDEN
Förbundets konsekventa arbete med en tydlig styrkedja till-
sammans med skolornas interna systematiska kvalitetsarbete 
och en förbättrad förbundsövergripande uppföljning gör att 
förbundet har nått 18 av de 23 målen (78 procent). För flertalet 
av målen har gymnasieförbundet höjt sina värden. Värt att no-
tera är att målen för alla verksamhetsmål inom det prioritera-
de området Normer, värden och inflytande är uppnådda. Det-
ta ger en bra grund för skolornas fortsatta arbete mot högre 
måluppfyllelse inom Kunskap, utveckling och lärande. 

Trots en ökad måluppfyllelse i år igen, når gymnasieförbundet 
inte riktigt fram till målet för Genomsnittligt jämförelsetal för 
elever med examen ska vara högre än rikssnittet. Förbundet 
ligger på samma jämförelsetal som riket. Inom vuxenutbild-
ningen ligger förbundet endast en procentenhet efter målet 
för andelen avslutade kurser med minst betyget E.

Det systematiska kvalitetsarbetet inom Kalmarsunds gymna-
sieförbund fortsätter att fokusera på att utveckla kvaliteten på 
skolorna inom undervisningsnära målområden. 

Skolinspektionen har under 2019 genomfört en regelbunden 
tillsyn på huvudmannanivå inom Kalmarsunds gymnasieför-
bund. Skolinspektionen skriver i beslutet Det har vid tillsynen 

• Kunskap, utveckling och lärande

• Normer, värden och inflytande

• Integration 

• En skola på vetenskaplig grund och beprövad  
 erfarenhet

• Digital kompetens

• Attraktiv och konkurrensmässig utbildnings- 
 organisation - entreprenöriellt lärande
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inte framkommit annat än att huvudmannen uppfyller 
författningarnas krav inom de arbetsområden som 
granskats. Kalmarsunds gymnasieförbund uppfyller 
därmed  författningarnas krav vad gäller förutsättning-
ar för utbildningen samt vad gäller krav inom styrning 
och utveckling av utbildningen.

Parallellt med tillsynen på huvudmannanivå har Skol-
inspektionen genomfört regelbunden kvalitetsgransk-
ning på två skolenheter, Jenny Nyströmsskolan 4 och 
Lars Kaggskolan 1. I besluten står det: Rektorn leder 
och styr i hög utsträckning skolans utveckling; Under-
visningen främjar i hög utsträckning elevernas möjlig-
heter att nå läroplanens mål avseende kunskaper och 
värden/Undervisningen främjar i flera delar elevernas 
möjligheter att nå läroplanens mål men ett utvecklings-
arbete behöver inledas med att utveckla ändamålsenli-
ga arbetsmetoder så att eleverna i samtliga ämnen ges 
möjlighet att vara delaktiga i planering av arbetssätt, 
arbetsformer och innehåll; Skolan arbetar i hög ut-
sträckning så att utbildningen präglas av trygghet och 
studiero så att eleverna kan ägna sig åt skolarbete; För-
utsättningar för att säkerställa likvärdigheten i bedöm-
ning och betyg ges i hög utsträckning. Den samlade 
bedömningen visar således att skolenheterna JN 4 och 
LK 1 i mycket hög grad uppfyller kraven i författningen.

Under 2019 har även Skolinspektionen inkommit med 
ett uppföljningsbeslut gällande kvalitetsgranskning av 
studie- och yrkesvägledning på gymnasiala yrkespro-
gram vid Stagneliusskolan 2 och skolinspektionen be-
dömer att Kalmarsunds gymnasieförbund har vidtagit 
tillräckliga åtgärder och kvalitetsgranskningen avslutas 
därmed.

MÅLUPPFYLLELSE •  Våra prioriterade målområden
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Måluppfyllelse 2019
MÅL RESULTAT MÅL
Kunskap, utveckling och lärande
Andelen elever som uppnår examen ska ligga över rikssnittet. 95 % över 90 %

Genomsnittligt betygspoäng för elever med examen ska vara högre än rikssnittet. 14,8 % över 14,8
Andel avslutade kurser med minst betyget E inom vuxenutbildning ska vara över rikssnittet. 88 % över 89 %
Genomsnittligt betygspoäng på avslutade kurser inom vuxenutbildning ska vara över 
rikssnittet.

11,9 över 11,7

Eleverna anser att de får hjälp av sina lärare när de behöver det. Målet är nått när medel-
värdet på frågan ”Mina lärare hjälper mig i skolarbetet när jag behöver det” är högre än 
genomsnittet i riket.

7,9 över 7,6

Elevhälsan och lärare har ett nära samarbete så att elever får tidigt stöd och hjälp.

Normer, värden och inflytande
Eleverna känner sig trygga i skolan. 8,5 över 8,1

Eleverna upplever att det råder studiero på lektionerna. 7,2 över 6,4

Eleverna upplever att människors olikheter respekteras i skolan. 7,7 över 7,1

Eleverna ska känna att de har inflytande över utbildningen. 4,5 minst 4,4

Integration
Antalet utbildningsspår ska utökas inom gymnasieskolans introduktionsprogram, för att 
i högre utsträckning tar hänsyn till de nyanlända elevernas förutsättningar och behov.
Gymnasieskolorna ska sträva efter en lokalmässig integrering av elever på Språkintroduk-
tionsprogrammen (IMS) med övriga elever och program på skolorna. 
Skolorna ska utveckla metoder som främjar integration och mångfald.

Lärares kompetens i språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt ska öka.
Inför varje nyrekrytering ska förbundet kvalitetssäkra rekryteringsprocessen så att anställ-
ningsvillkor och kravspecifikationer inte missgynnar personer med utländsk bakgrund.

En skola på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet
Det kollegiala lärandet med analys, gemensam reflektion, dokumentation och systematiskt 
utvecklingsarbete ska öka.
SYL:arnas insatser ska stärka lärarnas lärande och skolornas utvecklingsarbete
Samarbetet med högskolor, universitet och yrkesutbildningarnas branschorganisationer ska 
stärkas

Digital kompetens
Målen i Digitala agendan ska uppnås.

Attraktiv och konkurrensmässig utbildningsorganisation - entreprenöriellt lärande
Vi ska ge våra elever en så bra utbildning att de kan rekommendera sitt gymnasie- 
program till elever som ska söka till gymnasieskolan.

8,2 minst 7,2

Andelen förstahandssökande från medlemskommunerna till förbundets gymnasie- 
utbildningar ska vara minst 80 %.

80 % minst 80 %

Minst 30 % av gymnasieeleverna prövar att bli UF-företagare. 22 % över 30 %

Kursutbudet inom vuxenutbildningen ska öka.

MÅLUPPFYLLELSE •  Måluppfyllelse 2019
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Uppföljning av prioriterade
målområden
MÅL FÖR KUNSKAP, UTVECKLING OCH LÄRANDE

Andelen elever som uppnår examen ska ligga över 
rikssnittet.
Skolorna har målmedvetet arbetat för en hög grad av gemen-
sam pedagogisk grundsyn bland personalen kombinerat med 
individuella lösningar och anpassningar för eleverna. Lärarna 
ställer höga krav på sig själva och eleverna. En ny rutin för ex-
tra anpassningar och särskilt stöd som implementerades un-
der året har bidragit till att elever fått stöd tidigt på gymna-
sieskolorna. Skolornas resurser utanför lektionstid (Studiehall/ 
Resurscentrum/ Studietid) som nyttjas av elever som behöver 
lite extra hjälp påverkar också resultatet positivt.

Flera av förbundets nyanlända elever på de nationella pro-
grammen har, trots många gånger höga ambitioner, svårt att 
nå examen. Skolorna kommer att utveckla arbetet med språk-
stödjare för att höja dessa elevers resultat. Elever antagna med 
dispens från behörighetskravet i engelska från grundskolan har 
många gånger svårt att nå examen. För dessa elever behövs en 
färdig plan direkt för hur de på tre år ska klara grundskolans 
samt gymnasiets engelska 5. Skolorna kommer att tidigt ta tag 
i detta inför kommande antagningar.

Skolorna fortsätter att utveckla det systematiska kvalitets- 
arbetet på arbetslagsnivå för att med större precision förändra 
organisation och arbetssätt för högre måluppfyllelse.
Resultat: 95 procent (kvinnor 95 procent och män 94 
procent). Målet är nått - mål är över 90 procent)

Genomsnittligt betygspoäng för elever med  
examen ska vara högre än rikssnittet. 
Tio av femton nationella program inom förbundet har nått må-
let. Ett målmedvetet arbetet med det systematiska kvalitetsar-
betet för en grundlig analys av statistiska data, diskussioner om 
betyg och bedömning har bidragit till resultatet. Många, före-
trädesvis yrkeselever, är nöjda med att klara godkända betyg. 
De flesta som vill ha arbete efter gymnasiet får det oavsett om 
de har 12,0 eller 14,0 i genomsnittlig betygspoäng och eleverna 
vet om det. Att förändra denna inställning är en stor utmaning 
för skolorna.

MÅLUPPFYLLELSE •  Uppföljning av Kunskap, utveckling och lärande
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Lärare upplever att fler eleverna lider av psykisk ohälsa 
nu än tidigare något som påverkar elevernas studie-
resultat negativt. Skolornas elevhälsateam kommer att 
arbeta mer ute i klasserna tillsammans med ordinarie 
lärare. Samtidigt som lärare måste använda sig av möj-
ligheten till extra anpassningar inom ramen för den  
ordinarie undervisningen i större utsträckning.
Resultat: 14,8 (kvinnor 15,6, män 13,9). Målet är 
inte nått - mål är över 14,8.

Andel avslutade kurser med minst betyget 
E inom vuxenutbildning ska vara över riks- 
snittet.
Lärarna för kontinuerliga samtal med eleverna kring 
deras studieresultat vilket bidrar till en känsla av att 
vara sedd och samtidigt uppmärksammas de indivi-
duella behoven tidigt. Nyckelorden är sambedömning, 
kollegialt lärande och samsyn. En, i de flesta fall, bra 
närvaro samt en undervisning som stöds av Google 
Classroom har stärkt resultaten. 

Det faktum att eleverna i större utsträckning väljer 
flexundervisningen på sfi istället för att göra prövning 
på traditionellt vis har resulterar i fler avklarade betyg. 
Under flexlektionerna på gymnasienivå har eleverna 
möjlighet att få individuell handledning. De kan komma 
när de känner att de behöver mer tid och läraren kan 
lägga mer fokus på den enskilda eleven.

För några av eleverna har matematiken varit en för 
svår utmaning och i flera fall kombinerat med hög 
frånvaro har lett till lågt resultat. En studiehall med  
pedagoger, språkstödjare och resursperson kommer 
att ge eleverna möjlighet till stöd och hjälp i sin utbild-

18 av 23 
mål är 

uppfyllda

ning utanför lektionstid kan stödja dessa och andra 
elever i sin strävan att nå höga betyg.
Resultat: 88 procent (kvinnor 90 procent,  
män 84 procent). Målet är inte nått  - mål är över  
89 procent. 

Genomsnittligt betygspoäng på avslutade 
kurser inom vuxenutbildning ska vara över 
rikssnittet.
Det goda resultatet grundar sig i den höga graden av 
välutbildade lärare. Lärarna har kontinuerligt och med 
uthållighet förklarat för eleverna vad målen för respek-
tive kurs innebär och vad den enskilde behöver göra 
för att nå dem. Lärarna är samtidigt noga med att po-
ängtera att det inte räcker med tiden i skolan för att 
uppnå målen. Det systematiska kontinuerliga kvalitets-
arbetet bidrar också till ökad måluppfyllelse.

En av skolorna kommer att utveckla flödet från an-
tagning till betygssättning inom vuxenutbildningen 
på grundläggande nivå för att nå ännu högre resultat. 
Inom vuxenutbildning på gymnasial nivå ska skolan 
minska antalet felval genom att bedömningar kring in-
dividens förutsättningar att klara kursen ska kvalitets-
säkras. 
Resultat: 11,9 (kvinnor 12,5, män 11,0). Målet är 
nått  - mål är över 11,7.

Eleverna anser att de får hjälp av sina lärare 
när de behöver det. 
Förbundet har nått målet men det är ganska stor dif-
ferens mellan de olika utbildningarna. Framgången be-
ror på engagerad personal som tar stort ansvar både 
enskilt och i respektive arbetslag. Många lärare arbetar 
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efter att skapa en bättre tillgänglig lärmiljö för eleverna 
där lektionsupplägget ger möjlighet till korta avstäm-
ningar och därigenom se till så eleverna får den hjälp 
de behöver. Det finns ett pågående arbete med att 
lyfta vikten av det relationella förhållningssättet, skapa 
höga förväntningar och att klimatet i klassrummet till-
låter att eleven vågar och vill ta emot hjälp.

Det finns ett behov av utveckling av studiestödet på 
modersmål för nyanlända och skolorna behöver fort-
sätta med att anpassa lärmiljöer, utveckla metoder för 
extra anpassningar och särskilt stöd.
Resultat: 7,9 (kvinnor 7,7, män 8,0). Målet är nått 
- mål är över 7,6.

Elevhälsan och lärare har ett nära samarbete 
så att elever får tidigt stöd och hjälp.
Elevhälsan träffar arbetslagen på skolorna regelbundet 
och 48 procent av lärarna anger att elevhälsans per-
sonal hjälper dem att förstå och möta elever i behov 
av stöd I mycket hög grad eller Hög grad i den enkät-
undersökning som är gjord. 91 procent av lärarna har 
under det senaste året samarbetat med elevhälsan. 
Lärare önskar mer stöd från EHT vad gäller att bätt-
re förstår hur de ska möta elever i behov av stöd och 
en tydligare uppföljning om målen nåtts utifrån insatta 
åtgärder

Förbundet har infört en ny gemensam rutin för EHT 
som det tar tid att implementera och få mentorer och 
undervisande lärare att fullt ut förstå processen. Sko-
lorna har efter hand fått bättre kontroll på flöden som 
återkoppling, information och uppföljning av ärenden. 

Det finns ett tydligt behov av utbildning kring hur lära-
re och EHT måste planera efter de elever som behöver 
det mest först och hur sedan denna planering gynnar 
alla elever. Rektorerna efterfrågar ett digitalt system 
där den inblandade personalen kan få en snabb över-
blick över processen för varje elev.

Det är också viktigt att förstärka de rutiner som finns 
kring att hjälpa de elever som förbundet redan i april 
respektive i augusti får överlämningar på. Skolorna har 
en förbättringspotential i att ta hand om och följa upp 
dessa överlämningar i tidigt skede och ibland tar det 
tid innan eleverna får rätt stöd, baserat på det behov 
de har i sin nya miljö.

I jämförelse med tidigare år, har samarbetet utökats 
och stärkts mellan lärare och elevhälsan. Målet är del-
vis uppnått och skolorna är på god väg att uppfylla må-
let i sin helhet.  Det finns emellertid mer att göra för 
att hitta optimala strukturer och rutiner utifrån förut-
sättningarna.
Resultat: Målet är inte nått.

MÅL FÖR NORMER, VÄRDEN OCH
INFLYTANDE

Eleverna känner sig trygga i skolan.
Spännvidden i måluppfyllelse är stor mellan program-
men. Generellt är det mycket goda relationer mellan 
personal/elev och mellan elev/elev. Eleverna anger ock-
så att de är trygga och har kompisar runt omkring sig i 
mycket hög utsträckning. Goda strukturer kring trivsel-
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skapande arbetsmetoder och hur personalen bemöter 
elever skapar trygghet i klasserna och på skolorna. En 
särskild insats som kan nämnas är att personalen har 
haft möjlighet till pedagogisk lunch tillsammans med 
sina elever för ökad trygghet i lunchrestaurangerna på 
gymnasieskolorna.

I klasser med låga resultat på trivselenkäten kommer per-
sonalen att ha samtal med eleverna kring orsaker och 
möjliga lösningar. Representanter från EHT kommer att 
vara mer ute i dessa klasser för en ökad trygghet.
Resultat: 8,5 (kvinnor 8,4, män 8,7). Målet är nått 
- mål ska vara minst 8,1.

Eleverna upplever att det råder studiero på 
lektionerna.
Eleverna på gymnasiesärskolan ger skolan ett mycket 
högt betyg. Gymnasiesärskolan har en personaltäthet 
utifrån elevens behov och förutsättningar. Ledarska-
pet i klassrummet är helt avgörande för hur eleverna 
uppfattar situationen på lektionerna. Skolorna kom-
mer att intensifiera utvecklingen av lärarnas ledarskap. 
För lärare där utvärderingarna visar lägre resultat pla-
neras handledning för att ge lärare nya redskap i arbe-
tet med att äga klassrummet.

Inom vuxenutbildningen är det mycket små problem 
med studieron på lektionerna. De förstår vikten av stu-
diero i klassrummet och tar därför ansvar för den.
Resultat: 7,2 (kvinnor 7,0, män 7,4). Målet är nått  
- mål ska vara minst 6,4.

Eleverna upplever att människors olikheter 
respekteras i skolan. 
Skolorna arbetar aktivt med läroplansmålen och rek-
torer och lärare har tillsammans med elevhälsan arbe-
tat intensivt med skolans gemensamma värdegrund. 
Lärarna arbetar med värdegrunden i undervisningen 
och naturligtvis i andra möten med kollegor och elev-
er. Förbundet genomför också utbildningar för perso-
nalen där fokus är att skapa förståelse för HBTQ men 
även generellt kring människors lika värde.
Resultat: 7,7 (kvinnor 7,5, män 7,8). Målet är nått - 
mål ska vara minst 7,1.

Alla mål för 
Normer, värden 
och inflytande 
är uppfyllda!

Eleverna ska känna att de har inflytande 
över utbildningen.
Eleverna har stort inflytande på områden de kan ha 
inflytande över. Personal har under åren fått en bred 
kompetensutveckling vilket gör att verktygslådan för 
lärarna ständigt har utökats för att kunna tillgodose 
fler elevers behov och rättighet av att vara med och 
påverka. Det råder en diskrepans mellan elevernas 
önskemål om inflytande och de begränsningar som 
finns i kursplanerna. Skolorna behöver bli tydligare i 
kommunikationen med eleverna.
Resultat: 4,6 (kvinnor 4,5, män 4,6). Målet är nått 
- mål ska vara minst 4,4.

INTEGRATION

Antalet utbildningsspår ska utökas inom 
gymnasieskolans introduktionsprogram, för 
att i högre utsträckning tar hänsyn till de ny-
anlända elevernas förutsättningar och behov
Förbundet har haft en ambition att utveckla studie-
vägar och utbildningsspår inom gymnasieskolans 
introduktionsprogram. Under 2019 har de organisa-
toriska förutsättningarna, främst genom de drastiskt 
sjunkande kullarna inom främst IMS, gjort att de ambi-
tiösa planerna har fått stryka på foten. Förbundet gör 
en omstart i frågan 2020 med att utveckla yrkespaket 
inom introduktionsprogrammen med en kombination 
av yrkeskurser som matchar de kompetenskrav som 
arbetsmarknaden ställer för att kunna anställa kombi-
nerat med ämnen/kurser utifrån individens behov och 
förutsättningar.
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Huvudmannens plan för utbildningar på introduktionsprogram 
kommer att omarbetas och för varje introduktionsprogram 
anges behörighet till programmet, syfte, struktur och upplägg, 
huvudsakligt innehåll och skola som erbjuder programmet.
Resultat: Målet är inte nått.

Gymnasieskolorna ska sträva efter en lokalmäs-
sig integrering av elever på språkintroduktions- 
programmen (IMS) med övriga elever och program 
på skolorna.
Skolorna  har planerar klassrumsfördelningen så att IMS- 
undervisningen bedrivs i olika delar av respektive skola. Likaså 
har de skåp i olika delar av skolan med andra ord inte koncen-
trerade till en viss del av skolan för att gynna integrering. Elev-
minskningen då främst på IMS har gjort att skolorna inte har 
behövt hyra lokaler utanför huvudbyggnaderna.
Resultat: Målet är nått.

Skolorna ska utveckla metoder som främjar inte-
gration och mångfald.
Skolorna jobbar aktivt med olika pilotprojekt för att främja  
integration och mångfald såsom tvärgruppssamtal, bok-
projekt, frilufts- och idrottsaktiviteter. Nackdelen är att det  
tenderar att bli enstaka tillfällen som inte leder till något mer. 
Det kan vara svårt att tvinga fram något som blir varaktigt om 
inte initiativet kommer från eleverna själva. Det går att konsta-
tera att elever som börjar ett nationellt program lättare kom-
mer in i gemenskapen, särskilt om de väljer ett program där 
det går mest elever med svenska som modersmål. 

Under läsåret så har förbundet tagit ett omtag kring studie-
handledning på modersmål och inrättat tjänster där skolorna 
kan boka handledare för att hjälpa eleverna att klara av sina 
studier, vilket bidrar till integration i förlängningen.

Vuxenutbildningen med stor del invandrare och rik mångfald  
arbetar aktivt för integration i skola, samhälle och arbetsliv.  
Dessa skolor utvecklar ständigt metoder som främjar integra-
tion och mångfald. Skolarbete växlas med praktiska aktiviteter 
och kulturella upplevelser. Personalen inom vuxenutbildningen 
har ett helhetsperspektiv i arbetet med de studerande vilket 
innebär både internt och externt arbete. Skolorna har genom-
fört vissa gemensamma aktiviteter såsom musikstunder och 
gemensamma fester på skolan. Andra insatser är näringslivs-
spår, studiebesök, språkpraktik och andra aktiviteter. Flexen 
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Fler 
möjligheter

och kvällskursen gör det möjligt för flera grupper än 
tidigare att kombinera arbete/föräldraledighet/praktik 
med språkstudier på sfi. 
Resultat: Målet är nått.

Lärares kompetens i språk- och kunskapsut-
vecklande arbetssätt ska öka.
En stor andel av lärarna i förbundet har i år eller för-
ra året deltagit i SKUA-utbildningar (språk- och kun-
skapsutvecklande arbetssätt) i någon form. Därmed 
har definitivt kompetensen ökat, vilket rektorerna kan 
konstatera vid lektionsbesök. De deltagande lärarna är 
mycket nöjda med insatsen, vilket framgår tydligt av 
utvärderingen. SKUA upplevs som om en påfyllning i 
verktygslådan och att medvetenheten om att det är 
till för alla ämnen. Det är ett kontinuerligt arbete med 
nya infallsvinklar och synliggörande för alla lärare för 
att skapa förståelse, delaktighet och tillgänglighet. 
Många arbetar med materialet i sin undervisning med-
an andra ser det lite svårare framför allt de som jobbar 
mycket med distansutbildning inom vuxenutbildning-
en där eleverna inte är i klassrummet i någon större 
omfattning. 

Nu behövs en fortsättning/fördjupning på de grund-
läggande SKUA-utbildningarna.
Resultat: Målet är nått.

Inför varje nyrekrytering ska förbundet 
kvalitetssäkra rekryteringsprocessen så att 
anställningsvillkor och kravspecifikationer 
inte missgynnar personer med utländsk bak-
grund.
Vid nyrekrytering har rektorerna som mål att anstäl-
la den som har bäst behörighet och kompetens för 
uppdraget. Urvalet varit väldigt litet på många av de 
tjänster skolorna utlyst. Eftersom det råder lärarbrist 
kan de inte välja mellan särskilt många sökande. Dessa 
processer har alltså inte beaktat vilken härkomst per-
sonen har haft utan framförallt den formella och infor-
mella kompetens  som funnits.
Resultat: Målet är nått.

EN SKOLA PÅ VETENSKAPLIG GRUND 
OCH BEPRÖVAD ERFARENHET

Det kollegiala lärandet med analys, gemen-
sam reflektion, dokumentation och syste-
matiskt utvecklingsarbete ska öka.
Förbundets skolor har systematiskt fortbildat, främst 
lärare, för att stödja skolans utvecklingen mot deras lo-
kala utvecklingsplaner. Fortbildningen innefattar i stör-
re och mindre grad att vetenskapliga texter läses och 
diskuteras. I de fall fortbildningen direkt speglas i un-
dervisningen görs analyser enskilt eller i grupp. Detta 
har skapat arenor för ett strukturerat kollegialt läran-
de och gemensamma reflektioner av undervisningen. 

Dokumenteringen av det systematiska utvecklingsar-
betet kan behöva utvecklas.
Resultat: Målet är nått.

SYL:arnas insatser ska stärka lärarnas läran-
de och skolornas utvecklingsarbete.
Förbundet har tillsatt karriärtjänster för lärare vilket 
ska bidra till ökad kvalitet i skolorna och förbättrade 
resultat för eleverna. Målet är att utveckla verksam-
heten i alla förbundets skolor, så att eleverna når 
skolans kunskapsmål samt får med sig nödvändiga 
kunskaper ut i yrkeslivet eller för vidare studier. Vid till-
sättningen av SYL, framgår det mycket tydligt att det 
finns förväntningar att respektive SYL ska göra avtryck 
och göra skillnad i skolornas utvecklingsarbete.

SYL:arna har haft skiftande funktioner under åren och 
några har haft mer påtagliga uppgifter än andra. De dri-
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ver viktiga fortbildingsinslag och annat utvecklingsar-
bete. Även om enkätsvar innehåller kritiska synpunkter 
mot delar av SYL:ares uppdrag har deras insatser stärkt 
utvecklingsarbetet inom förbundet. Lärcirklar har letts 
av SYL och bidragit till att skolor tagit kliv framåt som 
organisation. Genom en satsning på SYL-uppdrag har 
lärare fått utbildning i språk- och kunskapsutvecklande 
arbetssätt (SKUA). SYL:arna har också gjort åtskilliga 
klassrumsobservationer och genom detta identifierat 
de utvecklingsområden skolan jobbar med innevaran-
de läsår. Så ur ett större perspektiv så kan rektorerna 
se att SYL bidrar till skolans utvecklingsarbete.

Skolledningarna upplever att uppdraget har förtydli-
gats och det uppdrag som SYL:arna har bör fördjupa 
det kollegiala lärandet med analys, gemensam reflek-
tion, dokumentation och systematiskt utvecklings-
arbete. SYL:arna har fått mer uttalade uppdrag av 
skolledningar utefter den enskilda skolans behov och 
SYL:arnas personliga profiler. Detta för att skapa möj-
lighet för varje SYL att hitta en plattform för sin roll på 
ett område som passar den egna kompetensen. 
Resultat: Målet är nått.

Samarbetet med högskolor, universitet och 
yrkesutbildningarnas branschorganisationer 
ska stärkas.
Alla yrkesutbildningar har kontinuerliga kontakter med 
sina respektive programråd och detta gör att samar-
betet mellan branschorganisationerna och yrkesut-
bildningarna är starkt. Flera av gymnasieprogrammen 

Digital 
kompetens i 
framkant

har etablerade kontakter med högskolor och universi-
tet både för lärares fortbildning och för att öka elevers 
beredskap inför kommande studieval.

Enskilda företag och hela branscher är aktiva i APL, 
gymnasiearbetet och information om yrkeslivet. 

Gymnasiesärskolan har ett pågående samarbete med 
SPSM sedan två år med fokus på tillgänglig lärmiljö 
och har även deltagit i ett forskningsprojekt kopplat 
till Linköpings universitet gällande läsutveckling inom 
gymnasiesärskolan. 
Resultat: Målet är nått.

DIGITAL KOMPETENS

Målen i Digitala agendan ska uppnås.
Lärare har hög digital kompetens i användandet av de i 
skolan vanligaste verktygen och tjänsterna för egen del 
och som stöd för elevernas lärande. Kommunikation 
sker digitalt både med skolledning och elever. Skolan 
har en väl fungerande infrastruktur både vad det gäller 
hårdvara och digitala tjänster. Undervisningsmaterial 
delas med elever och kollegor digitalt. 

Utvecklingen går snabbt och det gäller att fortsätta ha 
fokus på vad som händer och på vad skolan kan göra 
härnäst. Detta kräver återkommande aktiviteter på så-
väl arbetslags- som ämneslagsnivå.
Resultat: Målet är nått.
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ATTRAKTIV OCH KONKURRENSMÄSSIG 
UTBILDNINGSORGANISATION  
- ENTREPRENÖRIELLT LÄRANDE 

Vi ska ge våra elever en så bra utbildning att 
de kan rekommendera sitt gymnasieprogram 
till elever som ska söka till gymnasieskolan.
Duktiga, kompetenta lärare och kunnig EHT-personal 
medverkar till att eleverna trivs och utvecklas på sina 
respektive program och på skolan som helhet. Elever-
na är goda ambassadörer för sina program. De positiva 
resultaten på tidigare redovisade mål speglar sig säkert 
även i detta resultat. Det är viktigt att hålla kvar detta 
och arbeta vidare i arbetslag och lärcirklar för att be-
hålla känslan av kvalite och trivsel.
Resultat: 8,2 (kvinnor 8,2, män 7,2). Målet är nått.

Andelen förstahandssökande från medlem-
skommunerna till förbundets gymnasieut-
bildningar ska vara minst 80 procent.
Merparten av programmen inom förbundet har över 
80 procent av medlemskommunernas förstahands- 
sökande inom respektive program. Det är populära  
utbildningar och det är viktigt att fortsätta att arbeta 
för att behålla en hög kvalite i undervisningen och där-
med ett starkt varumärke. Viktiga faktorer är en trygg 
skola, väl fungerande organisatorisk infrastruktur, lokal 
förankring och ett gott rykte.

Det är tre program som inte har samma höga andel 
av medlemskommunernas sökande. Det beror till stor 
del på att populära inriktningar och spetsutbildningar 
saknas i förbundets utbud, samt för ett program där 
en till synes tillfällig ökning av populariteten hos en an-
nan huvudman.
Resultat: 80 procent (kvinnor 83 procent, 
män 79 procent). Målet är nått. 

Minst 30 procent av gymnasieeleverna driver 
ett UF-företag.
Skolorna har hanterat UF-läromedlet på lite olika sätt 
beroende på programmens och inriktningarnas ka-
raktär. På vissa av programmen är det naturligt med 
kurserna Entreprenörskap och/eller Entreprenörskap 
och företagande där kursmålen stämmer väl överens 
med upplägget av UF. För dessa program är kursen/
erna obligatoriska enligt läroplanen eller har rektor 
gjort dem obligatoriska. För program där Entrepre-

nörskap och Entreprenörskap och företagande är val-
bar väljer yrkeselever i hög grad, ibland på uppmaning 
av branschföreträdare, bredd- och fördjupningskur-
ser inom yrket eller kurser för behörighet till högre  
studier. Gällande elever på högskoleförberedande pro-
gram tar de i första hand kurser som ger meritpoäng 
vid urval till universitet och högskolor.
Resultat: 22 procent (kvinnor 27 procent,  
män 17 procent). Målet är inte nått.

Kursutbudet inom vuxenutbildningen ska 
öka.
Det finns en vilja inom skolorna med vuxenutbildning-
en att forma utbildningar som gynnar individens läran-
de och snabbare väg mot vidare studier eller arbete. 
Förbundet har startat två helt nya sammanhållna ut-
bildningar inom barnskötare - elevassistent och djur-
skötare i mjölkproduktion samt flera varianter inom 
vård- och omsorgsutbildningarna (reguljärt, lärande 
på arbetplats, förberedande vård- och omsorgsutbild-
ning, mångfald i omsorgen etc.) och orienteringskur-
ser (grundläggande läs- och skrivkurs inriktat mot sfi, 
språkutveckling genom entreprenörskap samt i mate-
matik). Skolorna har ett medvetet arbete för att un-
derlätta för elever att läsa sfi i kombination med kurser 
på grundläggande och/eller gymnasial nivå.

Skolorna jobbar nära tillsammans med kommunerna 
och näringslivet och är uppdaterad om vilka behov 
som finns.
Resultat: Målet är nått.
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Patientsäkerhetsberättelse
VERKSAMHETENS MÅL FÖR 
PATIENTSÄKERHETSARBETET 
Vårdgivaren ska planera, leda och kontrollera verksamheten 
på ett sätt som leder till att kraven på god vård i hälso- och 
sjukvårdslag (2017:30) upprätthålls. Vårdgivaren ansvarar för 
att det finns ett ledningssystem för verksamheten som ska an-
vändas systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra verk-
samhetens kvalitet.  

De övergripande målen för patientsäkerhetsarbe-
tet inom elevhälsans medicinska insats (EMI) är: 
• att ha rutiner för medicinska bedömningar och handlingar 
 så att de utförs på ett kvalitetssäkert sätt i enlighet med lagar  
 och föreskrifter 
• att ha möjlighet att erbjuda alla elever lika rätt till EMI 
• att ha rutiner och en organisation som möjliggör fullgörandet 
 enligt Socialstyrelsens riktlinjer för EMI och skollagen 
• att ha en organisation där man tillvaratar tillbud, risker och  
 avvikelser samt ser dem som en tillgång för utveckling av  
 patientsäkerhetsarbetet 
• att ha tydliga rutiner och en organisation där EMI kan planera, 
 utföra och utvärdera sitt arbete löpande under läsåret 

Elevhälsans medicinska insats ska främja elevens hälsa, lärande 
och utveckling mot skolans mål. Elevhälsan ska främst arbeta 
hälsofrämjande och förbyggande. Hälsofrämjande arbete syf-
tar till att stärka eller bibehålla människors fysiska, psykiska och 
sociala välbefinnande. Hälsofrämjande åtgärder fokuserar på 
människors självskattade bedömning av fysiskt, psykiskt och 
socialt välbefinnande. Elevhälsans arbete ska bidra till att skapa 
miljöer som främjar elevernas hälsa och lärande. 

Förebyggande arbete handlar om att minska risken för ohälsa. 
Målet med det förebyggande arbetet är att minska riskfakto-
rers inflytande över individen och samtidigt stärka skyddsfak-
torerna. Planeringen av det förebyggande arbetet utgår från 
kunskapen om vad som orsakar ohälsa, och vilka miljöfaktorer 
som kan leda till ohälsa eller svårigheter med att nå utbildning-
ens mål. 

Mål för elevhälsans medicinska insats är att främja 
elevens hälsa och utveckling genom att: 
• erbjuda kvalitativa hälsosamtal som är det viktigaste  
 instrumentet för EMI. Att genomföra hälsosamtalet professi- 
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 onellt och på ett likvärdigt sätt förutsätter att sam- 
 talen har en gemensam struktur samt att skolsköter- 
 skorna har en god kompetens i samtalsmetodik.
• främja fysisk hälsa för att motverka psykisk ohälsa. 
 Sambandet mellan lärande, fysisk och psykisk hälsa 
 är ett centralt område för EMI. Elevers helhetssyn på  
 sin hälsa har stor betydelse för skolprestationer, inte  
 minst det fysiska välbefinnandet och den psykiska  
 hälsan. Elevens egen livsstil har stor betydelse för  
 måendet och elevens måluppfyllelse.
• erbjuda vaccinationer enligt nationella vaccinations- 
 programmet. 
• delta i skolornas elevhälsoarbete där EMI har den  
 medicinska kunskapen och därmed ansvar för  
 patientsäkerhetsarbetet

ANSVAR FÖR PATIENTSÄKERHETS- 
ARBETET
Direktionen för Kalmarsunds gymnasieförbund be-
driver hälso- och sjukvård inom ramen för EMI vid 
förbundets skolor. I lagens mening är direktionen 
vårdgivare.  Vårdgivaren fastställer verksamhetens 
övergripande mål för kvalitet och patientsäkerhet och 
ska kontinuerligt följa upp och utvärdera målen. Om 
vårdgivaren inte utser någon verksamhetschef för EMI 
ligger det fulla ansvaret för det medicintekniska områ-
det kvar på vårdgivaren. Därför har direktionen utsett  
verksamhetsområdeschefen som verksamhetschef för 

EMI. Eftersom nuvarande verksamhetschef inte har 
medicinsk kompetens har skolläkaren det medicinska 
ansvaret och ansvaret för anmälningsskyldighet enligt 
3 kap. 5-7 §§. Skolläkaren är Lex Maria ansvarig. Verk-
samhetschefen har gett uppdrag åt medicinskt led-
ningsansvarig skolsköterska, (MLA), att ansvara för att 
kvalitetssäkrade rutiner finns och uppdateras. Vidare 
ingår det i arbetsuppgifterna för MLA att journaler förs 
enligt gällande lagstiftning samt samordning av yrkes-
nätverkets möten vad gäller kallelser, innehåll, genom-
förande och uppföljningar.

Varje medarbetare ansvarar för att hålla sig väl förtro-
gen med den lagstiftning som gäller inom hälso- och 
sjukvården och för elevhälsan, samt de bestämmelser, 
föreskrifter och rutiner som gäller för verksamheten. I 
ansvaret ingår att identifiera och rapportera avvikelser 
och risker.

VILKA ÅTGÄRDER SOM GENOMFÖRTS 
FÖR ÖKAD PATIENTSÄKERHET
Vårdgivaren ska senast den 1 mars varje år upprätta 
en patientsäkerhetsberättelse av vilken det ska framgå 
hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under före-
gående kalenderår, vilka åtgärder som har vidtagits för 
att öka patientsäkerheten samt vilka resultat som har 
uppnåtts. 
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RUTINER FÖR EGENKONTROLL SAMT 
VILKEN EGENKONTROLL SOM GENOM-
FÖRTS UNDER ÅRET
Elevhälsans medicinska insats har en verksamhetsplan 
som årligen revideras och utifrån den upprättas en 
verksamhetsberättelse där arbetet under det gångna 
året redovisas. 

Kalmarsunds gymnasieförbund använder sig av elev-
journalsystemet PMO, (Profdoc Medical Office), ett 
digitalt medicinskt dokumentationssystem för elevhäl-
san. Systematiska loggkontroller i journalen utförs av 
MLA, dessa dokumenteras och bevaras.

Genomgång av avvikelser som inkommit görs konti-
nuerligt under året tillsammans med verksamhetschef 
och berörd skolsköterska. Sammanställning kring avvi-
kelser redovisas terminsvis till skolsköterskegruppen.

All hälso- och sjukvårdspersonal har ett eget yrkesan-
svar för att arbetet ska utföras i överensstämmelse 
med vetenskap och beprövad erfarenhet och skyldig-
het att bidra till att hög patientsäkerhet upprätthålls. 
Varje medarbetare ansvarar för att hålla sig väl förtro-
gen med den lagstiftning som gäller inom hälso- och 
sjukvården och för elevhälsan, samt de bestämmelser, 
föreskrifter och rutiner som gäller för verksamheten. I 
ansvaret ingår att identifiera och rapportera avvikelser 
och risker.

ÅTGÄRDER FÖR ÖKAD PATIENTSÄKERHET

Metodhandbok
Inför terminsstart har MLA i uppdrag att säkerställa att 
metodhandboken är genomgången och uppdaterad. 
Nya uppdateringar sker fortlöpande under verksam-
hetsåret.

Professionsträffar via yrkesnätverk
Skolsköterskorna inom Kalmarsunds gymnasieförbund 
träffas i yrkesnätverksträffar tillsammans med skol-
sköterskor från grundskolan inom Kalmar kommun en 
gång i månaden. 
Innehåll i yrkesnätverken 2019
• Överviktsteamet från barnkliniken, Kalmar
• Ortopedi och idrottsskador, Dr Anders Linge från  
  ortopedkliniken

• Hjärtlungräddning – Grundläggande HLR kurs
• Diabetesteamet från barnkliniken
• Information från EMI-länsgruppen
• Asyl och flyktinghälsan, information, journalhandling- 
 ar, vaccinationer
• Allergier, Dr Hans Loo, barnkliniken Kalmar
• Avancerad hjärtlungräddning på Kalmar länssjukhus
• Journalgranskning, PMO- kvalitetssäkring i journal 
 dokumentation

Kompetensutveckling
Skolsköterskorna deltar regelbundet i olika utbildning-
ar under verksamhetsåret. Vilka utbildningar som är 
aktuella utgår ifrån behov från verksamheten och ti-
digare kunskap i ämnena. I följande punkter redovisas 
innehåll i den kompetensutveckling som prioriterats ut 
av verksamhetschef.

Utvecklingsdagar i Borgholm för kommunens och 
gymnasieförbundets skolsköterskor med temat fysisk 
aktivitet hos barn och ungdomar.

Kongress 2019 för EMI. Innehåll i programmet hade 
ett särskilt fokus på friskfaktorer. Temat var hälsa, mo-
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tion/rörelse, sömn och relationer. Under kongressen 
fördjupades även diskussioner om hur EMI kan stärka 
elevernas självkänsla och skapa en positiv skolmiljö?
 

RESULTAT
Elevhälsans medicinska insats har följt sitt årshjul och 
sina kvalitetssäkrade rutiner. Under året har det inte 
inkommit några avvikelserapporter. 

Kompetensutveckling har ägt rum enligt verksam-
hetsplanen för 2019 som fastsällts av direktionen för  
Kalmarsunds gymnasieförbund.

En metodbok finns som stöd i kvalitets- och lednings-
arbetet, den uppdateras regelbundet av MLA.

FÖRBÄTTRINGS- OCH UTVECKLINGS- 
OMRÅDEN
I dialog med kvalitets- och verksamhetsutvecklare 
inom Kalmarsunds gymnasieförbund utveckla statisti-
kverktyg för att säkerställa kunskapsöverföring och 
analysunderlag till skolledningarna.

Utveckla arbetssätt och metodik vad gäller fysisk och 
psykisk hälsa där skolorna inspirerar eleverna att aktivt 
välja främjande livsstilsfaktorer.

Föreslå hur skolans arbete med att främja närvaro och 
vidta åtgärder vid frånvaro kan förbättras.
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Verksamhetsberättelser 2019



44. Årsredovisning 2019

EKONOMI
Medlemskommunernas respektive fullmäktige antar förbun-
dets budget, så även budgeten för vuxenutbildning. Därefter 
hanteras Axel Weüdelskolans och Mjölnergymnasiets spe-
cifika budget via Styrelsen för vuxenutbildning där Kalmar, 
Mörbylånga och Torsås kommuner finns representerade. Där 
fördelas förbundets medlemsbidrag för vuxenutbildning till-
sammans med det statsbidrag vilket Kunskapsnavet fakturerar 
kommunerna för verksamheten. 2019 räckte inte tillgängliga 
medel för att tillmötesgå både Kunskapsnavets och Axel Weü-
delskolans budgetäskningar, vilket ledde till en kompromiss 
och 2,8 mkr i reducering utifrån Axel Weüdelskolans äskning.

Detta innebar att Axel Weüdelskolan inte kunde tillsätta fyra 
av de tjänster de planerat för året (2,4 mkr). Det innebar även 
en översyn av 2019 års tjänstefördelning för att kunna anpassa 
utbudet efter given budgetram.

Överenskommelse har under våren ingåtts mellan Kalmar 
kommun och Kalmarsunds gymnasieförbund avseende för-
delning av medel för statsbidraget utbildningsplikten där Axel 
Weüdelskolan presterar verksamhet inom statsbidragets om-
råde. 64 procent av kalkylerade medel som kommunen erhåller 
via schablonbidraget inom etableringen har under året kommit 
förbundet och Axel Weüdelskolan tillhanda.

Utfallet för Axel Weüdelskolan är ett resultat enligt budget.

Axel Weüdelskolan 
& Mjölnergymnasiet
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Torsås kommun har under året valt att låta kommunens 
sfi-elever, med start från hösten 2019, ha sin utbildning 
i Kalmar på Axel Weüdelskolan. Lärvuxverksamheten 
återfanns under hösten i Torsås på Mjölnergymnasiet. 
Utfallet för enheten på Mjölnergymnasiet uppgår till 
plus 0,6 mkr till största del beroende på flytten av elev-
er till Axel Weüdelskolan under hösten dvs. reducering 
av verksamheten på plats.

UPPFÖLJNING AV PRIORITERADE  
MÅLOMRÅDEN

Kunskap, utveckling och lärande
Andel avslutade kurser med minst betyget E 
inom vuxenutbildning ska vara över rikssnit-
tet.
Målet är nått totalt för skolan. Lärarnas kontinuerliga 
samtal med eleverna kring deras studieresultat ger en 
känsla av de blir sedda och de individuella behoven 
uppmärksammas tidigt. Nyckelorden är sambedöm-
ning, kollegialt lärande och samsyn. Elever som inte når 
målen får i tidigt skede kontakt med specialpedagog 
och eventuellt studievägledare för samtal och åtgärds-
plan. Sammansättningen av elevgrupperna har föränd-
rats. Det har skett en ökning av individer med kort eller 
obefintlig studiebakgrund och minskning av individer 
med akademisk bakgrund.

Eleverna väljer i större utsträckning flexundervisning-
en på sfi istället för att göra prövning på traditionellt 

vis har resulterar i fler avklarade betyg. Under flexlek-
tionerna på gymnasienivå har eleverna möjlighet att få 
individuell handledning, de kan komma när de känner 
att de behöver mer tid och läraren kan lägga mer fokus 
på den enskilda eleven.

Genomsnittlig betygspoäng på avslutade 
kurser inom vuxenutbildning ska vara över 
rikssnittet.
Skolan har som helhet nått målet. En minskning jäm-
förbart med tidigare år vilken beror till största del på 
förändrade elevgrupper med fler individer med kor-
tare utbildningsbakgrund. Det goda resultatet grundar 
sig i den höga graden av välutbildade lärare. sfi elev-
erna på Mjölnergymnasiet når inte lika höga resultat 
som på Axel Weüdelskolan. Dessa elever flyttades vid 
halvårsskiftet till Axel Weüdelskolan och fördelas på oli-
ka grupper med en undervisningen som bättre passar 
var och ens nivå i det svenska språket. Denna elevgrupp 
kommer sannolikt att nå högre måluppfyllelse framöver.

Skolan kommer att utveckla flödet från antagning till 
betygssättning inom vuxenutbildningen på grundläg-
gande nivå får att nå ännu högre resultat. Inom vux-
enutbildning på gymnasial nivå ska skolan minska an-
talet felval genom att bedömningar kring individens 
förutsättningar att klara kursen ska kvalitetssäkras. En 
förbättrad kommunikation mellan studie- och yrkes-
vägledningen och pedagogerna ökar möjligheterna för 
det.
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Skolledningen är trygg i att lärarna ständigt reflekterar 
över de insatser som initierats. Arbetslagen har i upp-
drag att minst en gång per månad fylla i en löpande 
logg i det gemensamma kvalitetsdokument. Det sys-
tematiska kontinuerliga kvalitetsarbetet medför ökad 
måluppfyllelse.

Eleverna anser att de får hjälp av sina lärare 
när de behöver det. 
Skolan når målet. Skolan kan se i enkätsvar att elever-
na är mycket nöjda med det stöd de får i sitt lärande. 
Lärarna arbetar kontinuerligt med att upprätthålla en 
god dialog med eleverna där man tydliggör målen och 
var individen befinner sig. Det finns ett väl utarbetat 
system som personalen arbetar utifrån i kontakten 
med eleverna kring deras lärande. De elever som be-
höver extra hjälp för detta under skolans utlagda re-
surstider vilka har utökats under året.

Normer, värden och inflytande
Eleverna känner sig trygga i skolan.
Skolan når målet. Personalen arbetar aktivt med att 
uppmärksamma otrygghet och arbetar strukturerat 
enligt skolans rutiner då situationer uppstår. Persona-
len tar även hjälp utifrån t.ex. Kvinnojouren och Integra 
Kalmar för att aktualisera ämnesområdet ur flera per-
spektiv. För att stärka sammanhållningen och känslan 
av en trygg gemenskap anordnar personal och elever 
gemensamma aktiviteter över arbetslagen, till exempel 
musikfest, Lucia, sommarfest m.m. 

Eleverna upplever att det råder studiero på 
lektionerna.
Skolan har nått målet. Sammanfattningsvis kan man 
säga att mindsetet allas arbetsplats på skolan är en 
framgångsfaktor. Klassens spelregler är viktiga för 
trygghet och studiero, och därför är eleverna med 
och bestämmer om reglerna i klassrummen redan från 
början av utbildningen. Dock är några av elevgrupper-
na är sårbara för förändringar och reagerar negativt på 
när vikarier tas in. Lärarna följer upp vikariernas arbe-
te och meddelar skolledningen om det inte fungerar.  
Andra grupper är vana vid universitetsstudier och för-
står vikten av studiero vid studier och tar därför ansvar 
för den.

Eleverna upplever att människors olikheter 
respekteras i skolan.
Skolan har nått målet och har höga resultat. Lärar-
na arbetar med värdegrunden i undervisningen och  
naturligtvis i mötet med varandra och eleverna. Vid 
varje kursstart och sedan kontinuerligt under kurserna 
tas frågan upp. Personalen upplever att eleverna våg-
ar uttrycka olika åsikter och blir respektfullt bemötta. 
Eleverna ges utrymme för att uttrycka olika åsikter 
och möjlighet att förklara varför de tycker som de gör. 
Skolan är dock tydlig med vad som är lagligt och inte 
i Sverige. Mångfalden på skolan är en naturlig del med 
tanke på den blandning av kulturer, religioner och åld-
rar som finns representerade på skolan.

Eleverna ska känna att de har inflytande 
över utbildningen
Skolan har nått målet. Personalen inhämtar kontinuer-
ligt synpunkter från eleverna gällande deras inflytande. 
Lärarna har ett väl inarbetat koncept där de tillsam-
mans med sina elever för dialog kring inflytande och 
vad det betyder eftersom det finns en ovana kring in-
flytande. Studeranderåd finns på skolan där rektorerna 
träffar representanter från de olika utbildningarna på 
skolan. Detta sker minst en gång per halvår.

Integration
Skolorna ska utveckla metoder som främjar 
integration och mångfald.
Skolan har nått målet. Skolan utvecklar ständigt metoder 
som främjar integration och mångfald. Den kommu-
nala vuxenutbildningen är en skolform som har en rik 
mångfald. Uppdraget är att ständigt utveckla metoder 
för att vara en viktig aktör i samhällets arbete för att 
integrera människor i arbete, vidare studier och sam-
hället allmänt. Personalen på skolan har ett helhets-
perspektiv i arbetet med de studerande vilket innebär 
både internt och externt arbete.

Skolan har genomfört vissa gemensamma aktiviteter 
såsom musikstunder och gemensamma fester på sko-
lan. Skolan har även enskilda insatser som främjar in-
tegration, som ett näringslivsspår, studiebesök, språk-
praktik och andra aktiviteter. Flexen och kvällskursen 
gör det möjligt för flera grupper än tidigare att kombi-
nera arbete/föräldraledighet/praktik med språkstudier 
på sfi.
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Lärares kompetens i språk- och kunskapsut-
vecklande arbetssätt ska öka.
Går inte att bedöma. Skolan har inte arbetat med SKUA 
(språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt).

Inför varje nyrekrytering ska förbundet 
kvalitetssäkra rekryteringsprocessen så att 
anställningsvillkor och kravspecifikationer 
inte missgynnar personer med utländsk bak-
grund.
Skolan har nått målet. Inför varje nyrekrytering följer 
anställande chef de lagkrav som ställs vid rekrytering.

En skola på vetenskaplig grund och beprö-
vad erfarenhet
Det kollegiala lärandet med analys, gemen-
sam reflektion, dokumentation och syste-
matiskt utvecklingsarbete ska öka.
Skolan har nått målet. Skolledningen har fortsatt det 
aktiva arbetet med att skapa en pedagogisk helhetssyn 
vilken kommer sjösättas internt och externt under vå-
ren 2020. Detta arbete har genererat synergieffekter 
inom hela skolan. Skolledningen ser att det kollegiala 
lärande har blivit en naturlig del i organisationen men 
samtidigt finns mindsetet att förfina och utveckla. 
Skolan är inne i fasen att förvalta de förändringar som  
genomförts.

SYL:arnas insatser ska stärka lärarnas läran-
de och skolornas utvecklingsarbete
Skolan har nått målet. Skolledningen har påbörjat arbe-
tet med att ta fram en tydlig arbetsbeskrivning för SYL. 
SYL:arna har även påbörjat en kompetensutveckling 
via Linnéuniversitetet tillsammans med andra SYL:are 
från regionen. Syftet med denna kompetensutveckling 
är att i ordnade former analysera sin egna verksamhet 
och få insyn hur andra arbetar med sitt uppdrag. Det 
är en tät dialog mellan skolledning och SYL:are under 
kursens gång där de bollar områden som är aktuella i 
kursen.

Samarbetet med högskolor, universitet och 
yrkesutbildningarnas branschorganisationer 
ska stärkas
Skolan har nått målet. Skolan har tagit stora steg i 
arbetet med det systematiska kvalitetsarbetet vilket 
leder till spetsad kompetensutveckling, kontakt med 
högskolor/universitet. När det gäller samarbete så 
samverkar skolan med Linnéuniversitetet gällande nät-
verksträff för SYL:are. När det gäller Linköpings univer-
sitet så har skolan samverkat med dem i arbetet med 
den pedagogiska helhetssynen. En av skolans lärare 
gjorde en observationsrapport kring arbetet.

Digital kompetens
Målen i Digitala agendan ska uppnås.
Skolan har nått målet. Skolledningen har i god sam-
verkan med IKT-pedagogerna arbetat med målen för 
den digitala agendan. Den kvalitativa analysen visar att 
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personal har hög digital kompetens och att de använ-
der sig av digital verktyg i arbetet med eleverna. Lärar-
na arbetar med att höja elevernas digitala kompetens 
eftersom ett flertal av eleverna saknar grundläggande 
kunskaper och färdigheter. Skolan är första skolan i 
förbundet som testar IKT-pedagogernas utbildning 
inom Digitaliseringens påverkan på samhället. Ett för-
bättringsområde är bl.a. arbetet med källkritik.

Attraktiv och konkurrensmässig utbild-
ningsorganisation - entreprenöriellt läran-
de
Kursutbudet inom vuxenutbildningen ska 
öka.
Skolan har nått målet. Skolledningen anser att det finns 
en vilja och utvecklingspotential inom organisationen 
att forma utbildningar som gynnar individens läran-
de och snabbare väg mot vidare studier eller arbete. 
Flera varianter inom vård- och omsorgsutbildningarna 
har vuxit fram under året (reguljärt, LPA, förberedan-
de vård- och omsorgsutbildning, mångfald i omsorgen 
etc.). Flera orienteringskurser har startats: grundläg-
gande läs- och skrivkurs inriktat mot sfi, språkutveck-
ling genom entreprenörskap samt i matematik. Skolan 
har medvetet arbetat för att underlätta för elever att 
läsa sfi i kombination med kurser på grundläggande 
och/eller gymnasial nivå.

ÖVRIGA VIKTIGA HÄNDELSER UNDER 
ÅRET
Axel Weüdelskolan har tillgång till ändamålsenliga lokaler 
och under andra halvan av året var lokaltillgången till-
fredsställande. Verksamheten är fortfarande under ex-
pansion och har inte sett någon avvikande trend. 

Den administrativa underdimensioneringen har varit 
kännbar under 2019 i större utsträckning än tidigare. 
Detta gäller även skolledningen. Under 2019 fanns osä-
kerhetsfaktorer gällande ekonomin vilket ställt höga 
krav på ledningsgruppen att ständigt bevaka elevinflö-
de, bemanning och lokaloptimering.

Det har genomförts en utredning gällande Kunskaps- 
navets organisatoriska tillhörighet. Denna har påverkat 
båda verksamheter och budgetprocessen under 2019 

synliggjordes vikten av nya arbetsmetoder. Det framti-
da budgetarbetet mellan organisationerna kommer att 
genomlysas och förbättras under 2020. 

Skolledningen tog beslut att kompetensutvecklings-
spåret under 2019 skulle handla om att ta fram en  
pedagogisk helhetssyn, vilken ska ligga till grund för en 
intern och extern kommunikation. Eleven ska känna 
igen sig oavsett på vilken utbildningsnivå eleven läser 
på hos Axel Weüdelskolan. Den pedagogiska helhetssy-
nen utgår utifrån olika framgångsfaktorer inom skolan 
som bl.a. lyfts fram i boken Utmärkt ledarskap i sko-
lan- Forskning om att leda för elevers måluppfyllelse  
(Jan Håkansson & Daniel Sundberg).
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Under 2019 har skolan arbetat för att möta elevers 
individuella behov mer än tidigare genom att erbjuda 
möjligheten att studera kontinuerligt under året samt i 
olika former (reguljärt, flex och kväll). Axel Weüdelsko-
lan har också startat fler yrkesutbildningar såsom vård- 
och omsorg, vårdbiträde, lokalvård och barnskötare 
och omsorgsassistent. Andra utbildningar som startats 
under året är (enligt utbildningsplikten) sfi i kombina-
tion med annat ämne, grundläggande läs- och skriv, 
orienteringskurs i matematik, språkutveckling genom 
entreprenörskap, samhällsorientering (start 13/1-2020) 
samt möjlighet att läsa reguljärt på gruv/gy.

Skolan har också ansökt om att få starta en ny YH- 
utbildning, projektledare inom hållbar besöksnäring.  
Beslut förväntas i januari 2020. Likaså har en YH- 
utbildning inom IT-sektorn tillsammans med aktörer 
inom näringslivet i regionen påbörjats.
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FÖRVÄNTAD UTVECKLING
Axel Weüdelskolans vision är att vara förbundets spjut-
spets samt ett nationellt föredöme. Skolan kommer att 
förstärka den vetenskapliga förankringen genom bl.a. 
att skolledningen ingår i en kompetensutvecklings-
cirkel med andra kommuner via Ifous. En av skolans 
pedagoger är industridoktorand i vuxenpedagogik 
via Linköpings universitet. Dessa kommer genomsyra 
verksamheten och bli en förstärkning till den pedago-
giska helhetssynen vilket leder till en kvalitetssäkrad 
verksamhet som gynnar elevernas måluppfyllelse. 

Det visas ett intresse nationellt kring Axel Weüdelsko-
lans sätt att bedriva vuxenutbildning inom alla skolfor-
mer. Svenskt näringsliv har visat intresse för kursen 
språkutveckling genom entreprenörskap och tagit det 
vidare till bl.a. riksdagen. Skolledningens förväntningar 
är att detta generar positiva utvecklingssynergier och 
möjliggör en vidareutveckling av Axel Weüdelskolans 
pedagogiska metoder.



Jenny Nyströmsskolan

EKONOMI
Jenny Nyströmsskolan gick in i 2019 med en kostymanpassning 
på drygt 9,6 mkr. Det estetiska programmet (ES) gick in med 
det största budgeterade underskottet på drygt 3,8 mkr. Där-
efter kommer restaurang- och livsmedelsprogrammet (RL) 2,3 
mkr, naturvetenskapsprogrammet (NA) med ca 1,7 mkr, hotell- 
och turismprogrammet (HT) samt introduktionsprogrammet 
(IM) med ca 0,8 mkr, vård- och omsorgsprogrammet (VO) 
med ca 0,5 mkr. Barn- och fritidsprogrammet (BF) gick in med 
ett överskott om ca 0,3 mkr och gymnasiesärskolan med en 
budget i balans.  

Med undantag för gymnasiesärskolan har samtliga program 
lägre kostnader i förhållande till budgeterade. Däremot blev 
elevantalet lägre på skolans program med undantag för ES som 
ökade även under 2019.

På grund av det ekonomiska läget har flera besparingsåtgärder 
genomförts under året. Främst har det handlat om minskat 
tjänsteunderlag. Kostnaderna för personal blev för gymnasiet 
ca 2,5 mkr lägre mot budget. För gymnasiesärskolan över-
skreds däremot personalbudgeten med ca 0,2 mkr på grund 
av förändrat behov (i samband med nya elever). Totalt för  
Jenny Nyströmsskolan handlar det då istället om ca 2,3 mkr lägre  
personalkostnader. De flesta besparingsåtgärderna genererar 
full effekt först 2020.

Direktionen tog i våras beslut att införa lärlingsförlagd utbild-
ning för restaurang- och livsmedelsprogrammet samt hotell- 
och turismprogrammet för nya årskurs 1-elever. Även denna 
besparingsåtgärd förväntas förbättra det ekonomiska utfallet 
på längre sikt. 

Sammantaget blev resultatet för enheten – 8 mkr.
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UPPFÖLJNING AV PRIORITERADE  
MÅLOMRÅDEN

Kunskap, utveckling och lärande
Andelen elever som uppnår examen ska lig-
ga över rikssnittet.
Målet är nått för tre av sex program på skolan. Den  
positiva utvecklingen på flera program gällande  
andelen elever med examen bedömer rektorerna be-
ror på den nya rutinen för extra anpassningar och sär-
skilt stöd, som implementerades under året bidrog till 
att elever kunde fångas upp tidigt. Den ökade beman-
ningen och den bredare ämneskompetens i studiehal-
len har också positiv inverkan på resultatet. Elever har 
getts möjlighet att klara sina kurser och nå examen 
under sin studietid då det funnits tillgång till lärare vid 
fasta tider. Personalen i Studiehallen har under året 
byggt upp ett väl fungerande arbetssätt med att fånga 
upp och följa upp elever som inte når målen.

Flera av skolans nyanlända elever på de nationella 
programmen har, trots många gånger höga ambi-
tioner, svårt att nå examen. Skolan utvecklar arbetet 
med språkstödjare och en bredare ämnesbemanning i  
studiehallen för att höja dessa elevers resultat.

Några program når inte ända fram och har minskat 
sina resultat vilket bottnar i låg motivation och därtill 
kopplad låg närvaro samt psykisk ohälsa. Skolan arbe-

tar aktivt med DATE lärmaterial som ger pedagoger 
och elever möjlighet att arbeta för en socialt, pedago-
giskt och fysiskt mer tillgänglig skolmiljö.

SYL:arna på skolan kommer i mindre grupper bedriva 
olika pedagogiska uppdrag utifrån skolans fyra gemen-
samma byggstenar.

Skolan fortsätter att utveckla det systematiska kvali-
tetsarbetet på arbetslagsnivå för att med större pre-
cision förändra organisation och arbetssätt för högre 
måluppfyllelse.

Genomsnittlig betygspoäng för elever med 
examen ska vara högre än rikssnittet
Fem av sex program på skolan har nått målet. Ett 
målmedvetet arbetet med det systematiska kvalitets- 
arbetet med en grundlig analys av statistiska data samt 
diskussioner om betyg och bedömning har bidragit 
till resultatet. Elevhälsan är numera med i arbetslagen  
vilket har lagt till en dimension i diskussionerna på hur 
skolan kan arbeta på ett förebyggande sätt.

Skolans speciallärare kommer att arbeta mer ute i klas-
serna tillsammans med ordinarie lärare. Samtidigt som 
lärare måste arbeta mer aktivt med extra anpassningar 
inom ramen för den ordinarie undervisningen. Skolan 
behöver även hitta metoder för att få eleverna att söka 
stöd i studiehallen, både för att uppnå godkända be-
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tyg men också för att nå de högre betygsstegen. På 
det estetiska programmet behöver motivationsarbetet 
med de gymnasiegemensamma kurserna vidmakthållas.

Eleverna anser att de får hjälp av sina lärare 
när de behöver det. 
Skolan har nått målet men det är ganska stor differens 
mellan de olika programmen. Framgången beror på 
engagerad personal som tar stort ansvar både enskilt 
och i sitt arbetslag. Skolan har ett kontinuerligt arbe-
te med att lyfta vikten av det relationella förhållnings-
sättet och skapa höga förväntningar och att klimatet 
i klassrummet tillåter att man vågar och vill ta emot 
hjälp. Inom arbetslagen diskuteras hur skolan kan 
stödja eleverna samt hur eleverna kan stödja varandra 
i skolarbetet. 

Det finns ett behov av utveckling av studiestödet på 
modersmål för nyanlända och skolan behöver fortsät-
ta med att anpassa lärmiljöer, utveckla metoder för ex-
tra anpassningar och särskilt stöd. Kursutvärderingar 
är ett bra instrument för läraren och rektor att kunna 
härleda var man måste gå in med extra hjälp.

Elevhälsan och lärare har ett nära samarbete 
så att elever får tidigt stöd och hjälp.
Skolan har delvis nått målet. Elevhälsan träffar arbets-
lagen på skolan regelbundet, men det har tagit tid att 
få mentorer och undervisande lärare att fullt ut förstå 
processen. Skolan har efter hand fått bättre kontroll 
på flöden som återkoppling, information och uppfölj-
ning av ärenden. Utvärderingen visar att det finns ett 
samarbete mellan elevhälsan och lärare med tydliga 
rutiner etc. 

Men så finns det förbättringsområden som att lärare 
önskar mer stöd från EHT vad gäller att bättre förstå 
hur de ska möta elever i behov av stöd och en upp-
följning om målen nåtts utifrån insatta åtgärder. Mest 
samarbete är det kring elevers psykiska ohälsa. Den del 
som fungerar sämst är elevers levnadsvanor vad gäller 
sex- och samlevnad, alkohol, narkotika, doping etc. Det 
här är saker som sker utanför skolan och många gång-
er svåra för oss att påverka. 

Rektorerna efterfrågar ett digitalt system där den in-
blandade personalen kan få en snabb överblick över 
processen för varje elev.

Normer, värden och inflytande
Eleverna känner sig trygga i skolan.
Skolan har nått målet men spännvidden mellan pro-
grammen är stor. Generellt på skolan är det mycket 
goda relationer mellan personal/elev och mellan elev/
elev. Goda strukturer kring trivsel och hur man be-
möter elever och ordning och reda i undervisnings-
situationer skapar trygghet i klassrummet. Kameror i 
skolbyggnaden och skolvärdar i gallerian på eftermid-
dagarna som har skapat bra relationer med eleverna 
skapar trygghet på raster.

I klasser med låga resultat på trivselenkäten kommer 
personalen att ha samtal med eleverna kring orsaker 
och möjliga lösningar. Representanter från EHT-tea-
men kommer att vara mer ute i klasserna för ökad 
trygghet.

Eleverna upplever att det råder studiero på 
lektionerna.
Skolan har inte nått målet, men ligger bara en tiondel 
under. Eleverna på gymnasiesärskolan ger skolan ett 
mycket högt betyg. Den verksamheten har en perso-
naltäthet utifrån elevens behov och förutsättningar. 
Lärarna där är utbildade speciallärare som arbetar tätt 
tillsammans med de pedagogiska assistenterna. De har 
under lång tid arbetat med lågaffektivt bemötande 
samt tydliggörande pedagogik. Sker någon konfronta-
tion så analyseras händelsen noggrant för att utröna 
hur liknande situationer kan undvikas i framtiden.

För lärare där utvärderingarna visar lägre resultat pla-
neras handledning för att ge lärare nya redskap i arbe-
tet med att äga klassrummet.

Eleverna upplever att människors olikheter 
respekteras i skolan.
Skolan har klarat målet med bred marginal. Jenny Ny-
strömsskolan är en skola som består av vitt skilda pro-
gram och därmed vitt skilda personligheter. Alla sam-
las i Gallerian och det finns en acceptans för varandras 
olikheter. Eleverna på språkintroduktionen (IMS) har 
gett skolan ett mycket högt värde inom detta område. 
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Detta är ett resultat av goda förebilder i klassrummet 
och ett ständigt pågående värdegrundsarbete som ger 
goda resultat. Skolan arbetar aktivt med läroplansmå-
len och lärarna har tillsammans med elevhälsan arbe-
tat intensivt med skolans gemensamma värdegrund. 
Ett stöd i detta arbetet är DATE lärmaterial från Speci-
alpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) där eleverna 
får bland annat normmedvetet utforska vad det inne-
bär att människor fungerar på olika sätt.

Eleverna ska känna att de har inflytande 
över utbildningen.
Skolan har nått målet. Personalen har under åren fått 
en bred kompetensutveckling vilket gör att verktygs-
lådan för lärarna ständigt har utökats för att kunna 
tillgodose fler elevers behov och rättighet av att vara 
med och påverka. Lärarna strävar efter en tydlighet 
gällande syfte och mål, betygsnivåer etc. i kurserna. 
Utifrån de utvärderingar, muntliga och skriftliga, som 
görs under läsåret så förändrar eller förstärker läraren 
om behov finns. Rektorerna kommer att fortsätta dis-
kussionen med lärare på vilket sätt de ska få eleverna 
mer delaktiga.

Det som eleverna i mångt och mycket efterfrågar är 
en tydlighet vad som krävs för att uppnå ett visst be-
tyg och att delta i planeringen av undervisningen är 
då underordnat. Det råder en diskrepans mellan elev-
ernas önskemål om inflytande och de begränsningar 
som finns i kursplanerna. Skolan behöver bli tydligare i 
kommunikationen med eleverna.

Integration
Antalet utbildningsspår ska utökas inom 
gymnasieskolans introduktionsprogram, för 
att i högre utsträckning tar hänsyn till de ny-
anlända elevernas förutsättningar och be-
hov
Under läsåret 19/20 har skolan utökat antalet utbild-
ningsspår på introduktionsprogram. Skolan erbjuder 
IM-bas för de elever som har stora behov av stöd, IMS 
för de elever som behöver jobba extra mycket med sin 
svenska, IMA för de elever som läser samtliga ämnen 
på högstadienivå samt IMY-VO för de elever som läser 
yrkesämnen mot vård- och omsorg.

Gymnasieskolorna ska sträva efter en lo-
kalmässig integrering av elever på språkin-
troduktionsprogrammen (IMS) med övriga 
elever och program på skolorna.
Skolan har nått målet. Detta är en planeringsfråga som 
i huvudsak utgår ifrån att optimera utnyttjandet av 
skolans lokaler.  IMS-eleverna har hemklassrum i olika 
delar av skolan. Likaså har de skåp i olika delar av sko-
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lan och är med andra ord. inte koncentrerade till en 
viss del av skolan och detta för att gynna integrering.

Skolorna ska utveckla metoder som främjar 
integration och mångfald.
Skolan har nått målet. Skolan har en trygghetsgrupp-
sedan  flera år tillbaka och den har tillsammans med 
olika arbetslag diskuterat hur skolan ska kunna utveck-
la metoder som främjar integrering. Som exempel kan 
nämnas tvärgruppssamtal, pyssel, fotbollsturneringar 
och guidningar. Nackdelen är att det tenderar att bli 
enstaka tillfällen som inte leder till något mer. Det kan 
vara svårt att tvinga fram något som blir varaktigt om 
inte initiativet kommer från eleverna själva. 

Skolledningen konstaterar att elever som börjar ett 
nationellt program lättare kommer in i gemenskapen, 
särskilt om de väljer ett program där det går mest elev-
er med svenska som modersmål. 

Lärares kompetens i språk- och kunskapsut-
vecklande arbetssätt ska öka.
Skolan har nått målet. Samtlig pedagogisk personal 
kompetensutvecklas under läsåret i språk- och kun-
skapsutvecklande arbetssätt (SKUA) genom SKUA-kur-
sen eller läslyftet. SKUA upplevs som om en påfyllning 
i verktygslådan och att medvetenheten om att det är 
till för alla ämnen. Det är ett kontinuerligt arbete med 
nya infallsvinklar och synliggörande för alla lärare för 
att skapa förståelse, delaktighet och tillgänglighet. Sät-

tet att koncentrera kompetensutvecklingen inom två 
spår ger lärarna goda möjligheter till att kunna stödja 
varandra kollegialt. Vidare arbetar lärarna på vård- och  
omsorgsprogrammet med sitt projekt: språkutveckling 
genom textläsning på vård- och omsorgsprogrammet.

Inför varje nyrekrytering ska förbundet 
kvalitetssäkra rekryteringsprocessen så att 
anställningsvillkor och kravspecifikationer 
inte missgynnar personer med utländsk bak-
grund.
Skolan har nått målet. Vid nyrekrytering har rektorer-
na som mål att anställa den som har bäst behörighet 
och kompetens för uppdraget och lägger ingen vikt på 
andra parametrar. 

En skola på vetenskaplig grund och beprö-
vad erfarenhet
Det kollegiala lärandet med analys, gemen-
sam reflektion, dokumentation och syste-
matiskt utvecklingsarbete ska öka.
Skolan har nått målet. Samtliga lärare deltar under 
läsåret i kompetensutveckling i form av Läslyft eller 
SKUA. Detta innebär att vetenskapliga texter konti-
nuerligt läses och diskuteras samt att lektioner hålls i 
anslutning till det som lästs. Dessa lektioner analyseras 
sedan tillsammans i gruppen. Genom detta utökas det 
kollegiala lärandet och gemensamma reflektioner av 
undervisningen.
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SYL:arnas insatser ska stärka lärarnas läran-
de och skolornas utvecklingsarbete
Skolan har nått målet. Genom en satsning på SYL- 
uppdrag har samtliga lärare på skolan fått utbildning i 
språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt (SKUA) via 
läslyftet och SKUA. Detta lyfts också fram som något  
positivt i enkäten. SYL:arna har också gjort åtskilliga 
klassrumsobservationer och genom detta identifierat 
de utvecklingsområden skolan jobbar med innevarande 
läsår. Eftersom SYL av tidsskäl inte hunnit göra klass-
rumsobservationer hos alla lärare (3-4 lärare per SYL) 
framgår det av enkäten att många upplever SYL:arna 
och deras uppdrag som osynligt. Men skolledningen  
menar att de ser en tydlig linje mellan SYL-uppdraget 
 och lärarnas pedagogiska/didaktiska/kollegiala utveckling. 
Utvecklingsarbetet kommer framöver genom under-
sökande metoder att kunna synliggöra goda exempel. 
Målet är att resultaten ska ligga till grund för kommande  
kompetensutveckling som SYL:arna ska driva.

Samarbetet med högskolor, universitet och 
yrkesutbildningarnas branschorganisationer 
ska stärkas
Skolan har nått målet. Alla yrkesprogram har konti-
nuerliga kontakter med sina respektive programråd. 
Hotell- och turismprogrammet och restaurang- och 
livsmedelsprogrammet bygger upp lärlingsutbildning-
ar och detta gör att samarbetet mellan branschorgani-
sationerna och yrkesutbildningarna stärks ytterligare. 
Sedan ett flertal år är vård- och omsorgsprogram-
met med i VO-college där skolan träffar branschföre-
trädare en gång per månad. 

Inom respektive inriktning på ES så sker kontinuerliga 
samarbeten med högskolor/universitet. ES-bild har se-
dan många år en yrkesakademi där aktiva konstnärer 
m.fl. liknande professioner, fungerar som mentorer för 
eleverna inför slutfasen av utbildningen t.ex. gymnasie-
arbetet. 

Gymnasiesärskolan har ett pågående samarbete med 
specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) sedan 
två år med fokus på tillgänglig lärmiljö och har även 
deltagit i ett forskningsprojekt kopplat till Linköpings 
universitet gällande läsutveckling inom gymnasiesär-
skolan. 

Arbetslaget på barn- och fritidsprogrammet har under 
ett flertal år haft en yrkesvecka då olika professioner 
bjuds in för att föreläsa för eleverna om sina yrken. 

Digital kompetens
Målen i Digitala agendan ska uppnås.
Skolan har nått målet. Den digitala kompetensen är 
hög på skolan och är väl integrerad i all verksamhet. 
Skolan har en väl fungerande infrastruktur både vad 
det gäller hårdvara och digitala tjänster. Det finns en 
god tillgång till digitala verktyg och elever i behov av 
anpassning har tillgång till relevant digital teknik. 

Lärare vet vart de ska vända sig med frågor kring tek-
nik och utbildning i digitala tjänster.

Lärare deltar i utbildningar kring digitalisering och pro-
var ny undervisning med digitala verktyg. 

Lärare delar med sig av undervisningsmaterial digitalt, 
både till kollegor och elever. 

Lärare arbetet med formativ bedömning med hjälp av 
digitala verktyg. 

Gällande gymnasiesärskolan så finns det en uppsjö av 
olika digitala tjänster och appar som skolan idag an-
vänder men där finns ett behov av att skapa en enhet-
lighet. 

Attraktiv och konkurrensmässig  
utbildningsorganisation - entreprenöriellt  
lärande
Vi ska ge våra elever en så bra utbildning 
att de kan rekommendera sitt gymnasiepro-
gram till elever som ska söka till gymnasie-
skolan.
Skolan har nått målet. Duktiga, kompetenta lärare och 
kunnig EHT-personal samverkar till att eleverna trivs 
och utvecklas på sina respektive program och på skolan 
som helhet. De positiva resultaten på tidigare redovisa-
de mål är också bidragande faktorer.
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Andelen förstahandssökande från medlem-
skommunerna till förbundets gymnasieut-
bildningar ska vara minst 80 procent.
Skolan har nått målet. Skolan och programmen har ett 
gott renommé i medlemskommunerna. På estetiska 
programmet finns det många spetsutbildningar hos 
andra huvudmän inom respektive estetisk inriktning 
vilket elever söker sig till.

Minst 30 procent av gymnasieeleverna  
driver ett UF-företag.
Skolan har inte nått målet. För eleverna på hotell- och 
turismprogrammet och restaurang- och livsmedels-
programmet att det är lämpligt att pröva på att driva 
ett UF-företag. Många av dem kommer sannolikt att 
starta egna företag i framtiden och då är detta ett bra 
tillfälle att lära sig. Estetiska programmet har inför läs-
året 19/20 infört entreprenörskap som en gemensam 
kurs för samtliga inriktningar och kommer att ha bätt-
re resultat nästa år.

För naturvetenskapsprogrammet finns det inte en tyd-
lig koppling mellan programmet och UF-företagande. 
Kursen entreprenörskap är valbar men merparten av 
eleverna inom naturvetenskapsprogrammet väljer kur-
ser som medför meritpoäng vid urvalet till universitet 
och högskola såsom engelska 7, matematik 4 och 5 etc.

I examensmålen för barn- och fritidsprogrammet och 
vård- och omsorgsprogrammet står det om uttalade 
yrkesutgångar vilket innebär att eleverna måste kla-
ra kurser som i första hand inte har att göra med ett 
UF-företag. Kombinationen av examensmålens krav på 
relevanta programfördjupningskurser med elevernas 
ambitionen av att läsa in den grundläggande behörig-
heten för högskolestudier förklarar varför eleverna på 
dessa program inte väljer UF-företag.

 
ÖVRIGA VIKTIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET
På Jenny Nyströmsskolan finns en härlig blandning av 
utbildningar med välutbildad och engagerad personal. 
Det finns såväl högskoleförberedande som yrkesför-
beredande program samt gymnasiesärskola och in-
troduktionsprogram. Tillsammans blir det en bra mix 
av elever och personal. På skolan finns något för alla. 
Trivsel, trygghet och att eleverna kan rekommendera 

utbildningarna som finns på Jenny Nyströmsskolan är 
faktorer som får höga betyg i den årliga trivselenkäten.

Jenny Nyströmsskolan arbetar sedan flera år utifrån 
de politiska målen samt med pedagogisk utveckling 
utifrån aktuell forskning. Läsåret 18/19 innebar ytter-
ligare steg för ett förbättrat lärande för såväl elever 
som lärare. All personal utarbetade en gemensam  
vision; #hjärta.hjärna.jenny som består av tre värde-
ord; engagemang, kompetens samt variation. Parallellt 
med arbetet reflekterade skolledningen energiskt över 
frågan; vad är god undervisningskvalité? Det arbe-
tet mynnade ut i skolans fyra byggstenar; språk- och 
kunskapsutvecklande arbetssätt, formativt arbetssätt, 
tillgängligt lärande samt bättre tillsammans. De fyra 
byggstenarna bröts sedan ner i ett flertal beskrivande 
varför och hur. Detta i sin helhet är Jenny Nyströmssko-
lans pedagogiska utvecklingsplan. Under hösten 19 lades 
skolans skolutvecklingsarbete upp på en googlesite.

För att skapa en tydlighet förkovrade skolledningen sig 
genom att läsa Malin Frykmans Formativt ledarskap  
i en digitaliserad värld. Utifrån litteraturen har skol-
ledningen skapat en tydlighet gällande arbets- kontra 
utvecklingsorganisation för att uppnå visionen samt 
skolans värdeord, målet är att skapa en lärande organi-
sation med tydlig arbetsorganisation och utvecklings-
organisation. Utvecklingen sker genom att skolledning-
en har sin förankring i verksamheten och analyserar och  
organiserar utifrån måluppfyllelse.
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Inför höstterminen 2019 har Jenny Nyströmsskolan 
skapat en sammanhållen arbetsgrupp bestående av 
särskilt yrkesskickliga lärare (SYL) vars uppdrag är att 
genomföra en nulägesanalys utifrån skolans byggste-
nar. Resultatet av den processen ska ligga till grund för 
kommande kompetensutvecklingsinsatser inför läs-
året 20/21. Skolan har även dragit igång SKUA (språk- 
och kunskapsutvecklande arbetssätt) samt läslyftet 
för hela arbetslag. Elevhälsa-teamet (EHT) har bedrivit 
två insatser; främja närvaro samt SPSM:s Date-material 
som ger pedagoger och elever möjlighet att arbeta för 
tillgänglighet ur flera aspekter.

Under höstterminen-19 har en bred översyn av skolans 
ekonomi skett. Den tidigare förändrade tjänsteplane-
ringsprocessen har utvärderats och reviderats inför 
kommande läsår. Lokaler har setts över och viss verk-
samhet har flyttats. Lärlingsupplägg har startats på 
restaurang- och livsmedelsprogrammet inriktning kök 
och servering samt på hotell- och turismprogrammet.

FÖRVÄNTAD UTVECKLING
Utifrån Jenny Nyströmsskolans vision och byggstenar 
ser skolledningen en pedagogisk utveckling mot såväl 
kollegialt som kollaborativt lärande och ett synliggöran-
de av de processer som är pågående samt en utvecklad 
delakultur. Allt för en förbättrad måluppfyllelse.

En fortsatt utveckling av skolledningens strävan av  
tydlighet runt uppdelning av arbets- och utvecklings-
organisationen kopplat till visionen. Tydliggörande av 
samtliga processer på Jenny Nyströmsskolan är ett 
större arbete som inletts under höstterminen-19, kom-
mer att slutföras under 2020 och kommer skapa en 
tydlighet runt denna strävan.

EHT-processen har sedan införandet varit föremål för 
ytterligare utveckling. Skolan arbetar kontinuerligt för 
att förbättra processen samt förståelsen, vikten av sys-
tematiken och effekten i de tidiga insatserna för hel-
heten samt måluppfyllelsen.

Implementeringen av visionen och skolans pedagogis-
ka byggstenar fortgår. Systematiken i att kontinuer-
ligt utvärdera och analysera det genomförda arbetet 
för att utveckla och förbättra skolans måluppfyllelse 
kommer att spetsas ytterligare. Detta ska även kopplas 
till skolans ambition att stärka varumärket Jenny Ny-
strömsskolan på olika sätt. En plan för skolans mark-
nadsföring för att attrahera fler elever till skolan har 
genomförts och har påbörjats. Planen i sig är allt för 
omfattande och en prioritering kommer ske utifrån 
ekonomisk situation.
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Lars Kaggskolan

EKONOMI
Lars Kaggskolan gick in i budget 2019 med en kostymanpass-
ning på drygt 6 mkr. Av de 6 mkr stod introduktionsprogram-
met (IM) för ca 4,7 mkr. Efter ett betydligt minskat elevunder-
lag på IM har anpassning av kostnadsnivån inte minskat med 
motsvarande omfattning. Detta innebär att kostnader för per-
sonal och lokaler av flera skäl inte kunnat ske i samma takt som 
elevantalet förändrats.

Ett förbättrat utfall för skolan speglas främst i minskade per-
sonalkostnader. Totalt handlar det om ca 4 mkr och av dessa 
hänförs ca 3 mkr på introduktionsprogrammet som ett led i 
fortsatt kostymanpassning. Samtidigt har elevunderlaget på 
språkintroduktion fortsatt minska vilket innebär att det ekono-
miska utfallet, trots besparingar, kvarstår med minusresultat. 
En viktig förklaring är samtidigt att besparingen ger full effekt 
först 2020.

Skolans övriga nationella program har totalt sett hämtat in 
närmare 2,5 mkr. De flesta programmen har haft ökat inflöde 
med elever. Trots fler elever har kostnaderna för läromedel 
inte ökat utan slutade snarare med ett marginellt överskott. 
Förutom fler elever till de nationella programmen fortsätter 
även antalet vuxenstuderande att öka. Två helt ny utbildningar, 
cykelreparatör och murare, startade under hösten. Optimering 
av undervisningsgrupper, tjänstledigheter som inte ersatts fullt 
ut som exempelvis föräldraledig bibliotekarie som endast er-
sattes med 50 procent under hösten, tillsammans med ökade 
intäkter på yrkesprogrammen gör att skolan slutligen hamnar 
på minus 2,5 mkr.

UPPFÖLJNING AV PRIORITERADE  
MÅLOMRÅDEN

Kunskap, utveckling och lärande
Andelen elever som uppnår examen ska ligga över 
rikssnittet.
Skolan har nått målet. Ett av de sju nationella programmen kla-
rade inte målet i år. En del av förklaringen till goda resultat är 
elevernas goda förutsättningar. En annan del är lärarnas arbe-
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te med att skapa intressanta och varierade lektioner. 
Lärarna ställer samtidigt höga krav på sig själva och 
eleverna. 

Skolan har en hög grad av gemensam pedagogisk 
grundsyn (pedagogik och didaktik) och personalen 
försöker hitta individuella lösningar och anpassning-
ar för eleverna. Arbetslagen diskuterar på vilka sätt 
de kan underlätta för eleverna utifrån struktur, plane-
ring och samarbete. Det handlar om samverkan inom 
kurser och mellan kurser samt hur biblioteket blir en 
pedagogisk resurs. Nya metoder och upplägg tas fram 
som i förlängningen bidrar till en bättre arbetsmiljö 
med avseende på minskad upplevd stress hos både 
elever och lärare och därmed högre resultat.

En stark bidragande orsak till fortsatt hög måluppfyl-
lelse är att många av skolans elever i stor utsträckning 
vänder sig till resurscentrum där många elever får 
hjälp med att gå från F till ett godkänt betyg.

På det program som inte klarade målet var relativt 
många elever antagna med dispens från behörighets-
kravet i engelska från grundskolan. För dessa elever 
behövs en färdig plan direkt för hur de på tre år ska 
klara grundskolans samt gymnasiets engelska 5. Sko-
lan kommer att tidigt ta tag i detta inför kommande 
antagningar.

Genomsnittlig betygspoäng för elever med 
examen ska vara högre än rikssnittet
Skolan totalt har i delvis nått målet, men fyra av sju 
program har gjort det. Många, företrädesvis yrkese-
lever, är nöjda med att klara godkända betyg. De fles-
ta som vill ha arbete efter gymnasiet får det oavsett 
om de har 12 eller 14 i genomsnittlig betygspoäng och 
eleverna vet om det. Att förändra denna inställning är 
en stor utmaning för skolan. Under läsåret kommer lä-
rarna få kompetensutveckling för att stärka dem i flera 
avseenden och leda till ett bättre lärande för eleverna. 

Lärare upplever att fler eleverna lider av psykisk ohälsa 
nu än tidigare något som påverkar elevernas studiere-
sultat. På några program har lärarna fått lägga mycket 
energi för att få elever över gränsen vilket har gått ut 
över de som hade potential att nå de högre betygen. 
Trots att en del elever inte nått de höga betygen har 

de åtminstone slutfört sin utbildning med ett lägre  
meritvärde, istället för avhopp, vilket ändå måste räk-
nas som en framgång. 

Eleverna anser att de får hjälp av sina lärare 
när de behöver det. 
Skolan som helhet har nått målet och resultatet varie-
rar mellan 6,8 och 9,2. Ett program ligger under målet 
7,6. Yrkeslärarna är mycket duktiga på att skapa bra re-
lationer med sina elever tidigt och jobbar hela tiden 
med ett instruerande, formativt förhållningssätt mot 
sina elever. 

Skolan ska intensifiera informationen till eleverna om 
skolans resurser i form av hjälp via elevhälsan och re-
surscentrum samt motivera eleverna att utnyttja den 
resurstid som karaktärsämneslärare erbjuder. 

Elevhälsan och lärare har ett nära samarbete 
så att elever får tidigt stöd och hjälp.
Skolan har inte nått målet. Endast 27,4 procent av lä-
rarna anger att elevhälsans personal hjälper dem att 
möta elever i behov av stöd "I mycket hög grad" eller 
"Hög grad" i den enkätundersökning som är gjord.

Lärarna har två förväntningar på EHT: 1) att speciallä-
rare/pedagoger ska arbeta mer ute i klassrummen, 2) 
lärarna vill lämna över ärenden till elevhälsan, Det finns 
ett tydligt behov av utbildning kring hur lärare och 
EHT måste planera efter de elever som behöver det 
mest först och hur sedan denna planering gynnar alla 
elever. Ledningsgruppen på skolan kommer att initiera 
ett arbete för att nå en ökad samsyn kring förväntning-
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arna på hur elevhälsan och dess olika professioner ska 
arbeta.

Det är också viktigt att förstärka de rutiner som finns 
kring att hjälpa de elever som skolan redan i april res-
pektive i augusti får överlämningar på. Skolan brister i 
att ta hand om och följa upp dessa överlämningar i ti-
digt skede och det kan gå månader innan eleverna får 
rätt stöd, baserat på det behov de har i sin nya skolmiljö.

Normer, värden och inflytande
Eleverna känner sig trygga i skolan.
Skolan har som helhet nått målet. För ett av de åtta 
programmen är målet inte nått. Skolan lyfter frågor 
om trygghet och trivsel kontinuerligt på t.ex. program-
råd och Kaggråd. En särskild insats som kan nämnas 
är att personalen har haft möjlighet till pedagogisk 
lunch tillsammans med sina elever för ökad trygghet i 
lunchrestaurangen. Eleverna trivs i sina klasser och det 
finns inga märkbara problem med grupperingar enligt 
trivselenkäten. Eleverna anger också i mycket hög ut-
sträckning att de är trygga och har kompisar runt om-
kring sig. 

På ett program har skolan infört ett nytt systematiskt 
och konsekvent arbete med syfte att skapa trygghet 
och arbetsro. Gemensamma regler togs fram och alla 
förband sig att utgå från dessa. Personalen på pro-
grammet upplevde att vårterminen var lugn och trygg 
i alla berörda undervisningsgrupper. 

Under läsåret 2018/19 har lotsar och rektorer, där be-
hov funnits, diskuterat den upplevda tryggheten på 
skolan på klassnivå. Samtalen har handlat om hur och 
varför vissa elever delvis upplever tryggheten som läg-
re jämfört med andra program på skolan. Elever näm-
ner att det kan förekomma att de känner sig utsatta då 
de rör sig på skolan. Positivt är att elever vid intervjuer 
med Skolinspektionen under våren 2019 uttrycker att 
de är tryggare nu än tidigare.

Skolan behöver aktivt jobba vidare med att bryta sex-
istiska kommentarer och uppmuntra de elever som 
känner sig utsatta att prata med lotsar, lärare eller rek-
tor om incidenter som inträffar. Elevhälsan i form av 
kurator och skolsköterska ska ha kontinuerlig kontakt 

med vissa klasser samt enskilda möten vid behov för 
att främjande tryggheten i skolan. 

Eleverna upplever att det råder studiero på 
lektionerna.
Skolan har som helhet nått målet, men det är en stor 
spännvidd mellan programmen. Sex av åtta program 
har nått målet. Personalen ska synliggöra elevernas 
egna ansvar till att skapa god studiero samt skapa 
förståelse och respekt för klassens olika önskemål 
för klassrumsklimat. Ett arbete med den fysiska klass-
rumsmiljön som också kan hjälpa till att skapa tystare 
och lugnare arbetsklimat ska inledas. Skolan fortsätter 
att arbeta med normer, värden och inflytande på lik-
nande sätt som tidigare läsår.

Skolan har arbetat fram en pedagogisk grundsyn. En av 
delarna i denna grundsyn är ledarskapet i klassrummet 
vilket har en direkt koppling till studiero. Då ledarska-
pet i klassrummet är den största bidragande faktorn 
till bra studiero har skolledningen valt att fokusera på 
detta område i utvecklingsgruppens arbete. I arbets-
lagen diskuterades vikten av att personalen håller fast 
vid de ordningsregler som finns och arbetar aktivt 
med främjande insatser som tydligare placeringar i 
klassrummet, mobiltelefonförbud etc. I enskilda un-
dervisningsgrupper har lärare stöttat varandra genom 
aktiva åtgärder kring studieron. Rektorer kommer att 
diskutera individuella mål kring just ledarskap vid med-
arbetarsamtalen.

Eleverna upplever att människors olikheter 
respekteras i skolan.
Skolan som helhet når målet, men tre av åtta pro-
gram gör inte det. Både förbundsgemensamma och 
skolspecifika aktiviteter bidrar till ett större förståel-
se för olikheter. Lotsar har till exempel bjudit in och 
arbetat med elevhälsan under lotstid, likaså har lotsar 
arbetat med mjuka värden i olika format (t.ex. HBTQ+ 
arbete, gruppindelningar och allas lika värde). Under 
lektionstid har skolan integrerat normer, värden och 
inflytande i undervisningen; exempelvis har engelskan 
arbetat med normer och värden kring reklam och ide-
al, i samhällsundervisningen arbetas med identiteter, 
kränkande behandling och diskriminering. I svenskun-
dervisningen pågår ett läsprojektet med temat normer 
& värden som integrerar alla treor på skolan, medan 
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eleverna i biologi har fått arbeta med sex- och samlev-
nadsundervisning i stor utsträckning. 

I ett elevforum kom det fram att vissa upplevs inte vara 
lika mycket värda av andra på skolan på grund av att 
de går ett visst program. Skolan behöver finna former 
för att integrera programmen mer med varandra samt 
skapa större insikt i vad de olika programmen har för 
kvaliteér då det finns en, hos några, oförståelse över 
vilka kunskaper och färdigheter det krävs för att klara 
olika utbildningar och att inget program är “lätt”.

På de nationella programmen har det under de  
senaste två-tre åren kommit allt fler elever med annan 
bakgrund än svensk, vilket bidrar till en större integra-
tion och förståelse för varandra i vardagen. Ett stort 
arbete läggs på värdegrundsarbetet i klassrummet,  
vilket också ger utslag i trivselenkäten. På ett program 
har skolan en lärare som har ett stort engagemang i 
likabehandlingsarbetet och jobbar mycket aktivt med 
dessa frågor. Detta har sannolikt påverkat resultatet 
positivt på det programmet.

En annan mer inkluderande metod för likabehand-
lingsarbete på skolan startar hösten 2019. Istället för 
en grupp med representanter från varje arbetslag 
kommer kuratorerna ut till programmen och diskute-
rar frågan med alla lärare. 

Eleverna ska känna att de har inflytande 
över utbildningen.
Skolan har nått målet. Eleverna har stort inflytande på 
områden de kan ha inflytande över. De har i praktiken 
ett större inflytande än vad enkätresultaten visar, sär-
skilt när det gäller former och tider för examination. 
Dock kan elevens syn på vad de vill ha inflytande på 
och vad som de får ha inflytande på vara olika. 

Varje moment bör utvärderas av läraren tillsammans 
med eleverna där inflytande är en stående punkt. Hur 
eleverna gör utvärderingen kan med fördel variera. 
Det viktiga är att den blir gjord då detta är viktigt för 
att få till ett systematiskt kvalitetsarbete där eleverna 
kan påverka och förändra under pågående kurs.

Att de äldre eleverna i större grad känner inflytande 
kan ha att göra med att de bättre förstår vad de kan 
ha inflytande över, men också att de då läser fler in-
riktningsämnen som i sin karaktär erbjuder en större  
valmöjlighet. Kommande kompetensutveckling kom-
mer också att stimulera lärarna att fundera på elev- 
inflytande och elevdemokrati. 
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Integration
Gymnasieskolorna ska sträva efter en  
lokalmässig integrering av elever på språk- 
introduktionsprogrammen (IMS) med övriga 
elever och program på skolorna.
Skolan har nått målet. Elevminskningen på IMS har 
gjort att samtliga elever ryms i befintliga lokaler på 
Lars Kaggskolan. De två IMS-klasser som finns har sina 
klassrum förlagda till olika hus på skolan.

Skolorna ska utveckla metoder som främjar 
integration och mångfald.
Skolan har nått målet. Ett pilotprojekt fortsätter på 
skolan där IMS- elever och NA-elever ska lära känna 
varandra, lära av varandra, lyssna, skratta i möten i 
klassrum, exkursioner och frilufts- och idrottsaktivite-
ter. Under året har också bokprojektet genomförts där 
elever mellan olika program getts möjlighet att träffas 
över programgränserna.  

Skolledning och Kårstyrelse kommer under vt-20 att 
föra en dialog för att hitta metoder för ökad integra-
tion. Eleverna uttrycker själva via Kaggråd önskemål 
om ökat samarbete, men har olika uppfattning om hur 
formerna för detta ska se ut. Fokus för hur integratio-
nen ska främjas bör förskjutas till en fråga kring hur 
programmen integreras mer mellan varandra och inte 
specifikt IMS och andra program.

Lärares kompetens i språk- och kunskapsut-
vecklande arbetssätt ska öka.
Skolan har nått målet. En grupp lärare från skolan del-
tog under läsåret 18/19 i KPT-spåret kring SKUA. Un-
der läsåret 19/20 samt ht-20 har skolledningen valt att 
kraftsamla kring kompetensutveckling kring formativt 
förhållningssätt, som all undervisande personal deltar 
i. Rektorerna ser framöver ett ökat behov av SKUA- 
utbildare som arbetar förbundsövergripande. Detta 
arbetssätt gynnar alla elever och behoven finns på 
samtliga program. 

Inför varje nyrekrytering ska förbundet 
kvalitetssäkra rekryteringsprocessen så att 
anställningsvillkor och kravspecifikationer 
inte missgynnar personer med utländsk bak-
grund.
Skolan har nått målet. Vid nyrekryteringar tas hänsyn 
till lämplighet och behörighet, ingen skillnad görs på 
grund av etnicitet. 

En skola på vetenskaplig grund och beprö-
vad erfarenhet
Det kollegiala lärandet med analys, gemen-
sam reflektion, dokumentation och syste-
matiskt utvecklingsarbete ska öka.
Skolan har nått målet. Systematiskt arbete med kol-
legialt kompetensutvecklingsspår. Pågående utveck-
lingsarbeten i ämneslagen på olika nivåer. För en av 
rektorerna innebär studier på rektorsprogrammet att 
det just nu är ett betydligt ökat fokus på analys, veten-
skaplighet m.m.  som också innebär input i verksam-
heten på olika sätt.

SYL:arnas insatser ska stärka lärarnas läran-
de och skolornas utvecklingsarbete
Skolan har nått målet, men det finns utrymme för för-
bättringar. Det finns en otydlighet kring SYL-uppdraget, 
både hos de som söker SYL och hos många andra lä-
rare. Vissa av de uppgifter som SYL har, är inte kända 
av alla medarbetare. Skolledningen upplever att upp-
draget har förtydligats och det uppdrag som SYL har 
fått under innevarande och kommande terminer bör 
bidra till det kollegiala lärandet med analys, gemensam 
reflektion, dokumentation och systematiskt utveck-
lingsarbete. 
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Samarbetet med högskolor, universitet och 
yrkesutbildningarnas branschorganisationer 
ska stärkas.
Skolan har nått målet. Skolan har ett väl fungera-
de samarbete med universitet, högskola och de oli-
ka branscherna som yrkesprogrammen är kopplade 
till. De förstärkningar av samarbetet skolledningen 
identifierar är främst kopplade till LK4:s kontakter på  
arbetsmarknaden. Naturligtvis kan samarbetet stärkas 
och förbättras ytterligare och skolledningen arbetar 
för att ta fram ett systematiskt arbete för just denna 
frågeställning.

Digital kompetens
Målen i Digitala agendan ska uppnås.
Skolan har nått målet. Generellt finns en god digital 
kompetens på skolan, både kring att använda datorn, 
digitala ytor och digitala verktyg för egen del och som 
stöd för elevernas lärande.  

Det framkommer i den kvalitativa analysen att det finns 
digitala klyftor i personalgruppen. Förutom de klyftor 
som finns vad gäller kännedom kring t.ex. digitala verk-
tyg, behöver skolledningen arbeta för att synliggöra 
och konkretisera på vilket sätt de prioriterade målen 
hänger ihop med skolans utvecklingsplan och på vilket 
sätt den digitala agendan stödjer, kompletterar och är 
en del av verksamheten.

Under vt-20 tar skolledning i samråd med biblioteka-
rier, IKT-pedagog, speciallärare/pedagoger och ämnes-
företrädare  fram en plan för aktiviteter läsåret 20/21 
för att stärka skolbibliotekets roll i digitaliseringen och 
höja kunskapen hos lärare kring användandet av kom-
pensatoriska hjälpmedel i undervisningen.

Attraktiv och konkurrensmässig  
utbildningsorganisation - entreprenöriellt 
lärande
Vi ska ge våra elever en så bra utbildning 
att de kan rekommendera sitt gymnasiepro-
gram till elever som ska söka till gymnasie-
skolan.
Skolan har nått målet. Sex av sju program hade över rikets 
nivå i genomsnitt. Eleverna ger också skolan generellt sett 
också höga siffror när det gäller trivsel och nöjdhet som 
helhet. Det speglar sig säkert i detta resultat.

Andelen förstahandssökande från medlem-
skommunerna till förbundets gymnasieut-
bildningar ska vara minst 80 procent.
Skolan har inte nått målet som helhet. Fem av sju pro-
gram har nått målet. Fordons- och transportprogram-
met har inte alla inriktningar. Transportinriktningen på 
det programmet är mycket populärt och fler vill bli 
chaufförer än mekaniker. Vid den senaste antagningen 
gjorde el- och energiprogrammet på skolan en relativ 
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minskning. Antalet intresserade av el- och energipro-
grammet har ökat totalt sett och då främst till en an-
nan huvudman.

Minst 30 procent av gymnasieeleverna dri-
ver ett UF-företag.
Skolan har inte nått målet. Av de enskilda program-
men är det bara hantverksprogrammet som når målet. 
Där finns engagerade lärare i den obligatoriska kursen 
entreprenörskap och företagande som uppmuntrar 
eleverna att driva UF och alla gör det. För övriga yrkes-
program gäller att när eleverna väljer individuella val 
prioriteras högskoleförberedande kurser och yrkes-
specifika kurser före entreprenörskap. På de högskole- 
förberedande programmen är det i många fall elever 
som vill studera vidare. Dessa eleverna på väljer att i 
hög utsträckning läsa de kurser som ger meritpoäng 
vid urvalet till högskolan dvs. engelska 7, matematik 4, 
5 och moderna språk. Detta blir på bekostnad av att  
driva ett eventuellt UF-företag.

Hela skolan har haft en utbildningsdag rörande entre-
prenöriellt lärande och UF. Alla elever i årskurs 1 fick 
en inspirerande förmiddag med presentation av fram-
gångsrika UF-företag. Samtidigt som lärarna fick en ut-
bildningsinsats på eftermiddagen.

På de program som till låg andel använder sig av un-
dervisningsmaterialet UF finns stora inslag av entre-
prenöriellt lärande i flera av de centrala kurserna.

ÖVRIGA VIKTIGA HÄNDELSER UNDER 
ÅRET
Kalmarsunds gymnasieförbunds ekonomiska förut-
sättning har under året påverkat verksamheten på Lars 
Kaggskolan på flera sätt. Under hela året har det varit 
ett ökat fokus på hur verksamheten kan effektiviseras 
och vilka möjligheter som finns att samläsa kurser, 
maximera gruppstorlekar etc. Som en följd av denna 
översyn har gruppdelningar på hantverksprogrammet 
(HV) och el- och energiprogrammet (EE) tagits bort i 
svenska, matematik och engelska. 

I samband med att den stora puckeln av nyanlända 
elever har passerat igenom IM språkintroduktion föl-
jer nya utmaningar.  Nu istället i form av anpassning av 

verksamheten till nya omständigheter. Detta har inne-
burit en kraftig minskning av personal och en omor-
ganisation av verksamheten inom programmet, för att 
bättre svara mot nya omständigheter samt en komplex 
elevgrupp. 

Under vårterminen 2019 tog direktionen beslut om att 
avveckla verksamheten vid Navigatorskolan, som varit 
en del av introduktionsprogrammet, och verksam-
heten avslutades i samband med läsårsslutet. Elever 
vid skolan har istället erbjudits utbildning inom ramen 
för andra introduktionsprogram inom förbundet. 

Alla Lars Kaggskolans nationella program är i princip 
fullbelagda. Även vuxenutbildningarna i fordon, bygg 
och frisör har haft god tillströmning av elever. Hösten 
2019 drog två nya vuxenutbildningar igång, murare 
samt cykelreparatör.

Den otrygghet som upplevdes under hösten 2018 då 
obehöriga ungdomar rörde sig i skolans lokaler har 
under året minskat kraftigt, trots detta, upplever både 
elever och skolledning ett fortsatt behov att koppla yt-
terligare funktioner till skollegitimationerna, exempel-
vis in- och utpassage till skolan. 

Under läsåret har Lars Kaggskolan kontinuerligt  
arbetat i programöverskridande grupper där syftet va-
rit att formulera en gemensam pedagogisk grundsyn 
kring skolans fyra hörnstenar; ledarskap i klassrum-
met, formativt förhållningssätt, kollegialt lärande och 
inkludering. Arbetet med den pedagogiska grundsynen 
kommer att fortsätta i ett gemensamt kompetens-
utvecklingsspår som fokuserar på formativ bedöm-
ning där skolan använder särskilt yrkesskickliga lärare 
(SYL:are) som handledare. Arbetet med den pedago-
giska grundsynen kommer också att fortsätta i ämnes-
lagen utifrån tidigare genomförd KPT kopplat till sko-
lans pedagogiska grundsyn.

Utifrån arbetet med att utforma Lars Kaggskolans pe-
dagogiska grundsyn, har behovet att förstärka skolans 
utvecklingsorganisation, navet i det kollegiala lärandet 
på skolan identifierats. En framgångsrik och lärande 
organisation är förändringsbenägen och vet att den 
aldrig är färdig, att utveckling är en ständigt pågåen-
de process. En lärande organisation har också ett for-
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mativt förhållningssätt till lärande och utveckling som 
innebär att alla förväntas lära om och lära nytt. Skol-
ledningen har därför beslutat att bilda en utvecklings-
grupp som i nära samarbete med skolledningen ska 
vara ett forum som driver utvecklingen vidare på Lars 
Kaggskolan. Utvecklingsgruppens första fokusområde 
är ledarskap i klassrummet. 

FÖRVÄNTAD UTVECKLING
Antalet elever med annat modersmål än svenska 
har ökat och kommer fortsatt att öka på samtliga 
program. Dessa elever ska ges möjlighet att klara 
sin gymnasieutbildning, vilket ställer krav på ökad 
kompetens kring t ex SKUA (språkutvecklande ar-
betssätt) hos undervisande personal, integration, 
organisation av undervisning i SvA, dispensengel-
ska m.m. Dessutom måste skolan fortsatt organi-
sera för att erbjuda eleverna studiehandledning 
på modersmål.

Lars Kaggskolan arbetar vidare med att utveck-
la den fysiska och psykosociala arbetsmiljön för 
både elever och personal. Detta sker genom att 
utveckla miljön i elevutrymmen och salar så att 
de anpassas till en modern lärmiljö. För ökad triv-
sel för personalen fortsätter skolan att anordna 
gemensamma aktiviteter. I linje med huvudman-
nens personalpolitiska program fortsätter också 
arbetet med att utveckla Lars Kaggskolan som en 
attraktiv arbetsplats. Framtida ekonomiska förut-
sättningar kan innebära både hinder och möjlig-
heter för ovanstående. 

Inför framtiden hyser skolledningen farhågor vad 
gäller arbetsmiljön för medarbetare. En stor andel 
av personalen, oavsett profession, upplever att de 
inte hinner med sitt arbete inom de ramar som 
finns. Skolledningen ser en stor risk för högre per-
sonalomsättning och sjukskrivningar. 

Lokalerna på Verkstadsgatan har lämnats och 
till viss del ersatts av förbundskansliets tidigare  
lokaler. Dessa behöver anpassas till verksamhet-
ens behov. Givet att antalet elever i förbundet 
förväntas att öka framöver behöver strategiska 
beslut fattas kring yrkesprogrammens möjligheter 

att expandera. En expansion på yrkesprogrammen 
kräver god framförhållning samt omfattande in-
vesteringar i både utrustning och lokaler.

VERKSAMHETSBERÄTTELSER FRÅN VÅRA SKOLOR • Lars Kaggskolan



66. Årsredovisning 2019

Stagneliusskolan

EKONOMI
Söktrycket till skolan har varit fortsatt högt och en utökning 
av organisationen beslutades inom ekonomiprogrammet och 
samhällsprogrammet, profil idrott och ledarskap inför höstter-
minen. I och med ökningen av antalet elever så gjordes även en 
översyn av kringfunktionerna inom personalen. Att lärartjäns-
ter utökas är givet men behovet av kurator, SYV och förstärk-
ningsresurs blir också större. Därför har skolan utökat dessa 
funktioner under hösten för att möta elevtillströmningen. 
Även av skolsköterska finns ett behov men det har ännu inte 
kunnat mötas. 

Skolan planerade för två tjänster i sin bilioteksverksamhet inför 
året. Som en del i besparingsarbetet så tillsattes dock endast 
en och en halv tjänst genom en övertalighet från annan skola 
inom förbundet. Detta har resulterat i en prognos om plus 0,4 
mkr på biblioteksverksamheten.

En fortsatt restriktiv tillsättning av vikarie inom AST-enheten 
bidrar även till det resultatmässiga utfallet (0,3 mkr).

Prognosen för Stagneliusskolans utfall 2019 har under året 
beräknats till ett överskott om cirka 2 mkr. Vid årets bokslut 
konstateras ett utfall om 2,8 mkr och anledningarna till det för-
bättrade resultatet är flera mindre bidragande faktorer. Bland 
andra så blev utfallet för de individuella valen, efter samman-
ställning av hösten, ett plusresultat mot budget för skolan. Till 
detta återstår utrymmet för extra insatser för förstärkning 
avhängt skolans tillflöde av elever inför höstterminen. Utrym-
me för de behov som funnits har tillgodosetts inom ordinarie  
ramar och utrymme. 

UPPFÖLJNING AV PRIORITERADE  
MÅLOMRÅDEN

Kunskap, utveckling och lärande
Andelen elever som uppnår examen ska ligga över 
rikssnittet.
Skolan har nått målet. Skolan arbetar på flera håll med ämnes-
övergripande planeringar vilket medför en effektiv tidsanvänd-
ning för eleverna med bra resultat. Ett tätt samarbete inom ar-
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betslagen är nyckeln. Ett idogt och tidigt nyttjande av 
studietid för elever som behöver extra hjälp är positivt 
för resultaten. Lärarna har fått många nya användba-
ra pedagogiska verktyg i samband med kompetensut-
vecklingsinsatser med Challenging Learning. Fokus på 
kollegialt lärande bland lärarna och tidigare insatser av 
elevhälsan bidrar till det goda resultatet.

Gällande handels -och administrationsprogrammet så 
har det skett en stor förbättring gällande andelen elev-
er med examensmål. Ett långsiktigt arbete där elev-
hälsan och lärarna tidigt har fångat upp elever med 
svårigheter i skolarbetet. Oftast handlar det om skol-
motiverande insatser där specialpedagog, kurator, syv, 
mentorer och ämneslärare arbetat tillsammans med 
eleverna för att nå en examen. 

Vad gäller AST-enheten är det personalens skicklighet 
i att anpassa utifrån elevernas förutsättningar som är 
det allra viktigaste faktorn för framgången. 

Genomsnittlig betygspoäng för elever med 
examen ska vara högre än rikssnittet
Skolan har inte nått målet. Skolan har en hög andel 
elever med examen vilket gör att fler elever precis 
klarar sin måluppfyllelse men då med en lägre betygs-
poäng som påverkar måluppfyllelsen negativt. Fokuset 
ligger fortsatt på att nå en hög procentuell andel som 
klarar sin examen, men samtidigt behöver skolan iden-
tifiera kurserna med låga resultat och göra en ordent-
lig analys kring vilka faktorer som behöver förändras 
för att nå eleverna på ett bättre sätt och då nå ett hö-
gre betyg. Det pågår ett systematiskt arbete inom varje 
ämnes- och arbetslag om vad som ligger bakom läs-
årets resultat och vad som kan göras för att förbättra 
dessa till nästkommande läsår. Skolan fokuserar även 
på diskussioner kring betygssättning och bedömning 
av elevers prestationer i förhållande till betygskriteri-
erna.

Eleverna anser att de får hjälp av sina lärare 
när de behöver det. 
Skolan har inte nått målet. SKUA som alla lärare på sko-
lan delvis eller helt arbetar efter hjälper lärarna att ska-
pa en bättre tillgänglig lärmiljö för eleverna och därige-
nom se till så eleverna får den hjälp de behöver. Skolan 
har extra tid avsatt för studiehjälp och har pågående 

diskussioner om hur lärarna får med sig eleverna och 
ökar deras känsla av hjälp från lärare. På en skolenhet 
har rektor satt en målsättning för samtliga lärare att se 
till så att de noga ser över lektionsupplägg och då med 
fokus på korta avstämningar med eleverna. Detta för 
bland annat säkerställa så att eleverna upplever att de 
får den hjälp de behöver.

Elevhälsan och lärare har ett nära samarbete 
så att elever får tidigt stöd och hjälp.
Skolan har nått målet. Skolan har infört en ny för-
bundsgemensam rutin för EHT-processen som det tar 
tid att implementera. Skolan har haft ett stort inflöde 
av ny personal de senaste åren, såväl på lärarsidan som 
på EHT-sidan. Detta har på ett sätt försvårat, genom 
att allt i jobbet är nytt, men på annat sätt underlät-
tat, eftersom inga “låsningar” funnits kring hur det ska 
vara. Självklart finns det mycket mer att “putsa” på 
när det gäller strukturerna för samarbetet. Det går att 
konstatera att antalet inbokade EHT-möten har ökat 
under hösten vilket bör kunna underlätta tidigare in-
satser för elevernas studieframgångar.

Normer, värden och inflytande
Eleverna känner sig trygga i skolan.
Skolan har nått målet. Detta är en av skolans styrkor. 
På mentorstiden så har personalen diskuterat med 
eleverna kring de risksituationer som kan uppkomma 
och hur de ska reagera och hantera dessa situationer. 
Det finns en pågående utveckling av mentorstiderna 
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för att ge lärarna bra ingångar till diskussion om vär-
degrundsfrågorna. Det faktum att ordningsregler är 
tydliga och väl kända bidrar till ett bra klimat på skolan. 
Dessa omständigheter påverka elevernas trygghet på 
ett positivt sätt. Skolan har även en aktiv elevhälsa som 
snabbt går in och hanterar uppkomna situationer. 

Lokalerna är relativt “överblickbara” vilket innebär att 
trakasserier inte kan pågå ouppmärksammat. Kamera-
övervakningen har också bidragit till en ökad trygghet.
 
Eleverna upplever att det råder studiero på 
lektionerna.
Skolan har nått målet. Ledarskapet i klassrummet är 
helt avgörande för hur eleverna uppfattar situationen 
på lektionerna. Skolan kommer att intensifiera utveck-
lingen av lärarnas ledarskap. Lärcoacher kommer un-
der 2019-20 stödja och hjälpa lärarna med klassrums-
ledarskapet. Detta kommer att medföra att fler lärare 
är inblandade vid inlärningen, samt att det finns ett 
forum där klassrumsklimat och klassrumsledarskapet 
kan ventileras. 

De utvecklingsområden skolan jobbar med tillsam-
mans med Challenging learning har också bidragit till 
ökad motivation och upplevelse av meningsfullhet, vil-
ket gynnar klimatet i klassrummet.

Eleverna upplever att människors olikheter 
respekteras i skolan.
Skolan som helhet har nått målet, men inte alla pro-
gram. Eleverna ger skolan höga omdömen när det gäller 
att, i undervisningen, prata om mänskliga rättigheter, 
allas lika värde etc. Men det slår inte igenom fullt ut på 
detta område. Det kan t.ex. handla om exkluderande  
kåraktiviteter och hur vissa sektioner i kåren agerar. 

För att eleverna ska få en ökad förståelse för människ-
ors olikheter så kommer gruppdynamik och grupput-
veckling att tas upp på mentorstiden. Skolan genom-
för också en utbildningsdag för samtliga pedagoger 
där fokus är att skapa förståelse för HBTQ men även 
generellt kring människors lika värde.

Skolan har även sjösatt en tredelad satsning på: kol-
lektivt lärande, hälsa och välbefinnande samt grupput-
veckling under ledning av SYL. Detta ska mynna ut i ett 

material som alla mentorer ska använda under men-
torstiden för att bl.a. öka respekten för varandra.

Eleverna ska känna att de har inflytande 
över utbildningen.
Skolan har nått målet. Eleverna är med och deltar i 
undervisningens utformning. Uppfattningen av delak-
tighet påverkas till stor del av förväntningar och tidiga-
re erfarenheter så det är viktigt att bibehålla ett nära 
samarbete mellan lärarna så att det görs på ett likvär-
digt sätt. Elever vill gärna bestämma andra saker än de 
som kan påverkas, t.ex. vilken lärare de har och vilket 
schema de får. En ökad användning av examinerings- 
kalendern kommer att medföra ett större mått av in-
flytande för eleverna. Skolan har även sjösatt en trede-
lad satsning se ovan. Detta ska bl.a. mynna ut i ett ma-
terial som alla lärare ska använda för att öka elevernas 
inflytande över utbildningen.

Integration
Skolorna ska utveckla metoder som främjar 
integration och mångfald.
Skolan har nått målet. Skolans pedagogiska tanke kring 
olika teman har fördjupats ännu mer under året och 
skolledningen upplever att det är fler ämnen och lära-
re som arbetar mot de tre huvudområdena som har 
tagits fram (Alla människors lika värde, Internationali-
sering och jämställdhet).

Under läsåret så har förbundet tagit ett omtag kring 
studiehandledning på modersmål och inrättat tjänster 
där skolorna kan boka handledare för att hjälpa elever-
na att klara av sina studier. Som tidigare nämnts gjor-
de skolan även en utbildningsinsats tillsammans med 
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor 
(MUCF) under hösten för att ytterligare sätta fingret 
på mångfaldsfrågorna.

Lärares kompetens i språk- och kunskapsut-
vecklande arbetssätt ska öka.
Skolan har nått målet. Merparten av skolans lärare har 
gått kursen språk- och kunskapsutvecklande arbets-
sätt (SKUA) och/eller deltagit i Nationellt centrum för 
svenska som andraspråk (NC). Därmed har definitivt 
kompetensen ökat, vilket rektorerna kan konstatera 
vid lektionsbesök. Deltagande lärare är mycket nöjda 
med insatsen, det framgår tydligt av utvärderingen. Nu 
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behövs en fortsättning/fördjupning av den grundläg-
gande SKUA-kursen.

Inför varje nyrekrytering ska förbundet 
kvalitetssäkra rekryteringsprocessen så att 
anställningsvillkor och kravspecifikationer 
inte missgynnar personer med utländsk bak-
grund.
Skolan har nått målet. Rekrytering har skett utefter de 
lagkrav som finns kopplat till lärarlegitimationen och 
läraruppdraget. Urvalet har varit väldigt litet på de 
tjänster skolan utlyst. Eftersom det råder lärarbrist kan 
skolan inte välja mellan särskilt många sökande. Dessa 
processer har alltså inte beaktat vilken härkomst per-
sonen har haft utan framförallt den formella och infor-
mella kompetens som funnits.

En skola på vetenskaplig grund och beprö-
vad erfarenhet
Det kollegiala lärandet med analys, gemen-
sam reflektion, dokumentation och syste-
matiskt utvecklingsarbete ska öka.
Skolan har nått målet. De gemensamma satsning på 
Challenging Learning-projektet (CL) och språksprång-
et som påbörjats under 2018 har medfört ett natur-
ligt och strukturerat kollegialt lärande. Handledning-
en inom språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt 

(SKUA) har fortsatt från föregående år med nya del-
tagare från olika ämnes och arbetslag. Lärcirklarna för 
resterande pedagogisk personal samt alla medlemmar 
från elevhälsan och bibliotek har, även de, skapat are-
nor för ett strukturerat kollegialt lärande. Detta arbete 
kommer fortgå under 2020.

SYL:arnas insatser ska stärka lärarnas läran-
de och skolornas utvecklingsarbete
Skolan har nått målet. Även om enkätsvaren innehåller 
kritiska synpunkter mot vissa SYL:are anser skolled-
ningen  att deras insatser stärkt skolans utvecklingsar-
bete. Alla skolans olika lärcirklar har letts av SYL och bi-
dragit till att skolan tagit kliv framåt som organisation.

Enkätsvaren visar att många lärare är kritiska till för-
stelärarreformen i sig, andra ger uttryck för sina per-
sonliga uppfattningar om vem som borde blivit/inte 
borde blivit SYL. Ytterligare andra lägger in jämställd-
hetsperspektiv i frågan och kravet på mer ämneslags-
tid i stället för lärcirklar dyker upp. Men ur ett större 
perspektiv så kan rektorerna se att SYL bidrar till sko-
lans utvecklingsarbete, till exempel på utvärderingen 
av SKUA och dess genomslag i verksamheten så  har 
det en stor positiv påverkan för skolans verksamhet. 
Med detta i beräkning menar rektorerna att målet är 
uppnått.
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Skolan har nu påbörjat en utveckling där SYL:arnas 
uppdrag skiljer sig från tidigare år. De har fått mer ut-
talade uppdrag av skolledningen utefter skolans behov 
och SYL:arnas personliga profiler. Detta för att skapa 
möjlighet för varje SYL att hitta en plattform för sin 
roll på ett område som passar den egna kompetensen.  

Samarbetet med högskolor, universitet och 
yrkesutbildningarnas branschorganisatio-
ner ska stärkas
Skolan har nått målet. Olika ämnesgrupper har via 
kompetenshöjande insatser såsom nätverksträffar och 
fortbildning med till exempel Challenging Learning och 
Linnéuniversitetet stärkt samarbetet med högskolor 
och andra utbildningsanordnare.

Digital kompetens
Målen i Digitala agendan ska uppnås.
Målet är uppnått. Detta utvecklingsområde måste hela 
tiden hållas vid liv. Det är lätt att slå sig för bröstet och 
konstatera att skolan ligger långt fram men utveck-
lingen går snabbt och det gäller att fortsätta ha fokus 
på vad som händer och på vad skolan kan göra här-
näst. Detta kräver återkommande aktiviteter på såväl  
arbetslags- som ämneslagsnivå. 

Skolan kommer formalisera en serie av insatser kring 
källkritik, nätvett, juridik, pedagogiska hjälpmedel och 
se till så dessa når samtliga elever fr.o.m åk 1. Skolled-
ningen kommer att ge arbetslagen tillsammans med 
bibliotekarier i uppgift att sätta ihop en plan för dessa 
områden där det tydligt framgår när det sker, hur det 
sker och vem som ansvarar.

Attraktiv och konkurrensmässig  
utbildningsorganisation - entreprenöriellt 
lärande
Vi ska ge våra elever en så bra utbildning 
att de kan rekommendera sitt gymnasiepro-
gram till elever som ska söka till gymnasie-
skolan.
Skolan har nått målet. Trots att det finns flera små 
missnöjesyttringar så uppfattar rektorerna att elever 
trivs på skolan vilket gör att de rekommenderar sitt 
program. Skolan har en väl fungerande skola med en 
mycket hög andel behöriga, legitimerade och erfarna 
lärare vilket är bidragande faktorer till detta resultat. 

Det är viktigt att se till att hålla kvar detta och arbeta 
vidare i arbetslag och lärcirklar för att behålla känslan 
av kvalite och trivsel.

Andelen förstahandssökande från medlem-
skommunerna till förbundets gymnasieut-
bildningar ska vara minst 80 procent.
Skolan har nått målet. Samtliga program på skolan har 
över 80 procent av medlemskommunernas första-
handssökande. Skolan har populära utbildningar och 
det är viktigt att fortsätta att arbeta för att behålla en 
hög kvalite i undervisningen och därmed ett starkt va-
rumärke. Viktiga faktorer är en trygg skola, väl fung-
erande organisatorisk infrastruktur, lokal förankring 
och ett gott rykte.

Minst 30 procent av gymnasieeleverna dri-
ver ett UF-företag.
Skolan har nått målet. På ekonomiprogrammet så är 
UF en naturlig del av ekonomiinriktningen där samtli-
ga elever har detta i sin studieplan kopplat till kursen 
entreprenörskap och företagande. På handels- och 
administrationsprogrammet har entreprenörskaps-
kursen en direkt koppling till UF. Därför når skolan 
målet. För eleverna på samhällsvetenskapsprogram-
met fortsätter skolan arbeta med att utforma en  
entreprenörskapskurs som ledningen tror skulle locka  
dessa elever i större utsträckning. En kurs där social 
hållbarhet och humanistiska grundläggande värden är 
mer framträdande.
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ÖVRIGA VIKTIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET
Stagneliusskolan påbörjade under våren 2018 ett sam-
arbete med Challenging Learning. Detta samarbete 
syftar till att fortsätta implementera de pedagogiska 
hörnstenar som genomsyrar skolans helhetsidé. Initi-
alt ligger fokus på att utveckla, självständigt lärande, 
kritiskt tänkande, kognitiv utmaning och problemlös-
ning.
 
För att uppnå detta är projektets kärna att skapa en 
kultur där utmaning inte bara är förväntad (kognitiv 
utmaning), utan även är välkomnad, där elever får 
tillfälle att samtala runt sitt tänkande, sitt skolarbete 
och sin utveckling (kritiskt tänkande), och, som ett 
resultat utveckla sina egenskaper och förmågor för 
att bli lärande med hög tilltro till sin egen förmåga 
(självständigt lärande). Förhoppningen är att detta 
arbete har den inverkan på elever att det skapar en 
mätbar skillnad, observerbar i elevens språk, inställ-
ning och strategival när de ställs inför ett problem 
(problemlösning).
 
Ett övergripande mål i detta utvecklingsprojekt är att 
skapa en tydlig lärandekultur som baseras på Stagneli-
usskolans redan starka fundament av akademiska pre-
stationer och positiva attityd till lärande. Projektet har 
förlängts och kommer pågå under hela läsåret 19/20.
 
Stagneliusskolans samarbete med Ung företagsamhet 
har fortgått under läsåret med det övergripande målet 

att alla elever utvecklar kunskaper och förhållningssätt 
som främjar entreprenörskap, företagande och inno-
vationstänkande, vilket ökar elevernas möjligheter till 
framtida sysselsättning genom företagande eller an-
ställning. Glädjande nog blev det en förstaplacering 
på SM, i kategorin “Årets säljare”. På den regionala 
mässan fick skolan flertalet utmärkelser, bland annat 
“Årets UF-lärare”. Arbetet med att vidareutveckla det-
ta samarbetsprojekt kommer fortsatt vara prioriterat.
  
Stagneliusskolan redovisar en fortsatt stark digital 
utveckling. I det kontinuerliga kvalitetsarbete konsta-
terar skolan att skolan inom området har etablerade 
processer och forum för strukturerad kunskapsdel-
ning. Denna delning sker exempelvis via digitala samar-
betsytor, workshops, auskultationer, handledning och 
samtal med IKT-pedagoger. Genom att ha en etablerad 
struktur för kunskapsdelning främjas det kollegiala lä-
randet och kompetens och kunskap sprids på skolan, 
vilket driver den digitala utvecklingen på lång sikt. 

Under året har de gemensamma rutinerna för EHT- 
arbetet implementerats. Detta arbete pågår fortsatt 
och skolan kommer ha fokus på att förfina processer-
na så att elever i behov av stöd upptäcks tidigt samt får 
adekvat hjälp. Utifrån resultatet av utvärderingen ser 
skolledningen att detta behöver prioriteras.
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FÖRVÄNTAD UTVECKLING
Skolledningen för Stagneliusskolan har planerat för 
skolans fortsatta utveckling genom att organisera 
lärcirklarnas innehåll utifrån det dubbla uppdraget.  
Genom att förtydliga mentors uppdrag och ansvar 
samt mentorstidens innehåll tar Stagneliusskolan nästa 
steg i att arbeta för minskad stress, ökad trygghet och 
studiero för eleverna. Detta utgår från den gemensamt 
formade helhetsidén. Skolans förväntan är att detta 
ska leda till såväl förbättrade studieresultat som för-
höjd positiv upplevelse av trygghet och trivsel.

Stagneliusskolan ska såsom tidigare utveckla sin UF 
verksamhet i enlighet med de förväntningar som finns 
uttalade i Budget 2019 . Skolans program ska präglas 
av attraktivitet och erbjuda en konkurrensmässig ut-
bildning vilket bland annat innebär att utbildningsutbu-
det är anpassat till individens, arbetsmarknadens och 
samhällets behov. Stagneliusskolan kommer således  
fortsatt arbeta kvalitetsmedvetet med entreprenör-
skap genom UF-företagande och därigenom skapa 
goda möjligheter för elever att driva UF-företag.

Skolledningen kan konstatera att skolan har en fort-
satt hög attraktivitet. Elevantalet har stigit rejält och 
förväntas fortsätta öka. Detta medför ett stort tryck 
på lokaler och organisation. För att klara den stora till-
strömningen av elever krävs ett övergripande strate-
giskt tänkande när det gäller rekrytering av personal, 
tillgång till lokaler vad gäller både undervisningsutrym-
men, allmänna ytor, arbetsplatser och matsal.
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Ölands utbildningscenter

EKONOMI
Ölands utbildningscenter har under 2019 försökt tillgodose 
de önskningar som funnits från kommunens invånare vad gäl-
ler utbildningsinsatser. Även den utbildning vilken skolan med 
egna resurser inte tillhandahåller. Detta har inneburit externa 
kostnader för undervisning i form av interkommunala ersätt-
ningar till bland andra Kunskapsnavet i Kalmar. Kurserna har 
ingått i underlaget för yrkesvux där skolan även erhåller stats-
bidrag, dock endast för en del av kostnaden. I det fall skolan 
fortsättningsvis ska tillmötesgå den efterfrågan som finns 
bland kommuninvånarna så behövs ett tillskott i bidraget för 
verksamheten då medel inte finns i den utsträckning som ef-
terfrågas. 

Statsbidrag för trainee inom hälsa och sjukvård söktes under 
2018 och inkom. En större del av detta bidrag, 0,8 mkr, har sko-
lan dock nödgats återbetala under 2019 då flera av de elever 
vilka bidrag sökts för, hade fått jobb under bidragsperioden 
och då diskvalificeras som bidragsunderlag.

Då skolan efter sommaren erhöll information från kommunen 
om att de avtal avseende språkstödjare och tjänst för under-
visning på eftermiddagen för sfi-eleverna inte skulle gälla 2019 
gjordes förändringar i tjänsterna. Men då 2019 initialts plane-
rats efter att verksamheten skulle upprätthållas såsom under 
2018 återfinns ett underskott på sfi-verksamheten. Avtalen 
uppgick till strax över 1 mkr.

Tack vare en flexibel hantering av tjänsteplanering och kurs/
utbildningsutbud har dock Ölands utbildningscenter (vuxenut-
bildningen) kunnat reducera de intäktsbortfall och kostnads-
ökningar angivna ovan till viss del och redovisar ett resultat om 
minus 0,7 mkr.

2019 var sista året för skolan med gymnasieutbildning för ung-
domar. Språkintroduktionseleverna hänvisades inför höstter-
minen till skolorna i Kalmar. Elevpengen för de få elever som 
var i undervisning i skolan under våren täckte inte de kostnader 
vilken undervisningsgrupperna medförde och resulterade i ett 
underskott efter helåret med 1,1 mkr.   
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UPPFÖLJNING AV PRIORITERADE MÅL-
OMRÅDEN

Kunskap, utveckling och lärande
Andel avslutade kurser med minst betyget E 
inom vuxenutbildning ska vara över rikssnit-
tet.
Skolan som helhet har nått målet. En bra närvaro samt 
en undervisning som stöds av Google Classroom har 
fungerat bra. Eleverna har tagit eget ansvar över sitt 
lärande vilket är viktigt när flera kurser bedrivs flexi-
belt och delvis på distans. Ett färre antal elever arbetar 
parallellt med studierna vilket gör det enklare att foku-
sera på lärandet i skolan. För några av eleverna har ma-
tematiken varit en för svår utmaning och kombinerat 
med hög frånvaro har lett till lågt resultat. Den nya or-
ganisationen med antagning var 10:e vecka kan initialt 
lett till en lägre måluppfyllelse.

Skolan har byggt upp en studiehall där en del är obe-
mannad med tillgång till datorer för eleverna under 
hela tiden som skolan är öppen samt en del som är 
bemannad delar av veckan dit elever kan går för att få 
hjälp eller bara sitta i lugn och ro och studera.

Genomsnittlig betygspoäng på avslutade 
kurser inom vuxenutbildning ska vara över 
rikssnittet.
Skolan har nått målet. Lärarna har kontinuerligt och 
med uthållighet förklarat för eleverna vad målen för 
respektive kurs innebär och vad den enskilde behöver 
göra för att nå dem. Lärarna är samtidigt noga med att 

poängtera att det inte räcker med tiden i skolan för att 
uppnå målen. 

Skolan lägger om delar av utbildningarna till distans 
vilket innebär att eleverna läser på distans med möj-
lighet att läsa på skolan också om det finns behov av 
det. Skolan startar kvällsutbildning på sfi och fler har 
därmed möjlighet att läsa och kombinera detta med 
ett arbete.

Eleverna anser att de får hjälp av sina lärare 
när de behöver det. 
Målet uppnått med råge. Ölands utbildningscenter är 
en liten skola och få elever gör att varje elev verkligen 
får mycket tid med sin lärare. Småskaligheten innebär 
dock också utmaningar med t.ex. lärare som undervi-
sar elever på  fyra olika nivåer samtidigt.

Normer, värden och inflytande
Eleverna känner sig trygga i skolan.
Skolan har nått målet. Ölands utbildningscenter är en 
liten skola där alla känner alla. Skolledningen fokuse-
rar på bemötande samt att personalen ska må bra och 
tycka om sitt arbete. När personalen mår bra så blir 
relationen till eleverna också bra. 

Eleverna upplever att det råder studiero på 
lektionerna.
Skolan når målet med råge. Skolan har mestadels un-
der denna period haft vuxna elever så studiero är ing-
et större problem för skolan. Då vuxenutbildning på 
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grundläggande nivå ligger långt under övriga enheter 
så kommer rektor att initiera diskussioner med lärare 
och elever och möjliga orsaker och lösningar. 

Eleverna upplever att människors olikheter 
respekteras i skolan.
Målet uppnått totalt för skolan, men vuxenutbildning 
på grundläggande nivå ligger under övriga enheter på 
skolan även här. Skolan arbetar ständigt på olika sätt 
med etik och moral bl.a. med samarbete över grup-
per och nivåer för att eleverna ska lära känna varandra 
även utanför den egna undervisningsgruppen. Skolan 
arbetar t.ex. med diskussionsgrupper om olika peda-
gogiska dilemman.

Eleverna ska känna att de har inflytande 
över utbildningen
Skolan har nått målet. Varje elev har en individuell stu-
dieplan och alla lärare arbetar enskilt med varje elev 
för att se hur och på vilket sätt eleven ska nå bästa 
resultat. Under kursens gång görs kontinuerliga av-
stämningar där eleven själv är med och planerar sina 
studier, inlämningar, redovisningar m.m. Dialog är ett 
av skolans viktigaste redskap för att lyckas nå en hög 
måluppfyllelse.

Integration
Skolorna ska utveckla metoder som främjar 
integration och mångfald.
Skolan har nått målet. En vuxenutbildning med över-
vägande delen invandrare måste ha som en av sina 
huvuduppgifter att arbeta för en god integration i 
samhälle och arbetsliv. Skolan arbetar utifrån styrdo-
kumenten med målet att få ut eleverna i samhället på 
olika sätt. 

Eleverna har byggt ett cykelskjul och under arbetet har 
de fått möta olika entreprenörer inom byggbranschen. 
De har också fått åka på en kultur- och samhällsresa 
för att möta olika delar av Öland och dess kultur.

Skolan har olika event där alla elever välkomnas såsom 
firande av olika svenska högtider, allt för lära det svens-
ka samhället.

Lärares kompetens i språk- och kunskapsut-
vecklande arbetssätt ska öka.
Målet är uppnått. De flesta av våra lärare deltog tillsam-
mans vid första och/eller andra utbildningsomgången 
i SKUA-kursen (språk- och kunskapsutvecklande ar-
betssätt). Många arbetar med delar av materialet i sin 
undervisning medan andra ser det lite svårare framför 
allt de som jobbar mycket med distansutbildning där 
eleverna inte är närvarande i någon större omfattning. 
Det skulle vara uppskattat om det blev någon form av 
fortsättning för att det inte ska tappas bort.

Inför varje nyrekrytering ska förbundet 
kvalitetssäkra rekryteringsprocessen så att 
anställningsvillkor och kravspecifikationer 
inte missgynnar personer med utländsk bak-
grund.
Målet är uppnått. Skolan har inte gjort någon nyanställ-
ning på länge förutom visstidsanställningar. Skolled-
ningen följer förbundets rutiner för nyanställning och 
ser efter kompetens inför kommande arbetsuppgifter.

En skola på vetenskaplig grund och beprö-
vad erfarenhet
Det kollegiala lärandet med analys, gemen-
sam reflektion, dokumentation och syste-
matiskt utvecklingsarbete ska öka.
Målet uppnått. Stora framsteg har gjorts på skolan 
men personalen behöver jobba mer med att doku-
mentera det systematiska utvecklingsarbetet. Möjlig-
heter att träffas och samarbeta under lugna former är 
ett måste. Som vuxenutbildning kan detta vara svårt då 
det finns elever på skolan nästan alla dagar på året. Det 
krävs en schemaläggning och en planering som möj-
liggör ett kollegialt lärande. Skolan arbetar därför med 
ett digitalt kollegialt lärande som komplement. 

SYL:arnas insatser ska stärka lärarnas läran-
de och skolornas utvecklingsarbete
Skolan har nått målet. Utvärdering visar på en låg nöjd-
hetsgrad från lärarna. Något som rektor tolkar som 
okunskap om SYL-arbetet. Informationen till persona-
len måste förbättras.

SYL:arens synliga insats blir på egen enhet där hon är 
mest verksam. Övergripande utvecklingsarbete när 
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det gäller fortbildningsinsatser samt planering av delar 
av verksamheten är andra delar som SYL arbetar med.

Samarbetet med högskolor, universitet och 
yrkesutbildningarnas branschorganisationer 
ska stärkas
Skolan har nått målet. Några av lärarna läser på univer-
sitet i syfte att bli behörig lärare alternativt att bredda 
sin kompetens inom yrket. Personalen har haft utbild-
ning tillsammans med IKT-pedagogen om källkritik och 
vetenskaplig grund. Skolans yrkesutbildningar har ett 
nära samarbete med näringslivet och de branscher de 
utbildar inom. Rektor arbetar övergripande  med olika 
branscher och kommunala instanser.

Digital kompetens
Målen i Digitala agendan ska uppnås.
Skolan har delvis nått målet. Lärare har hög digital 
kompetens i användandet av de vanliga verktygen och 
tjänsterna skolan använder. Kommunikation sker digi-
talt både med skolledning och elever. Infrastrukturen 
fungerar bra och alla kan rutinerna. Undervisningsma-
terial delas med elever och kollegor digitalt. Det finns 
ett stort intresse hos personalen att lära sig nytt och 
alla hjälper varandra och delar med sig.

Attraktiv och konkurrensmässig utbild-
ningsorganisation - entreprenöriellt läran-
de
Kursutbudet inom vuxenutbildningen ska 
öka.
Skolan har nått målet. Skolan har startat två helt nya 
sammanhållna utbildningar under 2019 samt ett antal 
nya kurser allt eftersom behoven uppstår. Skolan job-
bar i dagsläget på att utveckla vårdutbildningen samt 
restaurangutbildningen. Skolan jobbar nära tillsam-
mans med kommunen och näringslivet och är uppda-
terad om vilka behov som finns. Skolan deltar i mässor 
och olika informationsmöten inom ett flertal bran-
scher och knyter nya kontakter och får därmed också 
förfrågningar om olika utbildningsinsatser.

ÖVRIGA VIKTIGA HÄNDELSER UNDER 
ÅRET
Allt material som Ölands utbildningscenter behöver i 
samband med bytet av logga är fortfarande inte riktigt 
på plats. Skolan jobbar aktivt med att få till profilmate-
rial då det är en väsentlig del i marknadsföringen. Ny 
fasadskylt är på gång. 

Skolans nya utbildningar djurskötare i mjölkproduk-
tion samt barnskötare/elevassistent har visat sig vara 
populära och skolan planerar eventuellt för en framtid 
med ytterligare grupper.
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Ölands utbildningscenter har under hösten planerat 
för nystarten inom kök-och restaurangutbildningen i 
januari 2020. Skolan har under hösten fört diskussio-
ner avseende hyresavtal. 

Utbildningscentrets pilotarbete med att få igång dis-
tansutbildning i kombination med studier på skolan 
har resulterat i byggandet av en ny site som ska bli 
en gemensam portal in till skolans olika Classroom.  
I januari startar nya undervisningssätt inom vård- och 
omsorg, sfi på kvällstid, svenska och svenska för in-
vandrare på gymnasienivå. Allt för att vara flexibla 
och anpassa verksamheten efter kommuninvånarnas 
behov och näringslivets efterfrågan. Skolans nya stu-
diehall är klar och eleverna har förstått värdet av att 
använda denna möjlighet och allt fler går dit och stu-
derar. Tanken är att fler grupper ska testa detta nästa 
höst. 
   
Under hösten har Ölands utbildningscenter samarbe-
tat med BEAB - Borgholm energi, skolans hyresvärd i 
hopp om att kunna hyra ut delar av lokalerna till annan 
verksamhet. Skolan ser stora vinster både ekonomiskt 
och socialt med en eventuell lokaluthyrning. 

Ölands utbildningscenter har fått förfrågan om skolan 
skulle kunna utbilda kommunens hemtjänstpersonal i 
bl. a. näringslära, hygien samt enklare matlagning. Det-
ta har skolan sagt ja till och planerar att driva detta i 
form av en uppdragsutbildning. 

Friskvårdssatsningen som började i våras på sfi har 
fortsatt utvecklas och det är idag något som eleverna 
lyfter på elevrådet som mycket positivt och som de vill 
ha mer av. Svenska språket utvecklas under andra for-
mer och eleverna har fått kunskaper om hälsa,hygien 
och motion.

Skolan har jobbat mycket med VO-college och utveck-
lar nu en ny utbildning i tre steg där eleverna läser ett 
steg i taget vilka alla bygger på varandra. Steg 1 - hjäl-
pare, steg 2 - vårdbiträde och steg 3 - undersköterska. 
Allt enligt önskemål från kommunen och VO-college. 

All pedagogisk personal har gått skolverkets utbildning 
“Fjärrstyrd undervisning” under hösten som ett led 
i ett förändrat arbetssätt. Skolan tror att framtidens 
vuxenutbildning på mindre orter kommer att gå alltmer 
mot någon form av distanslösning och då vill Ölands ut-
bildningscenter vara med och ligga i framkant. 
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FÖRVÄNTAD UTVECKLING
I början av 2020 planerar skolan för en cermoni för att 
uppmärksamma namnbytet. 

Ölands utbildningscenter kommer även fortsättnings-
vis att utveckla utbildningarna och hitta nya spår och 
nya inriktningar. Validering inom restaurangutbildning-
en kan vara ett sådant spår.  Skolan planerar att under-
söka detta under våren 2020. 

Skolan hoppas att pilotstudie med distansutbildning 
ska ge goda resultat så att skolan kan sprida arbets-
sättet till alla utbildningar i verksamheten och därmed 
få fler vuxna att studera när det passar dem. Ölands 
utbildningscenter hoppas kunna erbjuda fler av skolans 
utbildningar på kvällstid både på skolan och via exem-
pelvis Hangout.

Skolan förväntar sig att alla elever i fortsättningen 
kommer att känna sig trygga och uppleva studiero på 
skolan samt att skolans nya studiehall bidrar till en bätt-
re studiemiljö med ännu högre måluppfyllelse.

Skolan ska fortsätta att utvecklas till ett utbildningscen-
ter med ännu högre kvalité och ännu fler nöjda elever.

Ölands utbildningscenter kommer att fortsätta med 
att utveckla distanspedagogiken. I stort sett alla som 
arbetar på skolan idag har en bakgrund och en ut-
bildning som bygger på klassrumsundervisning. Att 
undervisa på distans är något helt annat. Ett nytt sätt 
att arbeta och ett annat kursupplägg. Eftersom det inte 
heller helt bygger på distans utan skolan även erbjud-
er elever som vill, och har behov att komma till sko-
lan och få hjälp så måste pedagogerna hantera båda  
arbetssätten. Upplevelsen är att alla är positiva och ser 
fram emot att arbeta på ett nytt sätt.

Ölands utbildningscenter förväntar sig att skolan ska 
få nytt liv med fler personer i huset då skolan hopp-
as hyra ut delar av lokalerna. Skolledningen tror på en 
skola med blandade grupper som kan ge skolan ny dy-
namik. Rektorn ser en tydlig övergång från en ganska 
traditionell verksamhet till en verksamhet anpassad ef-
ter verkligheten. Skolan måste hitta nya vägar att möta 
sin målgrupp. Vuxenutbildningens målgrupp har helt 
förändrats de senaste 10 åren och skolan har idag klart 

övervägande andel invandrare på skolan. De flesta har 
varit i Sverige ett tag och det räcker inte med att bara 
lära sig att prata svenska i dagligt tal utan vill skaffa sig 
en yrkesutbildning. Många har tillfälliga arbeten vilket 
försvårar för dem att genomföra en traditionell utbild-
ning och detta förväntas skolan kunna bemöta vilket 
ska bli riktigt spännande!
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Not Budget 
2019

Bokslut 
2019

Bokslut 
2018

Bokslut 
2017

Verksamhetens intäkter 1 150 461 142 309 128 777 140 349

Verksamhetens kostnader 2 -592 322 -574 961 -577 134 -558 264

Pensionskostnader m m 3 -25 445 -25 989 -25 085 -19 812

Avskrivningar 4 -4 697 -7 015 -4 293 -3 678

Verksamhetens nettokostnad -472 003 -465 657 -477 735 -441 405

Medlemsbidrag 5 454 833 454 834 423 091 410 178

Statsbidrag 6 17 700 17 595 34 024 33 293

Verksamhetens resultat efter stads-
bidrag 530 6 772 -20 620 2 066

Finansiella intäkter 7 0 2 0 1

Finansiella kostnader 8 -65 -73 -49 -29

Årets resultat 464 6 700 -20 670 2 037

Resultaträkning
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(tkr) Not Bokslut
2019

Bokslut
2018

Bokslut
2017

Den löpande verksamheten

Resultat efter finansiella poster 6 700 -20 670 2 037

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet

  Av- och nedskrivningar av anläggningstillgång 4 7 015 4 293 3 679

  Avsättning till pensioner 12 -674 1 017 -122

  Övrigt 13 -1 306 4 173 -2 186

Ökning (-) / minskning (+) av kortfristiga fordr 10 13 517 44 781 -2 952

Ökning (+) / miskning (-) av kortfristiga skulder 14 -7 676 -30 666 49 879

Medel från den löpande verksamheten 17 575 2 928 41 024

Investeringsverksamheten

Förvärv av materiella anläggningstillgångar 9 -12 564 -4 564 -9 445

Medel från investeringsverksamheten -12 564 -4 564 -9 445

Finansieringsverksamheten

Medel från finansieringsverksamheten 0 0 98

ÅRETS KASSAFLÖDE 5 011 -1 637 31 677

Likvida medel vid årets början 92 378 94 014 62 338

Likvida medel vid årets slut 97 389 92 378 94 014

Kassaflödesanalys
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(tkr) Not Bokslut 2019 Bokslut 2018 Bokslut 2017

Anläggningstillgångar

  Maskiner och inventarier 9 29 919 24 371 24 099

Summa anläggningstillgångar 29 919 24 371 24 099
Omsättningstillgångar

   Fordringar 10 37 898 51 416 96 196

   Kassa och bank 11 97 389 92 378 94 014

Summa omsättningstillgångar 135 287 143 793 190 210

Tillgångar 165 206 168 164 214 310

Not 2019 2018 2017

Eget kapital

   Ingående eget kapital 36 298 56 967 64 978

   Direktbokning eget kapital 0 0 -10 048

   Årets resultat 6 700 -20 670 2 037

Summa eget kapital  42 998 36 298 56 967
Avsättningar

  Avsättningar för pensioner 12 2 034 2 708 1 691

  Andra avsättningar 13 3 961 5 268 1 095

Skulder

   Kortfristiga skulder 14 116 214 123 890 154 556

Summa skulder 122 209 131 866 157 342

Eget kapital och skulder 165 206 168 164 214 310

Ansvarsförbindelser

Pensionsförpliktelser före 980101 16 30 352 32 182 29 735

  inklusive löneskatt 37 715 39 989 36 949

Borgensåtaganden

Leasingåtaganden operationella 17 133 970 125 978 153 118

Nyckeltal
Anläggningskapital 29 919 24 371 24 099
Rörelsekapital 19 073 19 903 35 654

Soliditet 26% 22% 27%
Likvida medel 97 389 92 378 94 014

Soliditet inkl ansvarsförbindelse 3% -2% 9%

Balansräkning



83. Årsredovisning 2019

Driftsredovisning
Kostnader Intäkter Netto Avvikelse

Enhet Budget Bokslut 
2019

Budget Bokslut
2019

Budget Bokslut 
2019

2019

Gemensamt 68 037 70 573 34 961 39 226 33 076 31 347 1 729

Interkommunalt 88 998 86 050 78 907 90 525 10 091 -4 475 14 565

Förbundskansliet 14 375 15 036 210 221 14 165 14 815 -650

Gemensamt 171 409 171 659 114 078 129 972 57 331 41 687 15 644

Gymnasieskola
Lars Kaggskolan 138 451 144 876 12 083 15 983 126 367 128 893 -2 525

Stagneliusskolan 102 140 99 717 4 487 4 998 97 653 94 719 2 934

Jenny Nyströmsskolan 126 154 134 678 13 813 14 350 112 341 120 328 -7 988
Ölands utbildningscenter 1 118 2 190 41 26 1 077 2 165 -1 088
Projektredovisning 0 807 80 781 -80 26 -107

Vuxenutbildning
Axel Weüdelskolan 53 955 56 594 12 617 15 263 41 338 41 331 7

Ölands utbildningscenter 14 850 15 742 6 208 6 393 8 643 9 349 -707

Mjölnergymnasiet 2 657 2 084 0 22 2 657 2 062 595

Varav avskrivningar -4 697 -7 015 0 0 -4 697 -7 015 2 318

Varav statsbidrag 0 0 -17 700 -17 595 17 700 17 595 105

Varav interna poster -88 998 -27 884 -27 187 -27 908 -61 811 24 -61 835

finansiering pensioner, IR -18 063 -18 487 405 384 -18 468 -18 871 403

Varav interna poster 78 700 89 730 405 -384 0 90 114 -90 114

Summa verksamhet 
enligt RR 587 974 574 961 146 112 142 309 441 861 432 653 9 209

Pensionskostnader 25 445 25 989 0 0 25 445 25 989 -544

Avskrivningar 4 697 7 015 0 0 4 697 7 015 -2 318

Verksamhetens netto- 
kostnad 618 115 607 965 146 112 142 309 472 003 465 657 6 346

Medlemsbidrag 0 0 454 833 454 834 -454 833 -454 834 1

Statsbidrag 0 0 17 700 17 595 -17 700 -17 595 -105

Verksamhetens resultat 618 115 607 965 618 645 614 737 -530 -6 772 6 242

Poster från finansiella till-
gångar/skulder 65 73 0 2 65 72 -7

Extraordinära poster 0 0 0 0 0 0 0

Årets resultat 618 180 608 039 618 645 614 739 -465 -6 700 6 235
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Investeringsredovisning
Totalt har förbundet investerat för 12 564 tkr under 
året dvs strax över budget  (102 procent). Till största 
del har enheterna följt den plan vilket investeringsbud-
get 2019 innebar. Under året har dock på vissa enheter 
behov uppstått och innehållet i planen behövts styras 
om. Den enskilt största posten som synliggör detta 
är inköpet av elevdatorer. Efter beslut under våren så 
köps dessa nu in via investeringsbudget till skillnad från 
förut då förbundet leasade desamma. Även typen av 
hårdvara förändrades i och med beslutet. Totalt en in-
vesteringspost om 3 582 tkr.

I och med att förbundet övertog Storken under 2019 
fanns ett utökat investeringsutrymme för projektet. 
Inventarier till AST-enheten, gymnasiesärskolan, för-
bundskansliet, klassrum och övriga gemensamma ytor 
tillsammans med behov av låssystem, teknisk utrust-
ning m.m. uppgick i kalkylen för 2019 till 6 890 tkr. Pro-
jektbudgeten har reviderats och slutar på 4 601 tkr på 
helåret. 

I övrigt vad gäller det gemensamma utrymmet plane-
rades inköp av kopiatorer till en summa av 120 tkr. Vid 
bokslutet har kopiatorer för 50 tkr köpts in. Även lås-
system på Jenny Nyströmsskolan och Lars Kaggskolan 
budgeterades ( 550 tkr) men åtgärd har inte blivit ge-
nomförd.

Axel Weüdelskolan fick under 2019 tillgång till hela 
skolbyggnaden då gymnasiesärskolan tillsammans med 
de individuella alternativen avslutade sitt hyreskon-
trakt i samband med förbundets tillgång till Storken. En 
del av de utrymmena behövde anpassas till verksam-
heten och i övrigt anpassas till en flexibel undervisning.   
388 tkr av budgeterade 400 tkr är nyttjade för ändamålet.

Förbundets verksamhet i Torsås på Mjölnergymnasiet 
fortsätter under 2019. Dock är byggnaden övertagen och 
drivs nu av kommunen vad gäller underhåll osv. Därmed 
finns varken budget eller utfall för investeringar 2019.

Stagneliusskolan har nyttjat sitt investeringsutrymme 
om 500 tkr. Utrymmet har bland annat använts till 

elevskåp, undervisningsmaterial till samhällsprogram-
met inriktning media samt mörkläggningsgardiner.

Förbundets gemensamma verksamhet inbegriper 
verksamhet avseende Restaurang och café vilken har 
en investeringsbudget som uppgår till 1 400 tkr för år 
2019. Kombiugn, grovdiskmaskin, grönsaksskärare och 
kokkärl är de enskilt största posterna som belastat 
kontot. Totalt nyttjades 1 123 tkr. 

Jenny Nyströmsskolan har en investeringsbudget om  
1 350 tkr. Vid avstämningen efter oktober var 224 tkr 
förbrukat men under de två sista månaderna av året 
gjordes större satsningar och vid årets slut var budge-
ten förbrukad (1 376 tkr). En anpassning till verksam-
heten i Carlsbergsvillan för gymnasiesärskolan, klass-
rumsmöbler på Jenny Nyströmsskolan samt möblering 
av gymnasiesärskolans del i campus Storken är de stör-
re posterna. Även stadigvarande undervisningsmaterial 
till naturvetenskapliga programmet har tillkommit.

Den enskilt största posten avseende Lars Kaggskolans 
investeringsbudget 2019 var de stadigvarande under-
visningsmaterialen till skolans olika yrkesprogram.  
Totalt hade skolan ett utrymme om 1 000 tkr. 822 tkr 
är nyttjat till exempelvis projekt ”energibod”, kylmaski-
ner till datahallar och stadigvarande utbildningsmateri-
al till vvs-och fastighetsprogrammet. 

På Ölands utbildningscenter har en ny studiehall inrät-
tats och investeringar i denna är gjord under året. Även 
en större insats gällande skolans sittmöbler har gjorts. 
113 tkr är nyttjade och i budget fanns 80 tkr dvs. ett 
överdrag om 30 tkr. 
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Budget 2019 Bokslut 2019 Bokslut 2018

Gemensam vht 2 070 1 173 1 152

Datorer 0 3 582 0

Storken 6 890 4 601 0

Lars Kaggsskolan 1 000 822 1 020

Stagneliusskolan 500 508 651

Jenny Nyströmsskolan 1 350 1 376 1 442

Axel Weudelskolan 400 388 231
Ölands utbildningscenter 80 113 69

Mjölnergymnasiet 0 0 0

Summa investeringar 12 290 12 564 4 564
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Noter

Kalmarsunds gymnasieförbund följer Lagen om kom-
munal bokföring och redovisning och rekommendatio-
ner från Rådet för kommunal redovisning vilket bland 
annat innebär att:
• Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt 
att de ekonomiska tillgångarna kommer att tillgodo-
göras kommunen och intäkterna kan beräknas på ett 
tillförlitligt sätt.
• Fodringar har upptagits till de belopp var med dem 
beräknas inflyta.
• Tillgångar och skulder har upptagits till anskaffnings-
värde där inget annat anges.
• Periodiseringar av inkomster och utgifter har skett 
enligt god redovisningssed.

PENSIONSSKULD
Förpliktelser för pensionsåtaganden för anställda i för-
bundet är beräknade enligt RIPS och redovisas enligt 
den s.k. blandmodellen i enligt med lag om kommunal 
bokföring och redovisning. Enligt blandmodellen ska 
pensionsförpliktelser intjänade från och med 1998 re-
dovisas som skuld i balansräkningen och pensionsför-
pliktelser intjänade före 1998 redovisas som ansvars-
förbindelse. Skulden respektive ansvarsförbindelsen 
har belastats med särskild löneskatt på 24,26 %.

VARULAGER
Lager har värderats enligt ”lägsta värdets princip” LVP, 
vilket betyder det lägsta av anskaffnings- eller nettoför-
säljningsvärdet (verkligt värde).

GRÄNSDRAGNING MELLAN INVESTERING 
OCH DRIFT 
Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk eller inne-
hav med en nyttjandeperiod om minst 3 år klassificeras 
som anläggningstillgång om beloppet överstiger grän-
sen för mindre värde. Gränsen för mindre värde har 
satts till 0,5 prisbasbelopp och gäller som gemensam 
gräns för materiella-och immateriella tillgångar.

AVSKRIVNINGAR
Kalmarsunds gymnasieförbund tillämpar linjär av-
skrivning, dvs. lika stora nominella belopp varje år.  
Avskrivning påbörjas när tillgången tas i bruk. De olika 
avskrivningstiderna för investeringar är:
• Inventarier 10 år
• Stadigvarande undervisningsmaterial 5 år
• Kopiatorer 4 år
• Datorer 3 år
Förbundet investerar endast i stadigvarande under-
visningsmaterial samt inventarier och äger inte några 
byggnader. Detta innebär att komponentavskrivning 
och övrig klassning av komponenter inte är aktuell.

KAPITALTJÄNSTKOSTNADER
Kapitalkostnaden består dels av rak avskrivning på an-
skaffningsvärdet, dels av internränta på bokfört värde 
enligt SKR:s nivåer.

SEMESTERLÖNESKULD
Semesterlöneskulden och okompenserad övertid för 
de anställda har redovisats som en kortfristig skuld. 
Årets prognostiserade förändring har belastat resulta-
träkningen. De intjänade förmånerna har belastats med 
lagenliga arbetsgivaravgifter. Årets underlag baseras på 
semesterlöneskulden efter december månad 2019 dvs 
underlag uttagna efter lönekörning i december.

INTERNA POSTER
Enheterna belastas med en intern kostnad för perso-
nalomkostnader (kto 59). Motkonto till detta är konto 
579xx. Konto 579xx ska finansiera arbetsgivaravgifterna 
(kto 561), Konto för finansiering av arbetsgivaravgifterna 
samt redovisning av arbetsgivaravgifterna redovisas på 
ansvar 29 (finansiella- och pensionsposter). För att re-
ducera för interna poster i resultaträkningen avseende 
ovan angivna konton finns i not 2 beskrivet förhållandet.

Not 0: Redovisningsprinciper
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Not 1: Verksamhetens intäkter 2019 2018 2017

Intäkter 142 309 128 777 140 349

Summa intäkter verksamhet enligt RR 142 309 128 777 140 349

medlemsbidrag 454 834 423 091 410 178

statsbidrag 17 595 34 024 33 293
Interna intäkter 27 908 30 186 29 655

Not 2: Verksamhetens kostnader 2019 2018 2017

Kostnader -503 330 -595 309 -488 913
Finansiering PO (kto 579+561) 18 103 18 118 15 765

varav internt (kto 579) 89 730 89 029 84 662

korr interna poster på balans -4 -57 -455

Summa kostnader verksamhet enligt RR -574 961 -577 134 -558 264

Interna kostnader (ny redov 2017 även kto 59) -27 884 -30 129 -29 200

Kalkylerade personalomkostnader -89 730 -89 401 -84 964

Not 3: Pensionskostnader m m 2019 2018 2017

Semesterlöneskuld -334 -690 -886

Löneväxling 390 92 103

Personalbil redovisning 5 0 -10

Löneskatt -4 756 -4 564 -3 334

Avtalsförsäkringar (KPA, FORA) -23 -105 -155

FÅP -8 043 -5 446 -2 443

Omställningsfonden 0 0 -36

Förvaltningsavgifter -653 -637 -513

Förändring pensionsskuld               542 -773 105

Utbetalda pensioner -2 529 -2 127 -2 049

Pensioner (ind. valet) -10 587 -10 836 -10 594

Summa -25 989 -25 085 -19 812

Finansiering pensioner interna poster 18 103 18 118 15 765

Not 4: Avskrivningar 2019 2018 2017

Avskrivningar -4 692 -4 293 -3 679

Nedskrivningar -2 323 0 0

Summa -7 015 -4 293 -3 679

Internränta -384 -398 -430
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Not 5: Medlemsbidrag 2019 2018 2017

Borgholm 10,9% 11,4% 11,6%

Torsås 7,5% 7,7% 6,6%

Kalmar 67,9% 67,5% 67,8%

Mörbylånga 13,7% 13,4% 14,1%

Summa 454 834 423 091 410 178

Not 6: Statsbidrag m.m. 2019 2018 2017

Övrigt 17 595 34 024 33 293

Summa 17 595 34 024 33 293

Not 7: Finansiella intäkter 2019 2018 2017

Räntor på likvida medel 2 0 0

Summa 2 0 0

Not 8: Finansiella kostnader 2019 2018 2017

Finansiella kostnader p-skuld 60 45 29

Kostnadsräntor 13 0 0

Summa 73 45 29

Not 9: Anläggningstillgångar 2019 2018 2017

Maskiner och inventarier

Ingående anskaffningsvärde 197 268 192 704 183 247

Inköp 12 564 4 564 9 445

Korrigeringspost 0 0 12

Utgående anskaffningsvärde 209 832 197 268 192 704

Ingående avskrivningar -173 897 -168 604 -157 679

ingående justeringar 0 0 -7 247

Årets nedskrivningar -2 323 0 0

Årets avskrivningar -4 692 -4 293 -3 679

Utgående ack. avskrivningar -179 913 -172 897 -168 604

Utgående redovisat värde 29 919 24 371 24 099

Not 10: Kortfristiga fordringar 2019 2018 2017

Kundfordringar 11 975 17 805 42 516

Förutbetalda kostnader 10 912 11 003 8 097

Upplupna intäkter 3 021 3 632 11 037
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Övriga fordringar -124 -145 772

Schablonmoms 1 132 1 134 1 563

Fodran moms 2 927 3 050 4 629

Fodringar hos staten -383 294 1 423

Skattekonto 8 434 14 646 25 893

Interimsfordringar löner 4 -3 267

Summa 37 898 51 416 96 196

Not 11: Likvida medel 2019 2018 2017

Bankkonto 97 374 92 350 93 964

Handkassor 15 27 50

Summa 97 389 92 378 83 912

Not 12: Avsättning pensioner m.m. (Rek 10) 2019 2018 2017

Ingående avsättning 2 651 1 655 1 775

Nyintjänad pension -363 985 172

förmånsbestämd ålderspension 0

särskild avtalspension -363

efterlevnadpension 0

övrigt 0

Årets utbetalningar -122 -213 -220

Ränte- och basbeloppsuppräkning 53 31 26

Ändring av försäkringstekniska grunder 0 0 0

Övrigt -66 -2 -75

Förändring löneskatt -121 195 -23

Utgående avsättning 2 034 2 651 1 655

varav löneskatt 397 518 323

Specifikation - Avsatt till Pensioner
FÅP 344 353 363

PBF 761 976 199

KÅP 146 149 153

Ålderspension 209 219 166

Pension till efterlevande 177 438 450

Livränta 0 0 0

Summa Pensioner 1 637 2 134 1 332

Löneskatt 397 518 323

Summa avsatt till pensioner 2 034 2 651 1 655
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Antal visstidsförordnanden
Politiker 0 0 0

Tjänstemän 0 0 0

Pensionsmedel och pensionsförpliktelser

Avsättning för pensioner 2 034 2 651 1 655

Ansvarsförbindelse 37 715 39 989 36 949

Finasiella placeringar 0 0 0

Särskild avtalspension 0 0 0

Totala pensionsförpliktelser 39 749 42 641 38 604

Återlånade medel 39 749 42 641 38 604

Del av pensionsförpliktelsen som tryggats genom försäkring
Förpliktelser intjänade före 1998, ansvarsförbindel-
sen 1 385 1 381 1 381

Förpliktelser intjänade from 1998, pensionsavsättning 17 280 11 784 8 030

Utredningsgrad 98% 99% 99%

Överskottsfond 9 066 8 826 9 977

Not 13: Eget kapital och övriga avsättningar 2019 2018 2017

Ingående avsättning 5 268 1 095 3 309

Omstrukturering S4U -1 095 -2 214

Återbetalning friskolor 2015-2018 -2 428

Tillkomna avsättningar

Återbetalning friskolor 2015-2018 5 268

Återbetalning friskolor 2019 1 121

Utgående avsättning 3 961 5 268 1 095

Not 14: Kortfristiga skulder 2019 2018 2017

Semesterlöneskuld 23 164 22 829 22 139

Leverantörsskulder 16 615 27 519 27 280

Upplupna kostnader 7 306 7 600 7 916

Övriga kortfr skulder 1 859 1 538 34 269

Intäktsförskott 44 222 42 376 40 935

Upplupna pensionskostnader 11 505 10 902 10 498

Upplupen arbetsgivaravgift 5 766 5 937 5 785
Upplupna skatter 5 778 5 189 5 735

Totala kortfristiga skulder 116 214 123 890 154 556
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Not 15: Långfristiga skulder 2019 2018 2017

Summa 0 0 0

Not 16: Ansvarsförbindelser m.m. 2019 2018 2017

Leasing och lokalhyror

Leasing 2 844 26 017 22 489

Lokalhyra inom ägarkretsen 121 415 92 292 122 081

Lokalhyra utom ägarkretsen 9 712 7 670 8 549

Summa 133 970 125 978 153 118

Pensionsförpliktelser äldre än 1998

Ingående förbindelse (Rek 10) 39 990 36 949 37 271

Ränte- och basbeloppsuppräkning 996 584 672

Ändring av försäkringstekniska grunder 0 0 267

Nyintjänad pension 96 1 805 771

Årets utbetalningar -2 181 -1 976 -1 882

Övrigt -741 2 034 -87

Förändring löneskatt -444,0 594 -63

Utgående avsättning 37 716 39 990 36 949

Varav löneskatt 7 364 7 807 7 214

Not 17: Leasing 2019 2018 2017

Leasingavtal över 3 år

   Totala minimileaseavgifter 2 844 26 017 22 489

     Därav förfall inom 1 år 87 1 565 2 014

     Därav förfall inom 1-5 år 737 990 992

     Därav förfall senare än 5 år 2 019 23 462 19 483

Not 18: Räkenskapsrevision 2019 2018 2017

Sammanlagd kostnad för kommunala revisorernas 
granskning av bokföring, delårsrapport och årsredo-
visning.

52 50 50
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Begreppsförklaringar
Anläggningstillgångar är tillgångar som ska använ-
das en längre tidsperiod, till exempel byggnader, for-
don, maskiner, värdepapper etc.

Ansvarsförbindelse är en upplysning till balansräk-
ningen över ekonomiska åtaganden som inte redovisas 
som skuld eller avsättning i balansräkningen.

Avskrivningar är planmässig värdeminskning av an-
läggningstillgångar för att fördela anskaffningskostna-
den över tillgångens beräknade nyttjandeperiod.

Avsättning utgörs av de betalningsförpliktelser som 
är säkra eller sannolika till sin existens och där det finns 
säkerhet beträffande beloppets storlek eller tidpunk-
ten för betalning, till exempel avsättning för pensioner.

Balansräkning visar den ekonomiska ställningen vid 
årets slut uppdelat på tillgångar (anläggnings- och om-
sättningstillgångar), eget kapital, avsättningar samt 
skulder (lång- och kortfristiga skulder).

Bokfört värde är det värde som en tillgång är uppta-
gen till i bokslutet.

Eget kapital är totala tillgångar minus avsättningar 
och skulder (nettoförmögenhet). Det egna kapitalet 
har två beståndsdelar; anläggningskapital och rörelse-
kapital.

Extraordinära intäkter/kostnader saknar tydligt 
samband med ordinarie verksamhet och är av sådan 
art att de inte förväntas inträffa ofta eller regelbundet 
samt uppgår till väsentligt belopp.

Finansiella intäkter/kostnader redovisas under sär-
skild rubrik i resultaträkningen, exempelvis ränteintäk-
ter, utdelning, räntekostnader med mera.

Finansnetto är finansiella intäkter minus finansiella 
kostnader.

Frånvarotid: Frånvaro från ordinarie arbetstid. Med 
ordinarie arbetstid avses all tid som ska utföras enligt 

respektive anställds anställningsavtal, alltså inte faktisk 
arbetad tid. Avser månadsavlönade.

Intern ränta är en årlig ersättning mellan finansför-
valtningen och nämnderna för det kapital som nyttjas 
av nämnden.

Investeringsredovisning redovisar in- och utbetal-
ningar för årets nettoinvesteringar i till exempel fast-
igheter, anläggningar, maskiner och inventarier. Dessa 
tillgångar är avsedda att användas under en längre 
tidsperiod.

Finansieringsanalysen beskriver betalningsflödet 
uppdelat på sektorerna löpande verksamhet, investe-
ringar och finansiering och mynnar ut i förändring av 
likvida medel.

Frisktal: Personer som inte har haft någon registre-
rad sjukdag under året.

Kortfristiga fordringar och skulder har en förfallo-
tid på mindre än ett år från balansdagen.

Likvida medel består av kontanter, banktillgodoha-
vande, statsskuldsväxlar, bankcertifikat med mera.

Långfristiga fordringar och skulder har en förfal-
lotid på mer än ett år efter balansdagen.

Långtidssjukfrånvaro: All sjukfrånvaro som är över 
dag 60 i sjukperioden.

Löneskatt är skatt på pensionsförmåner till anställda.

Månadsavlönade: Tillsvidareanställda och visstids-
anställda med månadslön (till exempel vikarier och all-
män visstidsanställning).

Ohälsotal: Ohälsotalet är ett mått på utbetalda da-
gar med sjukpenning, arbetsskadesjuk-penning, reha-
bliteringspenning, sjuk  eller aktivitetsersättning (f.d. 
förtidspension och sjukbidrag) från socialförsäkringen 



93. Årsredovisning 2019

(innehåller således inte dagar med sjuklön från arbets-
givare).

Omsättningstillgångar är tillgångar som förväntas 
innehas under kort tid, exempelvis kundfordringar och 
förråd. Dessa tillgångar kan på kort tid omsättas till lik-
vida medel.

Periodisering innebär en fördelning av kostnader och 
intäkter på den redovisningsperiod till vilken de hör.

Personalomsättning: Antalet tillsvidareanställda 
som har slutat i förbundet under året, dividerat med 
det genomsnittliga antalet tillsvidareanställda. Obser-
vera att det gäller samtliga anställda, även dem som 
har slutat helt i förbundet.

Resultaträkning sammanfattar årets intäkter och 
kostnader och därmed hur förändringen av förbun-
dets eget kapital framkommit. Denna förändring kan 
också beräknas genom att man jämför eget kapital i de 
senaste två årens balansräkningar.

Rörelsekapital är skillnaden mellan omsättningstill-
gångar och kortfristiga skulder. Rörelsekapitalet är en 
del av det egna kapitalet.

Sjukfrånvaro: Den totala sjukfrånvaron i timmar om-
räknat till procent. Avser samtliga anställda det vill säga 
såväl månads- som timavlönade.

Soliditet är eget kapital satt i relation till de totala till-
gångarna. Visar hur stor del av de totala tillgångarna 
som finansieras med egna medel.

Tillsvidareanställd: En medarbetare med fast an-
ställning. En anställning som enligt avtal pågår tills upp-
sägning sker från någon part. En tillsvidareanställning 
kan vara på hel- eller deltid.

Timavlönad: Avser tidsbegränsade anställningar och 
medarbetare som får betalt per timme.

Visionen anger ett framtida, ej tidsbestämt, önskvärt 
tillstånd och talar om vart Kalmarsunds Gymnasieför-
bund är på väg.

Visstidsanställd: Anställd som från början har ett 
fastställt slutdatum. Det kan vara ett vikariat eller en 
allmän visstidsanställning så kallad AVA, på hel- eller 
deltid. 

Årsarbetare: Samtliga anställda (hel- och deltider) 
i en given grupp eller kategori, omräknat till heltids-
tjänster. Detta är vanligtvis det begrepp som används 
när man i jämförande syfte beskriver volymen anställ-
da.

Skolförkortningar:
ST- Stagneliusskolan
JN- Jenny Nyströmsskolan
ÖG- Ölands Gymnasium
ÖUC - Ölands utbildningscenter tidigare Ölands Gym-
nasium
LK- Lars Kaggskolan
AW– Axel Weüdelskolan

AST står för Autismspektrum tillstånd och är ett sam-
lingsnamn för flera olika diagnoser. Det kan till exem-
pel vara autism, autismliknande tillstånd eller asper-
gers syndrom. 

SYL är en förkortning av särskilt yrkesskicklig lärare. 
SYL är gymnasieförbundets beteckning på de lärare 
som benämns förstelärare i ”Förordning (2013:70) om 
statsbidrag till skolhuvudmän som inrättar karriärsteg 
för lärare”. Syftet med statsbidraget är att stimule-
ra skolhuvudmän att inrätta karriärsteg för särskilt  
yrkesskickliga lärare. SYL:s arbetsuppgifter består  
huvudsakligen av undervisning och uppgifter som hör 
till undervisningen och ska arbeta strategiskt för sko-
lornas utvecklingsarbete, på den egna skolan och för-
bundsövergripande.
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Ölands Kommunalförbund - Årsredovisning 2019  

Beskrivning av ärendet 

Ölands kommunalförbund har upprättat en årsrapport för 2019 vilket finns 

föreskrivet i kommunallagen att så ska ske. Förbundsdirektionen överlämnar 

årsrapporten till medlemskommunernas kommunfullmäktige för 

godkännande     

Beslutsunderlag 

Årsrapport för 2019 

Ölands kommunalförbunds § 6/20 

Tjänsteskrivelse daterad den 25 mars 2020     

Förvaltningens överväganden 

Överväganden förvaltningens huvudförslag 

De olika verksamheterna har beskrivit vad som har hänt under året vilka 

strategiska framtidsfrågor som föreligger.  

Utfallet för 2019 blev -662 tkr vilket motsvarar ett budgetunderskott på  

1 156 tkr. Underskottet härleds till i huvudsak räddningstjänsten men också 

delvis till direktionen och förbundsledningen.  

Räddningstjänsten har haft högre utbildningskostnader än budgeterat vilket 

beror på att kostnaderna för utbildningen har ökat samt att det nya 

utbildningssystemet innebär att fler brandmän kan utbildas. Övriga kostnader 

främst gällande service och underhåll har också varit högre än budgeterat 

och utfallet innehåller också oförutsedda personalkostnader.  

Direktionen och förbundsledningen drar över sin budget vilket beror på extra 

arvoden i samband med en utbildningsdag som infaller i samband med val 

som ej varit budgeterad samt att extra arvode utgått i samband med 

lobbyarbete för cykelprojektet vilka kostnader ej varit budgeterade. 

Avvikelsen för Förbundsdirektionen avser felaktigt periodiserade kostnader i 

samband med förra årets bokslut.  

Turismorganisationen redovisar ett litet överskott vilket i huvudsak beror på 

att en tjänst ej varit tillsatt under delar av året.  

Finansverksamheten ger ett överskott då flera investeringar skjuts på till 

slutet av året eller till nästa. 

Alternativa förslag till beslut med de ytterligare överväganden som kan 
behövas 

Inga alternativa förslag till beslut finns 



Mörbylånga kommun 
Datum 

2020-03-25 
Dnr 
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Kommunikation av förslaget till beslut 

Ärendet omfattas inte av förvaltningslagens regler om kommunikation 

 

Övervägande enligt § 2 i kommunstyrelsens reglemente 

Inget av perspektiven i kommunstyrelsens reglemente § 2 påverkas av 

beslutet. 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

Årsrapport 2019 antas.     

Ann Willsund 

Kommundirektör 

Sara Malmgren 

Controller 

Fattat beslut expedieras till: 

Ekonomiavdelningen 

Ölands kommunalförbund 
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Femårsöversikt 
 

2019 2018 2017 2016 2015

Årets resultat -662 666 219 -713 1 567

Nettokostnader -40 736 -37 426 -36 621 -35 027 -30 380

Nettokostnader (kr per invånare) -1 563 -1 445 -1 416 -1 355 -1 198

Investeringar 1 100 4 704 276 869 4 236

Totala tillgångar 29 426 30 959 28 950 17 705 25 380

Tillgångar (kr per invånare) 1 129 1 195 1 120 685 1 001

Eget kapital 8 261 8 923 8 257 8 038 8 751

Eget kapital (kr per invånare) 317 345 319 311 345

Totala skulder inkl. 

ansvarsförbindelser 40 859 39 290 41 836 12 226 19 188

Skuld (kr per invånare) 1 567 1 517 1 618 473 757

Pensionsåtaganden 1 833 1 885 2 156 2 559 2 559

Soliditet (%) 28% 29% 29% 45% 34%

Skuldsättningsgrad (%) 251% 242% 246% 220% 290%

Kassalikviditet 98% 95% 104% 86% 88%

Rörelsekapital, tkr -243 -937 899 -1 024 -1 715

Antal årsarbetare 31 28 32 46 39

Personalkostnader 28 804 26 937 26 602 25 166 21 889
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Förord 
Ölands Kommunalförbund är ett kommunalförbund där Borgholms och Mörbylånga kommuner är 
medlemmar. Kommunalförbundet bildades under en process mellan åren 1968–1970. Den 16 mars 1970 
sammanträdde förbundsfullmäktige första gången och enligt en historisk överblick, daterad 1994, anses 
detta datum utgöra utgångspunkten för det egentliga arbetet i Ölands Kommunalförbund.  

Förbundets syfte är att verka för samordning av angelägenheter och resurser samt att stärka 
medlemskommunerna genom effektivt resursutnyttjande. Under 2019 ansvarade förbundet för den 
räddningstjänst som enligt lag åvilar var och en av förbundsmedlemmarna, säkerhetssamordning och 
besöksnäringsfrågor. Härutöver drivs cykelledsprojektet ”Fyr till fyr” av kommunalförbundet. 

Direktionen, som utses av respektive fullmäktigeförsamling, är det högst beslutande organet påbörjade 
den nya mandatperiod den 1 januari 2019. Direktionen består av 10 ledamöter och lika många ersättare. 
Ordförande är Ilko Corkovic (S), första vice ordförande är Anna-Kajsa Arnesson (C) och andra vice 
ordförande Matilda Wärenfalk (S). Förbundsdirektör är Jens Odevall och biträdande förbundsdirektör är 
Ann Willsund. 

Nu när vi lägger 2019 bakom oss kan vi summera alla fina prestationer under året för att dels utveckla 
Öland som destination dels att säkerställa en väl fungerande räddningstjänst. Det gångna året visar 
verksamheterna dessvärre ett negativt ekonomiskt resultat med drygt 1,1 mnkr, främst beroende på att vi 
fått många nya brandmän som utbildat sig. Därför måste förbundet fortsätta att hitta nya lösningar för 
att effektivisera sin verksamhet utan att ge avkall på trygghet och utvecklingen av att bli en ännu bättre 
turistdestination.  

Under året har den norra slingan av Ölandsleden färdigställts och nu återstår ett par mil innan hela 
projektet med drygt 20 mil kan bli nationell cykelled. En viktig satsning som görs för att kunna 
marknadsföra Öland ännu mer som destination och såväl existerande som nya företag kan utvecklas. 

Turismorganisationen har fått en nystart och har arbetet intensivt med att stärka förtroendet för den 
egna organisationen såväl internt som externt. I början av startade partnerskap Öland där den lokala 
näringen och turistorganisationen gör armkrok för att utveckla och marknadsföra Öland.  Att vi är på 
rätt väg och nu arbetar tillsammans på hela Öland kommer att få positiva effekter för såväl kommunerna 
som företagen på Öland.  Att Öland som destination ligger högst upp på mätningar vad gäller nöjda 
besökare och att de vill återkomma är också oerhört glädjande. 

Räddningstjänsten har under året utmärkt sig med att hantera stora bränder på ett utmärkt sätt såväl på 
Öland som att vara behjälpliga vid sommarens stora skogsbränder på land. Under våren antogs ett nytt 
handlingsprogram för mandatperioden och samverkan har vidareutvecklats med övriga räddningstjänster 
i Södra Kalmar län i syfte att effektivisera utalarmering och ledning av räddningsinsatser.  Över tid 
kommer detta att behöva förstärkas ytterligare. Under året har även ett inriktningsbeslut om ny 
brandstation i Mörbylånga antagits vilket kommer att ge bättre arbetsmiljö och säkra en effektiv 
räddningstjänst. 

Under året har de båda medlemskommunerna beslutat att utveckla samarbetet på olika sätt. Ett led i 
detta är den reviderade förbundsordningen med nytt reglemente och Driftsam avtal där 
säkerhetssamordningen återgick till kommunerna men främst att den gemensamma IT-verksamheten 
flyttades till kommunalförbundet.  

 

 

Ilko Corkovic      Jens Odevall 

Förbundsordförande     Förbundsdirektör 

 

 

 



 
 
Årsredovisning 2019 Ölands kommunalförbund 
God ekonomisk hushållning och måluppfyllelse 

 
 
 

3 
 

God ekonomisk hushållning och 
måluppfyllelse 
Måluppfyllelse av, verksamhetsmål och finansiella mål 

Turismorganisationen 

Perspektiv – Kund 

Verksamhetsmål 

1. Öland ska vara en bra plats att leva och bo på samt besöka 

2. Öka antalet inflyttningar 

3. Turismorganisationen ska ses som den samlande partnern i uppdraget att utveckla destination-
en.  

Aktiviteter för att uppnå mål 

 Tätt samarbete med näringslivet 

 Nära samarbete med kommunernas verksamheter 

 Stärka det interna samarbetet inom Ölands turismorganisation b.la genom tydliga målbilder och 
tydlig arbetsfördelning. 

 Måluppfyllelse mäts med hjälp av nedanstående mått:  
 

 

Perspektiv – Utveckling 
Verksamhetsmål 

1. Varumärket Öland förstärks 

2. Utveckla nya säsonger på Öland  

3. Erbjuda en hållbar turistdestination 

Aktiviteter för att uppnå mål 

 Ökat samarbete och samverkan med lokala och regionala aktörer 

 Stärka marknadsföringen via digitala medier, lokalt, nationellt och internationellt 

Måluppfyllelse mäts med hjälp av nedanstående mått:  

 

 

Indikatorer Mål 2019 Målupp-
fyllelse 

Utfall 2019 Kommentar 

Öland är en bra plats att leva 
och bo på (SCB) 

>65  

 

 Mörbylånga 
kommun  

 63 (61) 

Borgholms 
kommun: 

63  

Totalt 135 kommuner med 

Invånarantal 

 

Mörbylånga:  

15 045  

Borgholm:  

10 950  

 Mörbylånga 
15 242 (31/12) 

Borgholm 
10 844 (31/12) 
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Indikatorer Mål 2019 Målupp-
fyllelse 

Utfall 2019 Analys 

Kommersiella gästnätter 
(SCB) 

2018 (1 378 454  apr 2019) 

1 450 000  

 

1 381 399 (SCB 
okt-19) 

Siffrorna för hela 2019 
kommer först feb 2020. 
Preliminärt utfall indikerar 
dock att målet ej kommer att 
uppnås. 

 

Perspektiv – Medarbetare 

Verksamhetsmål 

1. Medarbetarna ska trivas på sin arbetsplats 

2. Medarbetarna ska känna stolthet över sin arbetsplats 

3. Medarbetarna ska känna att de har kompetens att utföra sina uppgifter 

Aktiviteter för att uppnå mål 

 Medarbetarsamtal 

 Arbetsplatsträffar 

 Teamaktiviteter 

Måluppfyllelse mäts med hjälp av nedanstående mått:  

 

Perspektiv – Ekonomi 

Verksamhetsmål 

1. Budgetramarna ska hållas 

2. Målsättningen är att vi ska vara den självklara partnern för utveckling och marknadsföring av 
den Öländska besöksnäringen i form av Partnerskap Öland  

Aktiviteter för att uppnå mål: 

 Regelbundna uppföljningar av ekonomin 

 Översyn av arbetsprocesser i syfte att effektivisera verksamheten 

 Samverkan med lokala näringsliv och respektive kommun för att stärka varumärket Öland 

Måluppfyllelse mäts med hjälp av nedanstående mått:  

Indikatorer Mål 2019 Målupp-
fyllelse 

Utfall 2019 Analys 

Medarbetarenkät >75 % uppfattar 
turismverksamhet-
en som en god 
arbetsplats  

 100 %  

Indikatorer Mål 2019 Målupp-
fyllelse 

Utfall 2019 Analys 

Ekonomisk uppföljning Budget i balans  Verksamhetens 
driftsbudgetutfall 
hamnar på 5 346 
tkr vilket ger en 
positiv bud-
getavvikelse på 
59 tkr.   
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Räddningstjänsten 

Perspektiv – Kund 

Verksamhetsmål 

1. Den hjälpsökande ska få rätt hjälp så snabbt som möjligt vid en olycka 

2. Allmänheten ska få ett professionellt och rättssäkert bemötande vid myndighetskontakter 

3. Allmänheten ska ha en bra inblick i räddningstjänstens verksamhet 

Aktiviteter för att uppnå mål 

 Genom medlyssning säkerställa att rätt resurser larmas från början 

 Arbeta för att sänka responstiderna (FIP och offensiv enhet) 

 Verksamheter ska få snabb återkoppling från tillsynsbesök 

 De som ansöker om tillstånd LBE ska få snabb bekräftelse och info 

 Bli aktiv på sociala medier 

Måluppfyllelse mäts med hjälp av nedanstående mått:  

  

Indikatorer Mål 2019 Målupp-
fyllelse 

Utfall 2019 Analys 

Medel för aktiviteter Öka extern medfi-
nansiering samt 
modell för ”krona 
för krona” med 
kommunalförbundet 
kommer utredas 
under 2019. 

 Utredning kring 
”krona för 

krona” modellen 
har ej givits 

klartecken. Ut-
redning pågår 

Arbetet med krona för 
krona kommer fortsatt vara 
målet under 2020 och fort-
satt utredning 

Antal företag i Partnerskap 
Öland 

 

40  53  

Indikatorer Mål 2019 Målupp-
fyllelse 

Utfall 2019 Analys 

Utlarmning I mindre än 5 % av 
olyckorna ska det 
upplevas att ut-
larmningen var 
felaktig 

 Inte vid någon 
olycka upplev-
des utalarme-
ringen vara 
felaktig (utifrån 
räddningstjäns-
tens egna ht-
planer). Mål 
uppfyllt. 

De förändringar av HT-planen 
som gjordes 2018, i kombination 
med att RCB har medlyssning på 
inkommande larmsamtal, har 
fungerat väl utifrån syftet att 
säkerställa en korrekt utalarme-
ring från början. 
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Indikatorer Mål 2019 Målupp-
fyllelse 

Utfall 2019 Analys 

Responstider Responstiderna 
totalt ska minska 
från föregående år 

 2019 var ge-
nomsnittlig 
responstid 699 
sekunder. 2018 
var genomsnitt-
lig responstid 
627 sekunder.  

Åtgärder för att sänka responsti-
derna har under 2019 vidtagits 
genom dagtidsbemanning på 
stationen i Löttorp där dagtids-
personalen åker direkt. Samtidigt 
har åtgärder vidtagits för att öka 
trafiksäkerheten genom en ny 
trafiksäkerhetspolicy med ut-
bildning, övning och prov. I 
denna påtalas vikten av att köra 
trafiksäkert och inte köra fort 
om det inte är absolut nödvän-
digt. Detta har medfört att vid 
en stor andel av larmen körs inte 
utryckningskörning (där detta 
inte är nödvändigt), vilket gör att 
det tar längre tid att komma 
fram. Detta är bra ur ett trafik-
säkerhetsperspektiv, men inne-
bär samtidigt att jämförelsen 
mellan 2018 och 2019 inte ger 
en rättvis bild av hur responsti-
derna har utvecklats. En jämfö-
relse mellan 2019 och 2020 
kommer ge en bättre bild då 
samma trafiksäkerhetspolicy gällt 
under båda dessa år. 

Tjänsteanteckning efter 
första tillsynsbes5k 

Tjänsteanteckning 
från första tillsyns-
besöket ska skickas 
ut inom en vecka i 
70 % av ärendena, 
inom två veckor i 
90 % av ärendena 
och inom tre 
veckor i 100 % av 
ärendena. 

 

Tjänsteanteck-
ningen från 
första tillsyns-
besöket skicka-
des ut inom 
den fastslagna 
tidsramen vid 
samtliga tillsy-
ner. Mål upp-
fyllt 

 

Svarsbrev på tillståndsan-
sökan LBE 

Svarsbrev ska gå ut 
samma dag till-
ståndsansökan 
LBE registreras  

Svarsbrev 
skickades ut 
samma dag 
som tillstånds-
ansökan regi-
strerades i 
samtliga fall. 
Mål uppfyllt 

 

Sociala medier Facebook-konto 
ska skapas och 
börja användas 

 

Facebook-
konto har 
börjat användas 
med några 
särskilda admi-
nistratörer som 
har rättighet att 
lägga ut inlägg, 
för att kunna 
säkerställa att 
inläggen är ok. 
Mål uppfyllt 
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Perspektiv – Utveckling 

Verksamhetsmål 

1. Medarbetarna ska få den utveckling och kompetenshöjning de behöver 

2. Ny personal ska få nödvändig utbildning 

Aktiviteter för att uppnå mål:  

 Övningsplaneringen ska följa den förmåga som är bestämd för varje station 

 RCB ska öva tillsammans med brandmännen 

 Medarbetarna ska besöka relevanta konferenser och liknande 

 Utbildningar för formella kompetenser ska ges regelbundet 

Måluppfyllelse mäts med hjälp av nedanstående mått:  

 

Indikatorer Mål 2019 Målupp-
fyllelse 

Utfall 2019 Analys 

Övningsuppföljning All personal ska ha 
genomfört de övningar 
som är planerade för 
resp. station  

Majoriteten av perso-
nalen har gått på de 
övningar som varit 
planerade. Dock har 
sjukfrånvaro osv. vid 
en del övningar gjort 
att någon övning 
missats. Mål uppfyllt 

Många av övningarna är 
gemensamma (genomförs 
på samma sätt på samtliga 
stationer). Ifall någon 
missar en sådan övning på 
sin egen station ska de 
istället genomföra den på 
någon av de andra station-
erna. En del övningar är 
dock specifika för en en-
skild station. Missas denna 
övning av någon finns 
ingen möjlighet att genom-
föra den på annan station 
istället. Vid exempelvis 
sjukfrånvaro och liknande 
går detta inte att komma 
ifrån. Därför bedöms 
målet vara uppfyllt trots 
utfallet. 

Övningsplanering Planeringen ska ta med 
övningar som behövs 
för att uppfylla för-
mågan för resp. station  

Övningsplaneringen 
utgår från förmågebe-
skrivningen. Mål upp-
fyllt 

Övningsplaneringen har 
underlättats av att ha en 
utförlig beskrivning av den 
förmåga räddningstjänsten 
ska uppnå. 

Formella kompe-
tenser 

Grundutbildning för 
formella kompetenser 
ska ges minst en 
gång/år  

Samtliga formella 
kompetenser har inte 
hunnit processas. Det 
är därmed inte klarlagt 
i vilken omfattning 
dessa ska finnas fram-
över. Därmed finns 
det ännu inte någon 
utbildningsplan för 
dessa. De kompeten-
ser som har hunnit 
processas har utbild-
ningsplan och där har 
utbildning genom-
förts. 

Det återstår ännu arbete 
med att gå igenom samt-
liga förmågor och kompe-
tenser inom organisation-
en. Bedömningen är att 
flera förmågor och kompe-
tenser kommer tas 
bort/dras ner framöver. 
De som bedöms nödvän-
diga och kommer finnas 
kvar har organisationen 
utbildats och övats i. Där-
för bedöms målet vara 
uppfyllt trots utfallet. 
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Perspektiv – Medarbetare 

Verksamhetsmål 

1. Medarbetarna ska trivas på sin arbetsplats 

2. Medarbetarna ska känna stolthet över sin arbetsplats 

3. Medarbetarna ska känna att de har kompetens att utföra sina uppgifter 

Aktiviteter för att uppnå mål 

 Medarbetarsamtal 

 Arbetsplatsträffar 

 Infoblad 

 Tydliggöra vilken förmåga medarbetarna ska ha 

 Medarbetarnas upplevelse av sin kompetens ska mätas 

 

Måluppfyllelse mäts med hjälp av nedanstående mått:  

 

Indikatorer Mål 2019 Målupp-
fyllelse 

Utfall 2019 Analys 

Medarbetarenkät Över 90 % av medar-
betarna ska trivas på sin 
arbetsplats och känna 
stolthet 

 I medarbetarenkäten 
finns ingen fråga 
som direkt kan ge ett 
svar på ifall målet är 
uppfyllt eller inte. 
Totalt sett får orga-
nisationen snittbety-
get ”Bra”. Mål delvis 
uppfyllt 

Betygen finns i fyra katego-
rier: Ypperligt, Bra, Hygg-
ligt, Undermåligt. Det är 
svårt att försöka översätta 
målet om att 90 % av med-
arbetarna ska trivas på sin 
arbetsplats utifrån de frågor 
och betyg som ges i enkä-
ten. Överlag bedöms dock 
resultatet i enkäten vara bra, 
dock är det svårt att säga 
ifall målet är uppfyllt eller 
inte på grund av detta. Där-
för bedöms målet vara 
delvis uppfyllt. 

Upplevd kompetens Över 70 % av medar-
betarna ska uppleva att 
de har kompetens att 
utföra samtliga uppgif-
ter 

 

I medarbetarenkäten 
finns inte någon 
fråga som direkt kan 
ge ett svar på ifall 
målet är uppfyllt eller 
inte. Dock finns en 
fråga om medarbe-
tarna får den kompe-
tensutveckling som 
behövs för att utföra 
arbetet på ett bra 
sätt. Svaret ges på 
som en siffra på en 
femgradig skala där 
1= stämmer mycket 
dåligt och 5= stäm-
mer mycket bra. Där 
har 72 % av medar-
betarna svarat 4 eller 
5. Detta tolkas som 
att målet är uppfyllt. 
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Perspektiv – Ekonomi 

Verksamhetsmål 

1. Budgetramarna ska hållas 

2. Utrustning ska ha maximal driftsäkerhet så den inte går sönder i onödan 

Aktiviteter för att uppnå mål:  

 Regelbundna uppföljningar av ekonomin 

 Planera för inköp 

 Serva, underhålla och besiktiga enligt givna intervall 

Måluppfyllelse mäts med hjälp av nedanstående mått:  

 

Indikatorer Mål 2019 Målupp

-fyllelse 

Utfall 2019 Analys 

Ekonomisk 
uppföljning 

Driftsbudgeten totalt ska 
ligga på +2% inför 
sommaren, därefter enligt 
plan 

 Driftsbudgeten 
har legat minus 
under hela året. 
Mål ej uppfyllt 

Kommenteras vidare i den 
ekonomiska uppföljningen. 

Service och underhåll Service, underhåll och 
besiktningar ska vara 
gjorda enligt givna 
intervall  

Service, 
underhåll och 
besiktningar är 
gjorda enligt 
givna intervall. 
Mål uppfyllt 
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Väsentliga händelser 
Turismorganisationen 

Verksamhet 

Turismorganisationen i Ölands Kommunalförbund ska ansvara och driva utvecklingen av frågor 
gällande turismen för hela Öland. Turismorganisationen 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. 

Turistbyråer bedrivs på 2 fasta platser på Öland, Träffpunkten i Färjestaden och Mittpunkten i 
Borgholm. I övrigt finns 11 st Infopointer året runt samt en strävan att bli än mer mobil i ett 
uppsökande perspektiv. 

Turismorganisationen ska verka för att bygga och upprätthålla kontakt, samverka och bygga nätverk för 
turistnäringen på Öland. I det arbetet ingår att informera om, planera, åtgärda det som beslutas samt att 
hålla sig informerade om den privata näringens utveckling och planer. 

Analys av nuläge och utmaning 

Besöksnäringen är en växande sektor med stor betydelse, ur såväl sociala som ekonomiska perspektiv. 
Den skapar sysselsättning och bidrar till ekonomisk tillväxt inom många olika delbranscher såsom 
transportsektorn, handel, hotell, restaurang, kultur och tjänster.  

Organisationen står inför stora utmaningar framöver. För att klara uppdraget krävs att förtroende och 
tillit byggs upp mellan organisationen, politiken 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. 

En förutsättning för ovan är att skapa en ändamålsenlig och effektiv intern organisation som 
kännetecknas av arbetsglädje och gemenskap. Digitalisering behöver prioriteras för att följa den 
utveckling som sker inom besöksnäringen. 

Marknad 

Sociala medier rullar med kontinuerliga inlägg med större händelser så som uppskattade tävlingar, 
microinfluenser, livesändningar, stories etc.  

Kampanjer i sociala medier har rullat, filmer så som "boka på oland.se" och ”Felicia testar”, ”Mat i 
Världsarvet”.  

Marknadsföring via lystavlor längs E22 norr och söder om Kalmar.  

Marknadsföring med olika typer av budskap på banners på sidorna Aftonbladet, klart.se, Svd, Omni och 
tv.nu. Marknadsföringen har riktats till personer som befinner sig på Öland med omnejd. 

Annonsering i Kalmars sommarmagasin som distribuerats till turistbyråer i stora delar av landet samt till 
privatpersoner i sydöstra Sverige, inklusive Gotland och Öland. 

Våra trycksaker har distribuerats till turistbyråer i stora delar av landet, samt till privatpersoner som 
efterfrågat en broschyr. De har även distribuerats på Öland, så som på diverse boenden och attraktioner 
samt på de 11 Infopointsen. Den nya broschyren, 101 Öländska Pärlor, har fått ett mycket positivt 
välkomnande och ca 45 000 broschyrer är utdelade på Öland och i Kalmar. 

80 % av marknadsföringen har använts för att locka potentiella gäster till Öland och 20 % har använts 
till att marknadsföra händelser och aktiviteter till människor på Öland.  

Destinationsutveckling 

Den nya matsidan ”Smaker på Öland”, som är en del av www.oland.se, lanserades under 2019.  

Fortsatt informering kring ”cykelvänliga företagande” med näringen med ett positivt bemötande som 
resulterat i att fler vill vara en del av cykelturismen. Cykelleden på Öland växer för varje år och intresset 
också.  

De olika branschträffarna som gjorts ihop med respektive näringslivsenhet vid 8 tillfällen under året har 
varit välbesökta och uppskattade. 

http://oland.se/
http://klart.se/
http://www.oland.se/
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Ölands turismorganisation har under 27 tillfällen pratat offentligt om besöksnäringen på Öland, 
föreläsningar, utbildningar, information har varit syftet med träffarna. 

Partnerskap Öland 

Partnerskap Öland är ett nätverk och en samverkan mellan Ölands Turismorganisation och regionens 
företag och ideella organisationer som tillsammans satsar på Öland. Satsningen ger Ölands 
Turismorganisation möjligheten att utveckla och marknadsföra Öland. Under året har hela 53 st anslutit 
sig till Partnerskap Öland, 2018 var det 0 stycken. Samarbetspaketen är alltifrån 7 500 - 100 000 kr. 

Turistbyråverksamheten 

Säsongspersonal började i maj/juni och i början av juni genomgick personalen utbildning inom 
bokningssystemet, rutiner samt Ölandskunskap. 

Säsongspersonalen har gjort ett bra arbete utifrån att det varit likvärdigt med antalet besökare i våra 
turistbyråer och antalet säsongspersonal var 8 stycken jämfört med 10 stycken 2018. Detta på grund av 
de ekonomiska ramarna.   

Antal besökare turistbyråerna sommartid 

Antal besökare per turistbyrå (säsong) Färjestaden Borgholm 

  2018 2019 2018 2019 

Maj 5 516 4 134 2 094 2 080 

Juni 5 599 6 609 3 745 3 673 

Juli 12 365 12 350 9 350 7 765 

Augusti 7 951 8 981 5 430 5 245 

Totalt 31 431 32 074 20 619 18 763 

 

Butikförsäljningen i träffpunkten har ökat med 33 % jämfört med året innan. 

”Infoväggarna” utanför turistbyråerna, med turistinformation och kartor, har uppskattats av våra gäster,  

Räddningstjänsten 

Verksamhet 

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

Räddningstjänsten arbetar aktivt med att identifiera risker och förebygga olyckor. Räddningstjänsten skall 
följa och aktivt delta i samhällets utveckling och genom olycks- och skadeförebyggande samt 
skadeavhjälpande åtgärder arbeta för ett bättre skydd och en högre säkerhet för människors liv, miljö 
och egendom. 

Analys av nuläge och utmaning 

Räddningstjänsten i Sverige består av statlig räddningstjänst och kommunal räddningstjänst. 
Kommunernas ansvar regleras i 3kap i lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO). Förutom 
räddningstjänst ansvarar kommunerna enligt LSO, för förbyggande verksamhet (tillsyn av brandsäkerhet 
samt verkande för att alla typer av olyckor förebyggs) samt sotning. 

Från att det för ett par decennier sedan varit tämligen begränsad samverkan mellan de kommunala 
räddningstjänsterna, så har det under senare år blivit mer och mer samverkan mellan dessa. Att samverka 
mellan räddningstjänsterna är en lagstadgad skyldighet, samtidigt som räddningschefen (och 
räddningsnämnden) har fullt ansvar för räddningstjänstens organisation och förmåga inom nämndens 
geografiska ansvarsområde. Ansvaret handlar både om planeringsmässig förmåga samt minutoperativ 
sådan. 

Sommaren 2018 rådde det extrem torka och hög värme i Sverige under lång tid. Detta ledde till många 
och omfattande bränder som lyfte upp behovet av samverkan, både lokalt, regionalt och nationellt. 
Troliga framtida klimatscenarios gör också gällande att extremväder kommer att vara mer frekvent 
förekommande. 
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Vid bränderna 2018 (och 2014 i Västmanland) framkom vissa brister som kommunerna har att hantera. 
Diverse utredningar har gjorts som belyser dessa och andra utmaningar som räddningstjänsten har i 
framtiden: 

 Alarmeringsutredningen – hur ska blåljusmyndigheter larmas i framtiden 

 Räddningstjänstutredningen – en utredning om en effektivare räddningstjänst 

 Skogsbrandutredningarna 2014 och 2018  

 Vissa åtgärder har gjorts utifrån slutsatser i utredningarna, medan andra saker återstår. 

Räddningstjänsterna i södra Kalmar län (Kalmar brandkår, Räddningstjänsten Nybro, Räddningstjänsten 
Öland samt Räddningstjänsten Emmaboda-Torsås), har haft en samverkan som under senare år har 
utvecklats vidare. Bland annat finns numera en gemensam samordnings-/samverkansperson på deltid. 
Inom vissa områden finns också samverkan mellan räddningstjänsterna i hela Kalmar län. I dessa båda 
räddningstjänstregioner pågår redan diverse projekt med syfte att effektivisera utalarmering och ledning 
av räddningsinsatser. Viktigt att påpeka är dock att räddningstjänsterna också har utmaningar inom 
förebyggande arbete och myndighetsutövning samt rena administrativa uppgifter. 

Räddningscheferna i södra Kalmar län har nu kommit till ett läge då de anser att ställning måste tas till 
hur nuvarande och framtida behov av samverkan, bäst hanteras.  

För att belysa detta har två dialogmöten initierats av räddningscheferna under våren 2018. Vid dessa 
möten har representanter från berörda huvudkommuners kommunledningar deltagit. Vid det andra 
dialogmötet så förordades det att man i respektive räddningstjänstorganisation borde 
utreda/sammanställa sina egna utmaningar. Därefter kan det tas ställning till hur vidare åtgärder ska 
göras, enskilt eller i samverkan och hur samverkan i så fall bör se ut. 

Cykelprojektet Fyr till Fyr 

Verksamhet 

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 Ölandskommunerna. Projektet kommer inte att kunna avslutas 2019 utan 
planeras att avslutas under 2020. 

Vision 

Att skapa en sammanhängande cykel- och vandringsled av hög kvalité på hela Öland och därmed 
generera fler turister och skapa en utökad turistsäsong för alla aktörer på Öland.  

Analys av nuläge och utmaning  

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 förhandsdokumentation 
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. 
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Sträcka Planerat byggår 

Grankullavik – Byxelkrok Slutförd 

Albrunna – Grönhögen Slutförd 

Grönhögen – Ottenby vandrarhem 2020 

Ottenby vandrarhem – Torngård 2019/2020 

Del av trollskogen Slutförd 

Västerstad – Smedby Utgår 

Smedby – Gåssten – Väg 931 Utgår 

Dammvägen – Strömelbacken Utgår 

Torngård – Skärlöv 2020 
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Personalekonomisk redovisning 
Tillsvidareanställda och årsarbetare per verksamhet 

Under 2019 hade förbundet i genomsnitt 134 (128) anställda av dessa avser 112 (113) deltidsbrandmän. 
Antalet årsarbetare exkl. deltidsbrandmän uppgick till 31,0 st (27,8).  

Andelen arbetade män uppgår till 84 % (89 %) och andelen arbetande kvinnor uppgår till 16 % (11 %) 
och medelåldern i förbundet uppgår till 45 år (44 år). 

Antalet tillsvidareanställda medarbetare fördelat per verksamhetsområde för perioden. 

Tillsvidareanställda årsarbetare per verksamhet 2019-12-31 2018-12-31

Allmän verksamhet 1 1

Turistorganisationen 4 5

Räddningstjänsten 10 9

Totalt 15 15

 

Sjuktal 

Sjukfrånvaro 2019-12-31 2018-12-31 Avvikelse

Totalt alla medarbetare 0,94% 7,41% -6,47%

Kvinnor 0,25% 0,89% -0,64%

Män 1,26% 8,99% -7,73%

Personer upp till 29 år 0,0% 2,30% -2,30%

Personer mellan 30-49 år 0,41% 0,45% -0,04%

Personer 50 år och äldre 1,64% 12,48% -10,84%

 

Personalkostnader 

2019-12-31 2018-12-31

Bruttolön exkl övertid 20 698 19 357

Personalomkostnader 8 105 7 580

Summa personalkostnader 28 804 26 937

 
 

Övertid 

Antalet timmar för enkel och kvalificerad övertid/mertid uppgår till 603 timmar (493) och kostnaden för 
enkel- och kvalificerad övertid/mertid var 261 (232) tkr, beloppet är exklusive personalomkostnader.  

 

2019-12-31 2018-12-31

Fyllnad arbetade timmar 27 6

Övertid arbetade timmar 603 493

Timavlönade arbetade timmar 27 440 26 808

 

 

Arvoden förtroendevalda 

Arvoden och ersättningar till förtroendevalda uppgick för 2019 uppgick till 117 tkr, exklusive 
personalomkostnader jämfört med 86 tkr för 2018. 
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Pension 

Antal förväntade pensionsavgångar per verksamhet (inklusive deltidsbrandmän) framgår av tabellen 
nedan. 

Verksamheter 2020 2021 2022 2023 2024

Allmän verksamhet - - - - -

Turistorganisationen - - - - -

Räddningstjänsten 3 2 1 2

Samtliga tillsvidare 3 2 1 2  

Pensionskostnad 

Under 2019 har kommunen betalat ut 108 (277) tkr i pensioner (exkl. löneskatt). Utbetalningen avser 
ålders och efterlevandepension.  
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Finansiell analys 
Budgetuppföljning 

Perioden uppvisar ett negativt resultat med -662 tkr vilket kan jämföras med 666 tkr för 2018. 

Direktionen och förbundsledningen redovisar tillsammans ett budgetunderskott på 67 tkr. Direktionen 
pott för oförutsedda händelser om 55 tkr har ej nyttjats under 2019 och täcker därför upp för en del av 
direktionens underskott. Budgeten för politikernas arvoden täcker inte den utbildningsdag som 
tillkommer efter ett valår. Direktionens utfall belastas även med extra arvode som utgått i samband med 
lobbyarbete för cykelprojektet vilka kostnader ej varit budgeterade. Förbundsledningens budget 
överskrids något vilket i huvudsak beror på en felaktig periodisering av kostnad i samband med 
bokslutet 2018. 

Turismorganisationen redovisar ett litet överskott gentemot budget på 59 tkr. Turismverksamheten 
lämnar ett lite budgetöverskott på grund av vakant tjänst under delar av året. Bokningarna har gått sämre 
än budgeterat, men på grund av att vissa tjänster har varit vakanta under året har budget klarat att hållas. 
Mer resurser har kunnat läggas på marknadsföring av destinationen i och med att en ny samverkan med 
näringslivet har inletts. 

Utfallet för räddningstjänsten blev ett underskott gentemot budget med 1 897 tkr, vilket var avsevärt 
mycket sämre än prognostiserat. Detta beror på höga utbildningskostnader i samband med att ett nytt 
utbildningsystem införts, detta tillsammans med ett ovanligt stort rekryteringsbehov av nya 
deltidsbrandmän, även kostnaderna för service och underhåll har varit dyrare än under ett normalår.  

När det gäller cykelprojektet belastar årets utfall ej resultaträkningen då det redovisas som ett projekt. 
Däremot belastar det på förbundets kassaflöde då det sker en viss fördröjning mellan betalning av 
leverantörsfakturor och faktureringen till Trafikverket sker. Projektet har dragit ut på tiden och några 
delsträckor kvarstår, utmaningen är att få kvarvarande finansiering att räcka. 

Avskrivningarna uppvisar en positiv budgetavvikelse på 359 tkr till följd av att de flesta investeringar har 
skjutits på till nästa år samt att flera investeringar har gjorts sent på året. 

Finansverksamheten uppvisar i år överskott gentemot budget på 390. Detta beror på att 
verksamheternas debiterade personalomkostnad för pensioner har varit högre än den verkliga kostnaden.  

Nyckeltalsanalys 

Soliditet 
Soliditeten är ett mått på hur stor andel av de totala tillgångarna som kommunalförbundet självt äger, det 
vill säga hur stor del av det egna kapitalet som utgörs av de totala tillgångarna. Soliditeten vid periodens 
utgång uppgår till 28 % (29 %) men om hänsyn tas till pensionsskulden inklusive löneskatt sjunker 
soliditeten till 26 % (27 %).  

Förvaltning av pensionsmedel 

Enligt den kommunala redovisningslagen ska pensionsskulden regleras enligt den så kallade 
blandmodellen. Detta innebär att pensionsförpliktelser intjänade från och med 1998 redovisas som en 
skuld i balansräkningen medan de pensionsförpliktelser som avser före 1998 redovisas som en 
ansvarsförbindelse. 

Per 2019-12-31 har 471 tkr (409) bokförts som en avsättning för den individuella delen som betalas ut 
till respektive pensionsförvaltare. 

Pensionsförpliktelsen som redovisas inom linjen i balansräkningen, och därmed inte påverkar förbundets 
skulder, uppgår vid årsskiftet till 1 833 tkr (1 885) inklusive löneskatt. 

Måluppfyllelse 

Finansiella mål 

Övergripande finansiellt mål för kommunalförbundet är att samtliga verksamheter ska hålla sig inom de 
beslutade budgetramarna. Kommunallagen stadgar att kommuner och kommunalförbund ska ha en 
långsiktig god ekonomisk hushållning. Årets resultat innebär ett underskott för kommunalförbundet och 
därmed har det övergripande finansiella målet om en budget i balans ej uppnåtts.  
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Direktionen samt räddningstjänsten uppvisar ett sämre resultat jämfört med budget, men övriga 
verksamheter klarar att hålla sig inom sina budgetramar. 

Balanskravsresultat 

2019 2018

Årets resultat enligt resultaträkningen -662 666

Samtliga realisationsvinster - -

Realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet - -

Realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet - -

Orealiserade vinster och förluster i värdepapper - -

Återföring av orealiserade förluster i värdepapper - -

Årets resultat efter balanskravsjusteringar -662 666

Reservering av medel till resultatutjämningsreserv - -

Användning av medel från resultatutjämningsreserv - -

Balanskravsresultat -662 666

IB ackumulerade ej återställda negativa resultat - -494

Varav från år 2017 - -494

Varav från år 2016 -

Årets balanskravsresultat enligt balanskravsutredningen -662 172

+ Synnerliga skäl att inte återställa - -

+ Synnerliga skäl för att återställa under en längre tid - -

UB ackumulerade negativa resultat att återställa inom tre år -662 -

UB Synnerliga skäl som ska återställas (över längre tid) -

UB ackumulerade ej återställda negativa resultat -662

varav från år 2019 – (återställs senast år 2022) -662  
 

Åtgärdsplan  

Förbundets resultat hamnar på -662 tkr och en ekonomisk balans måste därmed nås inom en treårsperiod.  
En plan över hur förbundet ska komma i ekonomisk balans igen har påbörjats och planen är att underskottet 
ska vara återställt till och med utgången av 2022. 
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Driftsredovisning 

Driftsbudget, tkr
2019 

Avvikelse

2018 

Avvikelse

Intäkter Kostnader Netto Intäkter Kostnader Netto Netto Netto

Driftsverksamheter

Direktionen 0 -327 -327 0 -346 -346 -19 16

Förbundsledning 0 -1 619 -1 619 0 -1 667 -1 667 -48 37

Turismorganisationen 799 -6 294 -5 495 1 661 -7 097 -5 436 59 -6

Räddningstjänst 1 395 -30 749 -29 354 2 865 -34 116 -31 251 -1 897 -155

Cykelprojektet 32 393 -32 393 0 17 288 -17 288 0 0 0

Avskrivningar 0 -2 800 -2 800 0 -2 441 -2 441 359 473

Finansierings- 

verksamhet

Finansförvaltning 0 0 0 0 390 390 390 300

Medlemsbidrag 40 109 0 40 109 40 109 0 40 109 0 0

Finansiella poster 0 -20 -20 0 -20 -20 0 2

TOTALT 74 696 -74 202 494 61 923 -62 585 -662 -1 156 666

2019 Budget 2019 Utfall

 
 

Kommentarer till ekonomiskt utfall 

Direktionen samt förbundsledning 

Utfallet för direktionen blev ett underskott med 19 tkr. Underskottet beror på extra arvoden i samband 
med en utbildningsdag som hålls för direktionens ledamöter som infaller i samband med val som ej varit 
budgeterad samt att extra arvode utgått i samband med lobbyarbete för cykelprojektet vilka kostnader ej 
varit budgeterade. 

Även förbundsledningen drar över sin budget något vilket beror på felaktigt periodiserade kostnader i 
samband med förra årets bokslut. 

Turismverksamheten 

Turismorganisationen redovisar ett litet överskott gentemot budget på 59 tkr. Turismverksamheten 
lämnar ett litet budgetöverskott på grund av vakant tjänst under delar av året som även har fått täcka 
upp för mer hyreskostnader än budgeterat då ingen åtgärd genomfördes för att effektivisera 
lokalutnyttjandet mer än en omförhandling av hyresavtalet för Träffpunkten. Bokningarna har gått sämre 
än budgeterat, men på grund av att en tjänst som turistinformatör ej tillsattes har verksamheten hållit sin 
budget. Mer resurser har kunnat läggas på marknadsföring av destinationen i och med att en ny 
samverkansform med näringslivet har inletts. 

Räddningstjänsten 

Kostnaderna för grundutbildning för brandmän har ökat med ca 50 % (från 100 tkr/brandman till 150 
tkr/brandman) på grund av ett nytt utbildningssystem. Detta nya system innebär också att det är lättare 
att få in nyanställd personal på utbildning. Detta har inneburit att räddningstjänsten utbildat 12 personer 
under 2019 mot 5-6 stycken ett normalår. Detta har inneburit ökade kostnader för utbildning på ca 1200 
tkr. 

Därutöver har räddningstjänsten haft ovanligt mycket problem med fordon som gått sönder, vilket 
inneburit ökade kostnader för reparation och underhåll på ca 400 tkr. Detta kan hänga ihop med att 
räddningstjänsten under 2019 haft ovanligt mycket bränder att hantera, vilket är insatser som sliter hårt 
på fordon och utrustning. 

Utöver detta har det pågått ett personalärende som inneburit en merkostnad på ca 300 tkr under 2019. 
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Finansverksamheten 

Avskrivningarna uppvisar en positiv budgetavvikelse på 359 tkr till följd av att de flesta investeringar har 
skjutits på till nästa år samt at flera investeringar har gjorts sent på året. 

Finansverksamheten uppvisar i år överskott gentemot budget på 300. Detta beror på att 
verksamheternas kostnader för pensioner har varit högre än verkligt utfall.  

Cykelprojektet 

Driftsbudget, tkr
2019 

avvikelse

Intäkter Kostnader Netto Intäkter Kostnader Netto Netto

Ingående balanserade 

intäkter/kostnader 3 142 - 3 142 3 142 3 142 0

Cykelprojektet 2019 29 251 -32 393 -3 142 14 146 -16 912 -2 766 376

TOTALT 32 393 -32 393 0 17 288 -16 912 376 376

2019 Budget 2019 Utfall

 

Kommentarer till ekonomiskt utfall 

Finansieringen av etapp 2 sker genom pengar från Borgholm och Mörbylånga kommun samt nationella 
och regionala trafikplaner. Kommunerna står för 6,5 miljoner vardera, nationella planen med 36 miljoner 
och regionala planen med 14 miljoner. Totalt handlar det om 63 miljoner under dessa fyra år. Cirka 58 
miljoner går till rena bygginvesteringar och resterande för administration och drift. Pengar utbetalas till 
projektet efter att redovisning skett till Trafikverket och i samma takt som investeringar genomförs. 
Budget finns för de olika delsträckorna. Exakt vad kostnaden blir står först klart när offerter kommit in 
till projektet. Projektet lyder under LOU.  

Kostnaderna för projektet är beräknade efter prisläge augusti 2014. Sträckor upphandlade efter 2014 har 
på grund av index helt andra kostnader. För att klara utbyggnaden erfordras ekonomiskt tillägg minst 
motsvarande indexhöjningarna. En beräknad erforderlig tilläggsbudget är minst 10 miljoner kronor. I 
detta belopp ingår tillägg för indexhöjningar. 

 

 



 
 
Årsredovisning 2019 Ölands kommunalförbund 
Investeringsredovisning 

 
 
 

20 
 

Investeringsredovisning 

Investeringsredovisning, tkr
Budget

2019

Utfall

2019

Avvikelse mot 

budget

Total budget 

projektet

Totalt utfall 

per projekt

Räddningstjänsten

Tankbil Borgholm 72 70 -2 2 700 3 699

Uppgradering utryckningsfordon 1 025 167 -858 900 398

Friska brandman 300 106 -194 300 106

Släckbil degerhamn 500 697 197 500 697

Personbilar 2019 300 60 -240 300 60

Summa investeringar 2 197 1 100 -1 097 4 700 4 960  
 

Kommentarer till investeringsredovisningen 

För att försöka hålla nere det totala underskottet så mycket som möjligt har en del investeringar skjutits 
fram till 2020. En del investeringar var tänkta att genomföras under 2019 men har blivit försenade. 
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Redovisningsprinciper 
Årsredovisningen 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 redovisningsprinciper 
som i årsredovisningen tillämpas. Eventuella avsteg redovisas nedan.  

Ölands kommunalförbunds årsbokslut innehåller resultat- och balansräkning, kassaflödesanalys samt 
noter. För kommunens interna redovisning tillkommer drift- och investeringsredovisning.  

Allmänt 

Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska tillgångarna kommer att 
tillgodogöras kommunalförbundet och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.  

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. 

Ölands kommunalförbunds leasingavtal klassificeras som operationella och redovisats under 
ansvarsförbindelser. 

Avskrivningar och kapitalkostnader 

Anläggningstillgångar har i balansräkningen värderats till anskaffningsvärdet med avdrag för planmässiga 
avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Avskrivning av materiella anläggningstillgångar görs med 
linjär avskrivning, d.v.s. lika stora nominella belopp varje år. 

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. Förbundets avskrivningstider för maskiner och inventarier är 5-15 år.  

Redovisning av semesterlöneskuld och ej kompenserad övertid 

Semesterlöneskulden, d.v.s. skulden till personalen för semesterdagar och okompenserad övertid, 
redovisas som kortfristig skuld. De intjänade förmånerna har belastats med lagenliga arbetsgivaravgifter.   

Redovisning av pensionsmedel 

Kommunalförbundets pensionsskuld redovisas enligt den så kallade ”blandmodellen”. Detta innebär att 
den pension som intjänats före år 1998 behandlas som en ansvarsförbindelse ”inom linjen”. 
Pensionsförmåner som intjänats från och med 1998 redovisas som kostnad i resultaträkningen och som 
en avsättning i balansräkningen. I kostnaden och avsättningen ingår särskild löneskatt med 24,26 
procent. Värdering av pensionsförpliktelserna har gjorts med tillämpning av RIPS 17. 

Redovisning av finansiella tillgångar och skulder 

Ölands kommunalförbund följer inte RKR:s rekommendation R7 fullt ut vilket innebär att det inte 
lämnas någon upplysning i not om genomsnittlig upplåningsränta eller genomsnittlig räntebindningstid. I 
övrigt så klassificeras finansiella tillgångar och skulder 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 kommunalförbundet 
har för avsikt att refinansiera skulden långfristigt.  
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Resultaträkning 
Tkr Not 2019-01-01- 

2019-12-31 
2018-01-01- 
2018-12-31 

    
Verksamhetens intäkter 1 21 439 22 494 

Verksamhetens kostnader 2 -59 734 -57 693 

Avskrivningar 3 -2 441 -2227 

Verksamhetens nettokostnader  -40 736 -37 426 

       

Skatteintäkter/Medlemsbidrag 4 40 109 38 125 

Verksamhetens resultat  -627 699 

    

Finansiella intäkter 5 1 0 

Finansiella kostnader  -35 -34 

Resultat efter finansiella poster  -662 666 

Årets resultat  -662 666 
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Balansräkning 
Tkr 
 

Not 2019-12-31 2018-12-31 

TILLGÅNGAR      

Anläggningstillgångar      

Materiella anläggningstillgångar      

Maskiner och inventarier 7 10 808  12 149 

Omsättningstillgångar      

Förråd m.m. 8 118  94 

Fordringar 9 11 889  17 333 

Kassa och bank 10 6 611  1 383 

Summa omsättningstillgångar  18 618  18 810 

SUMMA TILLGÅNGAR  29 426  30 959 

    

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH 
SKULDER 

     

Eget kapital 11     

Årets resultat  -662 666 

Övrigt eget kapital  8 923  8 257 

Summa eget kapital  8 261  8 923 

Avsättningar      

Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 12 471  409 

Skulder    

Långfristiga skulder 13 1 833 1 880 

Kortfristiga skulder 14 18 861 19 747 

Summa skulder  20 694 21 627 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  29 426 30 959 

    

Ställda säkerheter  Inga Inga 

Ansvarsförbindelser 15 11 433 8 331 
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Kassaflödesanalys 
Tkr Not 2019-01-01-

2019-12-31 
2018-01-01-
2018-12-31 

    
Den löpande verksamheten      

Årets resultat  -662 666 

       

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 16     

Av- och nedskrivningar  2 441 2 250 

Gjorda avsättningar  62 0 

Medel från verksamheten före förändring av 
rörelsekapital 

  
2 503 

 
2 250 

       

Ökning/minskning förråd och varulager  -24 0 

Ökning/minskning kortfristiga fordringar  5 444 -13 670 

Ökning/minskning kortfristiga skulder  -887 1 368 

Kassaflöde från den löpande verksamheten  6 374 -9 386 

       

Investeringsverksamheten      

Investering i materiella anläggningstillgångar  -1 100 -4 704 

       

Finansieringsverksamheten      

Amortering av långfristiga skulder  -47 -47 

       

Årets kassaflöde  5 227 -14 137 

       

Likvida medel vid årets början  1 384 15 521 

Likvida medel vid årets slut  6 611 1 384 
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Noter 
 

2019 2018 

Not 1 Verksamhetens intäkter     

Taxor och avgifter 2 009 1 690 

Bidrag 18 303 19 672 

Försäljning av verksamhet och konsulttjänster 1 127 1 066 

Övriga intäkter - 65 

Summa verksamhetens intäkter 21 439 22 493 

      

Not 2 Verksamhetens kostnader   

Löner och sociala avgifter 28 702 270 27 

Inköp av anläggnings- och underhållsmaterial 15 104 16506 

Bränsle, energi och vatten 379 322 

Köp av huvudverksamhet 6 31 

Lokal- och markhyror 7 001 6 194 

Övriga tjänster 3 708 3 249 

Lämnade bidrag 347 282 

Övriga kostnader 4 437 4 042 

Summa verksamhetens kostnader 59 734 57 693 

    

Fast arvode sakkunnigt biträde 50 40 

Arvode till förtroendevalda revisorer 3 3 

Summa kostnader 53 43 

   

Not 3 Avskrivningar   

Avskrivningar materiella tillgångar 2 441 2 227 

Summa avskrivningar 2 441 2 227 

   

Not 4 Medlemsbidrag   

Mörbylånga kommun 22 784 21 633 

Borgholms kommun 17 325 16 492 

Summa medlemsbidrag 40 109 38 125 

    

Not 5 Finansiella intäkter   

Ränteintäkter 1 0 

Summa finansiella intäkter 1 0 

   

Not 6 Finansiella kostnader   

Ränta på pensionsavsättningar -35 34 

Summa finansiella kostnader -35 -34 
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 2019-12-31 2018-12-31 

 Not 7 Maskiner och inventarier   

Ingående anskaffningsvärden 31 091  26 696 

Omklassificeringar   -309 

Årets anskaffningar 1 100  4 704 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 32 191  31 091 

      

Ingående avskrivningar -18 942  -17 024 

Försäljningar/utrangeringar   9 

Omklassificeringar   309 

Årets avskrivningar -2 441  -2 236 

Utgående ackumulerade avskrivningar -21 383  -18 942 

      

Utgående redovisat värde 10 808  12 149 

      
Genomsnittlig nyttjandeperiod (antal år) 12,7 13,9 

   

 Not 8 Lager     

Lager Turistbyrån 118 94 

Redovisat värde vid årets slut 118 94 

   

 Not 9 Fordringar     

Kundfordringar 8 705 4 369 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 1 290 11 518 

Mervärdeskattefordringar 829 971 

Statsbidragsfordringar 397 397 

Övriga kortfristiga fordringar 669 78 

Redovisat värde vid årets slut 11 890 17 333 

      

Not 10 Kassa och bank   

Kassa 28 29 

Bank 6 583 1 353 

Summa kassa och bank 6 611 1 382 

   

Not 11 Eget kapital    

Eget kapital   

Ingående eget kapital 8 923 8 257 

Årets resultat -662 666 

Utgående eget kapital 8 261 8 923 
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 2019-12-31 2018-12-31 

Not 12 Avsättningar för pensioner och liknande 
förpliktelser 

  

Avsatt till pensioner     

Särskild avtals-/ålderspension 46 12 

Förmånsbestämd/kompletterande pension 333 317 

Summa pensioner 379 329 

     

Löneskatt 92 80 

Summa avsatt till pensioner 92 80 

     

Ingående avsättning 409 386 

Nya förpliktelser under året - -  

Nyintjänad pension 36 21 

Ränte- och basbeloppsuppräkningar 10 3 

Övrigt 4 -5 

Förändring av löneskatt 12 4 

Utgående avsättning 471 409 

      

Aktualiseringsgrad 99 % 99 % 

   

Not 13 Långfristiga skulder   

Ingående låneskuld 1 880 1 927 

Årets amortering -47 -47 

Utgående låneskuld 1 833 1 880 

      

Lån som förfaller inom:     

1 år 2,6 % 2,5 % 

2-3 år 10,2% 10,0% 

3-5 år 87,2% 87,5% 
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 2019-12-31 2018-12-31 

 Not 14 Kortfristiga skulder   

Kortfristig del av skulder till kreditinstitut 47 47 

Leverantörsskulder 4 086 2 411 

Moms och punktskatter 796 971 

Personalens skatter, avgifter och löneavdrag 1 090 1 026 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 10 597 10 650 

Semesterlöneskulder 541 609 

Övriga kortfristiga skulder 373 3 154 

Upplupna pensionskostnader 1 331 879 

Summa kortfristiga skulder 18 861 19 747 

      

Not 15 Ansvarsförbindelser   

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

    

      
Ingående Ansvarsförbindelser 1 885 2 156 

Nya förpliktelser under året -  -  

Nyintjänad pension - -1 042 

Ränte- och basbeloppsuppräkningar 47 43 

Övrigt -18 1 058 

Årets utbetalningar -71 -277 

Förändring av löneskatt -10 -53 

Utgående ansvarsförbindelse 1 833 1 885 

      

Aktualiseringsgrad 99 % 99 % 

      

Övriga ansvarsförbindelser     

Operationell leasing     

Bilar 21  36 

Hyresavtal 9 547 6 389 

Övriga 32 21 

Summa 9 600 6 446 

   

Summa ansvarsförbindelser 11 433 8 331 

   

Not 16 Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 

Av- och nedskrivningar 2 441 2 227 

Förändring av avsättning till pensioner 62 23 

Summa justering 2 503 2 250 
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Mörbylånga Bostads AB - Årsredovisning 2019  

Beskrivning av ärendet 

Mörbylånga Bostads AB har överlämnat sin årsredovisning för 2019 till 

Mörbylånga kommun för godkännande.     

Beslutsunderlag 

Årsredovisning 2019 

Revisionsberättelse 2019 

Lekmannarevisorernas rapport 2019 

Tjänsteskrivelse, daterad den 24 mars 2020.     

Förvaltningens överväganden 

Överväganden förvaltningens huvudförslag 

Mörbylånga bostads AB redovisar för år 2019 ett positivt resultat med 6,8 

mnkr. Koncernen inklusive Parkerings AB redovisar ett resultat på 3,6 mnkr. 

Under året har bolaget fortsatt att satsa på att förbättra det yttre underhållet 

på bolagets fastigheter. Vakansgraden och omsättningen på lägenheter har 

varit låg under året. 

Under året har bolaget slutfört byggnation av 24 st lägenheter i Färjestaden 

och 6 st nya lägenheter i Mörbylånga. Inflyttning skedde i oktober respektive 

augusti månad. 

Revisorerna tillstyrker att ansvarsfrihet beviljas för styrelsen och för de 

enskilda ledamöterna. 

Alternativa förslag till beslut med de ytterligare överväganden som kan 
behövas 

Inga alternativa förslag till beslut finns. 

Kommunikation av förslaget till beslut 

Ärendet omfattas inte av förvaltningslagens regler om kommunikation. 

Övervägande enligt § 2 i kommunstyrelsens reglemente 

Förslaget till beslut påverkar inte något av perspektiven i kommunstyrelsens 

reglemente §2 på ett negativt sätt. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Årsredovisningen för Mörbylånga Bostads AB godkänns.        

Ann Willsund 

Kommundirektör 

Åsa Bejvall 

Ekonomichef 



Mörbylånga kommun 
Datum 

2020-03-24 
Dnr 

KS 2020/000072 
Sida 

2(2) 
 

 

Fattat beslut expedieras till: 

Mörbylånga Bostads AB 
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2020-03-24 
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Mörbylånga Fastighets AB - Årsredovisning 2019  

Beskrivning av ärendet 

Mörbylånga Fastighets AB har överlämnat sin årsredovisning för 2019 till 

Mörbylånga kommun för godkännande.      

Beslutsunderlag 

Årsredovisning 2019 

Revisionsberättelse 2019 

Lekmannarevisorernas rapport 2019 

Tjänsteskrivelse, daterad den 24 mars 2020.     

Förvaltningens överväganden 

Överväganden förvaltningens huvudförslag 

Mörbylånga Fastighets AB redovisar för år 2019 ett positivt resultat med 2,3 

mnkr. Under året har bolaget gjort ett antal mindre underhållsåtgärder på 

sina fastigheter. Vakansgraden har varit i stort sett oförändrad, ett antal 

mindre lokalytor finns vakanta. Bolaget tecknade i december 2019 ett 

köpekontrakt på fastigheten Björnhovda 25:324, Industrigatan 18 i 

Färjestaden.  

Revisorerna tillstyrker att ansvarsfrihet beviljas för styrelsen och för de 

enskilda ledamöterna. 

Alternativa förslag till beslut med de ytterligare överväganden som kan 
behövas 

Inga alternativa förslag till beslut finns. 

Kommunikation av förslaget till beslut 

Ärendet omfattas inte av förvaltningslagens regler om kommunikation. 

Övervägande enligt § 2 i kommunstyrelsens reglemente 

Förslaget till beslut påverkar inte något av perspektiven i kommunstyrelsens 

reglemente §2 på ett negativt sätt. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Årsredovisningen för Mörbylånga Fastighets AB godkänns.     

Ann Willsund 

Kommundirektör 

Åsa Bejvall 

Ekonomichef 



Mörbylånga kommun 
Datum 

2020-03-24 
Dnr 

KS 2020/000073 
Sida 

2(2) 
 

 

Fattat beslut expedieras till: 

Mörbylånga Fastighets AB 
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