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KOMMUNFAKTA 

Den totala folkmängden i Mörbylånga kommun har ökat varje år sedan 2004.  
Prognosen för de kommande tio åren är att folkmängden kommer att fortsätta öka 
med ungefär 200 invånare varje år. Den största ökningen förväntas ske i ålders- 
grupperna från 65 år och uppåt. 

!  
 

Födda och döda 2020 

 
Boende i tätort 

 

Så många har jobb 

 
Utrikesfödda 2020 

 

ANTAL INVÅNARE I MÖRBYLÅNGA KOMMUN 1980-2030
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Antal                     Män Kvinnor

Födda                     75      65 
Döda                       75      93

Andel (%) av de boende   Kommunen            Riket

 Boende i tätort                             78,5                  87,4

Andel (%) av 20-64 år   Kommunen            Riket

  Andel i arbete                             85,0                  79,5

Andel (%) av de  
boende                         Kommunen        Riket

Utrikesfödda                          8,5     19,7
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Befolkningsutveckling 1980-2020 med prognos 2021-2030 

Historiskt sett har födelsenettot per år varierat men efter 90-talet har födelsenettot varit 
negativt under de flesta åren. Framöver förväntas det födas i genomsnitt 150 barn per år  
i kommunen medan antalet avlidna skattas till knappt 200 personer, vilket medför en fortsatt 
negativ befolkningsförändring med -50 personer per år. 

 

 
 
 
 

Nettoinflyttningen har också varierat under åren 
men har under de allra flesta åren varit positiv, 
vilket innebär att antalet inflyttade per år varit 
större än antalet som har flyttat ut från  
kommunen. 

Framöver förväntas antalet inflyttade bli  
i genomsnitt 1 210 personer per år medan 
antalet utflyttade skattas till 970 personer,  
vilket ger ett årligt flyttnetto på 240 personer  
för varje år under prognosperioden. 

ANTAL FÖDDA OCH DÖDA I MÖRBYLÅNGA KOMMUN 1980-2030
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Kommunalskatt 2021

 Kommunen 
Total skattesats                                      34,07  
därav till kommun                                   22,21 
Skatteunderlag, kr/inv                        204 273 
Skatteunderlag, index                                 91
Genomsnitt i länet 

     Total skattesats   33,76 
därav till kommun   21,90 
Skatteunderlag, kr/inv    201 786 
Skatteunderlag, index                                 90

    Genomsnitt i riket 
    Total skattesats   32,27  
    därav till kommun   20,71 
    Skatteunderlag, kr/inv    225 194 
    Skatteunderlag, index                               100

Index, riket = 100



 

ANTAL IN- OCH UTFLYTTADE MÖRBYLÅNGA KOMMUN 1980-2030
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MÖRBYLÅNGA KOMMUNS 
ORGANISATION 

!  

Kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. Fullmäktige fattar beslut i 
större principiella och viktiga frågor. Det kan till exempel handla om mål och riktlinjer för 
verksamheten, budget, skatt och andra ekonomiska frågor. 

Vart fjärde år bestämmer kommuninvånarna vilka som ska sitta i kommun-fullmäktige.  
De 45 platserna fördelas till de olika politiska partierna efter antal röster i kommunvalet. 

Kommunen styrs av en koalition bestående av Socialdemokraterna och Centerpartiet, med 
stöd av Vänsterpartiet. 

Mandatfördelning 2018-2022 

Parti S M C SD V KD L MP Totalt

Antal 
ledamöter 13 11 9 6 2 2 1 1 45
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Valnämnd 
Valnämnden tar hand om kommunens uppgifter vid allmänna val till riksdag, landsting och 
kommunfullmäktige, vid val till Europaparlamentet samt vid genomförande av 
folkomröstningar. 

Revision 
Kommunens revisorer granskar varje år all verksamhet som bedrivs av styrelser och nämnder. 
Revisorerna bedömer om verksamheterna sköts på ett ändamålsenligt och ekonomiskt 
tillfredsställande sätt. 

Kommunstyrelse 
Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan och utses av 
kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen består av 13 ledamöter och 9 ersättare.  

Kommunstyrelsen har ett särskilt ansvar för ledning och samordning av kommunens 
verksamheter, men också för ekonomi och budget. Andra uppgifter för kommunstyrelsen  
är att: 

• ha uppsikt över verksamhet som bedrivs i kommunala företag, stiftelser och 
kommunalförbund 

• samordna arbetet med att formulera övergripande mål för kommunen 
• formulera kommunens arbetsgivarpolitik 
• se till att de beslut som fattas av kommunfullmäktige blir verkställda i tid. 

Kommunstyrelsens budget- och uppföljningsutskott ska på kommunstyrelsens uppdrag noga 
följa all verksamhet som kommunstyrelsen är direkt ansvarig för. Dessutom ska de följa hur 
övriga verksamheters ekonomiska ställning utvecklas. Budget- och uppföljningsutskottet 
består av 5 ledamöter och 3 ersättare. 

En fullständig beskrivning av kommunstyrelsens uppdrag finns i reglemente för 
kommunstyrelsen 

Socialnämnd 
Socialnämnden ansvarar för kommunens uppgifter enligt socialtjänstlagen, hälso- och 
sjukvårdslagen och vad som i lag sägs om socialnämnd. 

Socialnämnden som består av 9 ledamöter och 5 ersättare. 

Socialnämnden ansvarar för kommunal hälso- och sjukvård, omsorg om personer med 
funktionsnedsättning, äldreomsorg, drift av socialtjänstens olika boendeformer och HVB-
hem, familjerådgivning, budgetrådgivning samt individ- och familjeomsorg. 

Sociala utskottet ansvarar för individärenden inom individ- och familjeomsorgen. Uppgifter 
som behandlas i sociala utskottet skyddas av sekretess.  
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Sociala utskottet har 3 ledamöter och 3 ersättare. 

En fullständig beskrivning av socialnämndens uppdrag finns i reglementet för socialnämnden. 

Samhällsbyggnadsnämnd 
Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för kommunens uppgifter inom plan- och byggnads-
väsendet samt miljö- och hälsoskyddsområdet. Dessutom hanterar nämnden frågor som 
regleras i alkohol- och tobakslagstiftningen. Från och med år 2022 ansvarar nämnden även  
för kartförsörjning. 

Samhällsbyggnadsnämnden består av 9 ledamöter och 5 ersättare. 

En fullständig beskrivning av samhällsbyggnadsnämndens uppdrag finns i reglemente för 
samhällsbyggnadsnämnden. 

Kultur- och tillväxtnämnd 
Kultur- och tillväxtnämnden ska ha fokus på tillväxtfrågor och på hur de områden som kultur- 
och tillväxtnämnden ansvarar för både var för sig och gemensamt kan bidra till kommunens 
tillväxt. Kultur- och tillväxtnämnden ansvarar för fritidsfrågor, arbetsmarknadsfrågor, 
kulturverksamhet och kulturskola samt infrastruktur där områdena vatten, avlopp, fjärrvärme, 
gator och vägar, parker och allmänna platser, hamnar och fastigheter ingår. 

Kultur- och tillväxtnämnden är också: 

• samordnande och verkställande nämnd för kommunens byggnads- och 
anläggningsverksamhet 

• arbetslöshetsnämnd enligt lagen (1994:475) om arbetslöshetsnämnd 
• trafiknämnd enligt lagen (1978:475) om nämnder. 

Kultur- och tillväxtnämnden består av 9 ledamöter och 5 ersättare. 

En fullständig beskrivning av kultur- och tillväxtnämndens uppdrag finns i reglemente  
för kultur- och tillväxtnämnden. 

Utbildningsnämnd 
Utbildningsnämnden ansvarar för kommunens omsorg och utbildning i förskola, 
förskoleklass, grundskola, gymnasieskola, särskola samt för kommunal vuxenutbildning, 
fritidshem, öppen förskola och elevhälsa. Till skillnad från andra verksamheter har 
skolväsendet dubbla huvudmän, vilket innebär att nämnden har både ett statligt och 
kommunalt uppdrag. 

Utbildningsnämnden består av 9 ledamöter och 5 ersättare. 

En fullständig beskrivning av utbildningsnämndens uppdrag finns i reglemente för 
utbildningsnämnden. 
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POLITISK INRIKTNING MED FOKUS PÅ 
VÄXTKRAFT OCH LIVSKVALITET 

Inför mandatperiodens sista år är det tydligt att den politiska majoriteten, bestående av  
Socialdemokraterna och Centerpartiet med stöd av Vänsterpartiet, alltjämt är trygga  
i viljan och övertygelsen om att tillsammans, och i dialog med invånare, företag, föreningar 
och andra demokratiska krafter, driva på utvecklingen i Mörbylånga kommun mot en  
hållbar framtid ur ett helhetsperspektiv.  
De 17 globala målen i Agenda 2030 ska fortsätta genomsyra Mörbylånga kommuns  
verksamhet och arbete. Vi vill särskilt lyfta fram jämställdhetsarbetet där vi ser att  
utvecklingen under coronapandemin går åt fel håll, samt klimatutmaningarna som blir allt 
tydligare.  

Medarbetarna är kommunens största och viktigaste resurs. Det strategiska och kontinuerliga 
arbetet med den psykosociala och organisatoriska arbetsmiljön ska vara i fokus för att det ska 
vara stimulerande, hälsosamt och utvecklande att jobba i Mörbylånga kommun.  
Organisationskulturen ska främja ett nära ledarskap och aktivt medarbetarskap baserat på 
tillit, dialog, delaktighet och engagemang för medborgarnyttan. Lönebildningen ska stimulera 
till utveckling av både verksamhet och individ. Konkurrensmässiga löner är ett sätt att vara 
attraktiv som arbetsgivare men även förmåner som friskvårdsbidrag, arbetskläder, digitala 
verktyg är viktiga i sammanhanget liksom möjligheter till utveckling, karriär, delaktighet  
och påverkan. Därför avsätter vi nu mer än tidigare till lönepotten, höjer friskvårdsbidraget  
väsentligt och ser till att arbetskläder, inklusive arbetsskor, är lika självklart i kvinno- 
dominerade yrken som i mansdominerade. 

Socialnämndens verksamheter har under innevarande mandatperiod dragits med ett  
strukturellt budgetunderskott. Därtill har verksamheten varit särskilt drabbad av corona- 
pandemin, bland annat i form av ökad sjukfrånvaro. Som en effekt av en långsiktig och  
ansvarstagande ekonomisk politik kan vi nu satsa mer resurser på kommunens äldreomsorg, 
vilket skapar avsevärt bättre förutsättningar för såväl medarbetare som chefer.  
De statsbidrag som kommunen erhåller riktade till äldreomsorgen, kommer oavkortat gå till 
att hitta bästa möjliga lösning vad gäller planering, resurstimmar och schemaläggning så att 
alla medarbetare som så önskar har goda förutsättningar att arbeta heltid.  

För att nå kommunfullmäktiges övergripande mål om en tillväxtskapande och hållbar  
samhällsutveckling behöver medborgare, företag, och föreningar få service och återkoppling 
snabbt, enkelt och med ett minimum av byråkrati. Kommunens tjänster skall uppfylla kraven 
för jämställd medborgarservice och för att säkerställa detta behöver könsuppdelad statistik 
fortlöpande värderas och analyseras.  
 
De personella resurserna har förstärkts inom plan och bygglov, miljö samt mark och  
exploatering, vilket ska leda till ökad takt i arbetet med detaljplaner såväl som snabbare  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hantering av bygglov. Ett resultat av arbetet med målet är att skapa förutsättningar för fler  
bostäder i varierade boendeformer i hela kommunen. 

Arbetet med att utveckla förståelsen för företagens perspektiv internt i kommunen pågår  
för fullt. För att nå målet om ett starkt lokalt och differentierat näringsliv ska företagarna  
kunna förvänta sig dialog tidigt i processen kring tillståndsansökningar, tydlig information 
och erforderlig hjälp. En viktig fråga för kommunen är att säkra vattentillgången.  
De gröna näringarnas utvecklingsbehov behöver särskilt beaktas vilket innebär mer anpassad 
odling av klimatsmarta grödor, både värmetåliga och proteinrika. Lokal förädling och ökad 
inhemsk upphandling stärker självförsörjningsgraden och genererar fler gröna jobb.  
 
För att säkra företagens kompetensförsörjning och framtida generationsväxling är ett tidigt 
och varaktigt utbyte med skola och utbildning viktigt. Kommunen kan också bistå med  
förutsättningar för samverkan med aktörer som Kulturinkubatorn Kreativa Öland,  
Ung Företagsamhet, Industriella UtvecklingsCentra, Regionala utvecklingsnämnden,  
Kalmar Science Park och Linnéuniversitet. 

Som ett led i arbetet med att skapa goda uppväxt villkor för barn och unga satsar vi nu på 
ökad personaltäthet inom grundskolan för att ge bättre förutsättningar att möta alla elever  
utifrån var och ens behov. Som ett resultat av satsningarna förväntas meritvärdena generellt 
att höjas samtidigt som skillnaderna i meritvärde mellan pojkar och flickor ska minska.  
I spåren av coronapandemin riskerar ungas fysiska och psykiska hälsa att försämras.  
Många unga vittnar också om att kränkningar och övergrepp på nätet har ökat.  
Förvaltningen ska tillsammans med samverkansgruppen för barn, unga och integration  
ta fram en plan för att motverka den negativa utvecklingen samt skapa bättre förutsättningar 
för jämställdhet och trygghet.  
Arbetet med Skansenskolan 2.0 och Zokker 2.0 fortsätter i de projekt- och styrgrupper som 
tillsatts under 2021 och löper vidare till dess projekten är slutförda. Kulturskolans verksamhet 
är viktig för många barn och ungdomar. Vi arbetar målmedvetet för att ge kulturskolan förut-
sättningar för att erbjuda undervisning till alla barn- och ungdomar som vill. Enligt planen 
kommer kulturskolan att vara helt avgiftsfri från och med 2023.  

Oavsett vem du är, vad du gör eller var du bor skapar vi tillsammans en hållbar framtid och  
en kommun som växer med demokrati, humanitet, solidaritet och rättvisa villkor. På så vis 
skapas livskvalitet och möjlighet att leva det goda livet för varje individ – från söder till norr 
och från öst till väst. 

 

Matilda Wärenfalk (S)   Anna-Kajsa Arnesson (C) 
Kommunstyrelsens ordförande Kommunstyrelsens förste vice ordförande 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VISION OCH VÄRDEGRUND 
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GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING OCH 
KOMMUNÖVERGRIPANDE MÅL 

God ekonomisk hushållning kan ses i två dimensioner; att hushålla i tiden samt att hushålla 
över tiden. Ekonomi ska vägas mot verksamhet på kort sikt och mot verksamhetens behov  
på längre sikt. Vidare har begreppet god ekonomisk hushållning både ett finansiellt perspektiv 
och ett verksamhetsperspektiv. 

Det finansiella perspektivet innebär att varje generation själv ska bära kostnaderna för den 
service som den konsumerar, det vill säga ingen generation ska behöva betala för det som en 
tidigare generation har förbrukat. Kommunen måste ange en ambitionsnivå för den egna 
finansiella utvecklingen och ställningen i form av finansiella mål.  

Verksamhetsperspektivet 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. För att säkerställa detta måste det finnas ett klart samband mellan 
resurser, prestationer, resultat och effekter.  

Kommunövergripande mål 
Med utgångspunkt från kommunens och verksam-
heternas grunduppdrag genomförs nulägesanalys  
och omvärldsanalys som syftar till att identifiera 
prioriterade utvecklingsområden. Detta görs på  
varje organisatorisk nivå utifrån det uppdrag och  
de förutsättningar som respektive verksamhet har.  

Kommunfullmäktiges grunduppdrag utgår från 
verksamhetsidén att de är högsta beslutande organ  
i kommunen och ska besluta i ärenden av 
principiell betydelse eller av större vikt.  
Detta innebär att de ska arbeta med samhälls-
utvecklande och demokratiska frågor.  
 
Kommunfullmäktiges uppdrag utgår också från 
Agenda 2030 och de globala målen för hållbar 
utveckling. Målen syftar till att utrota fattigdom 
och hunger, förverkliga de mänskliga rättigheterna 
för  alla, uppnå jämställdhet och egenmakt för alla 
kvinnor och flickor samt säkerställa ett varaktigt 
skydd för planeten och dess naturresurser.  
 
Utifrån genomförd nuläges- och omvärldsanalys har följande prioriterade utvecklingsmål 
identifierats för kommunfullmäktige; 
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Tillväxtskapande och hållbar samhällsplanering 
I kommunens strategiska samhällsplanering är god mark- och planberedskap 
framgångsfaktorer som gör kommunen attraktiv och skapar förutsättning för en hållbar 
utveckling. Kommunen ska kunna erbjuda attraktiva boendemiljöer för alla i hela kommunen. 
Vidare ska planeringen stimulera och ge goda förutsättningar för företag och verksamheter att 
etablera sig och utvecklas. 
 
Med ett geografiskt och innehållsmässigt brett utbud av planer möter kommunen olika 
framtida behov. Planerna ska i enlighet med översiktsplanen vara socialt, ekonomiskt, 
ekologiskt och kulturellt hållbara.  
 
Kommunen ska inneha tillräckligt med strategisk mark för att i större utsträckning kunna 
påverka samhällsplaneringen. För att lyckas krävs ett nära och tidigt samarbete mellan 
intressenter såsom kommunens olika verksamheter, föreningar, näringsidkare, exploatörer  
och medborgare. Proaktivitet, dialog och inflytande ska genomsyra arbetet. 

 
Ett starkt lokalt och differentierat näringsliv 
Företagandet i Mörbylånga kommun ska vara starkt och differentierat för att möjliggöra en 
lokal arbetsmarknad, för att skapa levande orter och landsbygd att bo och verka i. Det har en 
positiv påverkan på skatteintäkter och kompetensförsörjning att vara en attraktiv kommun för 
inflyttning och för att behålla nuvarande invånare samt för landsbygdsutveckling. Fler företag 
och fler arbetstillfällen samt arbetsställen bidrar till en ökad kompetensförsörjning, både 
geografiskt och inom olika branscher. Samverkan mellan kommun och näringsliv ska ske 
naturligt genom dialog och utvecklas utifrån efterfrågan. 

Kommunen ska bygga på styrkor såsom den gröna näringen, kulturnäringen och besöks-
näringen. Kommunen behöver en variation av verksamheter för att attrahera olika typer av 
kompetens och invånare. Omvärldsbevakning och att följa olika företagsrankingar är en del 
av detta.  
 
Samverkan mellan kommunens olika verksamheter för att ha en god markberedskap är 
viktigt. Närheten till universitetet ska utnyttjas för att bidra till ett differentierat näringsliv.  
En viktig aspekt är det demokratiska inflytandet och dialogen med näringslivet.  
 

Effekt Indikator

Ökad yta planlagd mark för verksamheter Inventeras i detaljplaner

Ökat antal nya planlagda bostäder Inventeras i detaljplaner 

Ökad yta inköpt strategisk mark Inventeras och jämförs med översiktsplanens 
intentioner

Ökad inflyttning Flyttningsnetto enligt SCB:s befolkningsstatistik
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Gynnsamma uppväxtvillkor 
Gynnsamma villkor för barn och ungdomar är en förutsättning för utveckling av både 
samhälle och individ. För att skapa ett tryggt samhälle och en god folkhälsa behövs en bra 
skola som inkluderar och utvecklar, ett mångsidigt förenings- och kulturliv för en aktiv fritid 
samt goda sociala stödstrukturer.  

Samverkan mellan verksamheter, föreningar och myndigheter är viktigt för att nå resultat. 
Barnen och ungdomarnas behov ska vara utgångspunkt i arbetet. Väsentliga områden att 
arbeta med är tillgång till verksamhet och aktiviteter, inflytande, likvärdighet, jämställdhet 
och föräldrastöd. Fokus bör ligga på det förebyggande arbetet. 

Effekt Indikator

Ökad andel företag och arbetsställen i 
förhållande till befolkningen

Etableringsfrekvens, antal nystartade företag per 
1 000 invånare 16-64 år (Källa: Tillväxtanalys) 
Andel egenföretagare, andel av förvärvsarbetande 
dagbefolkning 16-74 år (N00996) 
Antal anställda i kommunen som geografiskt område

Upplevt gott bemötande och service till 
företag

Hur tycker du att kommunens service och bemötande 
vid handläggning av företagsärenden är i din kommun 
idag? Svenskt näringslivs undersökning fråga 1E, 
värdet ska öka och på lång sikt nå minst 4,0. 
Servicemätningen Insikt – värdet ska öka (U07510)

Ökad tillväxt hos företag inom kommunen Bruttoregionalprodukt (BRP), kr/inv (N03700)

Effekt Indikator

Goda skolresultat Elever i åk 9 som uppnått kunskapskraven i alla 
ämnen, hemkommunen (andel %) uppgår till mer 
än det modellberäknade värdet enligt 
Salsamodellen från Skolverket.  
Gymnasieelever med examen inom fyra år 
(N17461). Andelen ska överstiga rikssnittet för 
kommuner.

Upplevd trygghet Jag känner mig trygg i skolan (Skolinspektionens 
enkät, åk 5, 9 och åk 2 GY). Andelen ska överstiga 
rikssnittet för kommuner. 
Ekonomisk utsatthet bland barn ska vara under 
riksgenomsnittet och minska. (N02904)

God folkhälsa Elevers droganvändning ska minska (åk 9 och åk 2 
GY) (tobak, alkohol och droger) -CANs 
drogvaneundersökning.  
Skolelevers BMI ska minska (FK, åk 4 och 7) 
(källa: kommunens skolsköterskor). 
Andelen kariesfria 3- till 19-åringar ska öka  
(källa: Region Kalmar län).
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Finansiella mål 
Grundtanken bakom begreppet god ekonomisk hushållning, är att varje generation av 
invånare ska bära kostnaderna för den service som de själva beslutar om och som de själva 
konsumerar, samt att gjorda investeringar ska kunna ersättas.  
 
En viktig förutsättning för god ekonomisk hushållning är att det finns balans mellan löpande 
kostnader och intäkter. Verksamhetens nettokostnader bör därför inte öka i snabbare takt än 
skatteintäkter och statsbidrag. Om förbrukningen under ett år uppgår till mer än intäkterna 
innebär det att kommande år, eller kommande generationer, måste betala för denna 
överkonsumtion. Mörbylånga kommuns främsta utmaning för att uppnå god ekonomisk 
hushållning över tid är att uppnå ett resultat som möjliggör att till så stor del som möjligt 
finansiera kommande års investeringar och pensioner utan att låna pengar. 
 
Genom att uppnå ett ekonomiskt resultat som överstiger 2,0 procent ökar möjligheten att 
finansiera kommunens investeringar med egna medel utan nyupplåning. Om kommunens 
lyckats med det ökar också den långsiktiga betalningsförmågan och soliditeten ökar. 
Soliditeten är ett mått på hur mycket av kommunens tillgångar som har finansierats med  
egna medel och hur mycket kommunen har finansierat genom lån. Om soliditeten ökar har  
en större andel av investeringarna finansierats med egna medel än med lån. 

Effekt Indikator

God ekonomisk hushållning Kommunens ekonomiska resultat ska över en 
löpande femårsperiod genomsnittligt uppgå till 
minst 2 procent av skatteintäkter och generella 
bidrag. 

Långsiktig betalningsförmåga Kommunens soliditet ska öka.
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UPPDRAG TILL FÖRVALTNING OCH 
NÄMNDER 

Jämställdhetsintegrering 
Jämställdhetsarbetet behöver få ny fart efter coronapandemin. Förvaltning och nämnder  
får i uppdrag att arbeta med jämställdhetsintegrering, vilket innebär att ett jämställdhets-
perspektiv ska beaktas i all politik och i alla verksamheter inom organisationen som påverkar 
människors villkor, så att alla kvinnor och män, flickor och pojkar kan leva jämställda liv. 
(Ersätter tidigare uppdrag om att kommunens verksamheter ska vara jämställdhetssäkrade år 
2023) 

Miljö- och klimatutmaningar 
I Mörbylånga kommun är det attraktivt att vistas och bo, men vi ser att miljö- och klimat-
utmaningarna blir allt tydligare. Tillsammans behöver vi på ett hållbart sätt utveckla och 
förvalta våra goda förutsättningar för att Mörbylånga, även i framtiden ska vara en kommun 
där människor, näringsliv, föreningsliv, natur, jordbruk och kultur lever och växer.  
 
Förvaltning får i uppdrag att, utifrån Agenda 2030 och Sveriges miljömål, utveckla 
kommunkoncernens hållbarhetsarbete med fokus på  miljö- och klimatfrågor. I uppdraget 
ingår att öka dialogen med såväl kommuninvånare som näringsliv, bland annat för att 
möjliggöra produktion och försäljning av biobränslen. I uppdraget ingår även att under 2022 
aktualitetspröva kommunens klimatstrategi. 

Utveckling av Mörbylånga köping 
”Sveriges sötaste köping är på väg att vakna ur sin törnrosasömn.” Genom att ta vara på 
bygdens befintliga styrkor och tillgångar kan nya möjligheter utvecklas för att skapa ännu 
bättre service, trygghet, tillgänglighet och livskvalitet.  
 
Förvaltningen får i uppdrag att initiera ett samarbete med företagare, föreningar, fastighets-
ägare och Ölands turistorganisation för att bilda en lokal utvecklingsgrupp som tillsammans 
arbetar med marknadsföring, utsmyckning, aktiviteter och evenemang i Mörbylånga. 
Modellen kan sedan appliceras på fler orter. I uppdraget ingår att se över hur kommunen kan 
medverka till en bastu i Mörbylånga samt fler ställplatser för husbilar i såväl Mörbylånga som 
andra orter i kommunen.  

Nära vård 
Hälso- och sjukvården i Sverige går igenom ett paradigmskifte där allt mer av vård och 
omsorg flyttas så nära patienten och hemmet som möjligt. Detta innebär en förändring för 
kommunernas omvårdnadsarbete med kortare vårdtider och mer krävande palliativ vård  
vilket också ställer högre krav på medicinsk kompetens hos personalen. Region Kalmar län 
har antagit en plan som bygger på stärkt samarbete med kommunerna.  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Förvaltningen får i uppdrag att i nära samverkan med övriga aktörer arbeta för att möta 
omställningen till god och nära vård med fokus på medborgarnas hälsa och trygghet.  
 
Det inkluderar ett strategiskt, gemensamt och förebyggande internt arbete mellan olika 
verksamhetsområden med fokus på hälsofrämjande och proaktivt insatser.  
I uppdraget ingår att belysa de ekonomiska konsekvenserna av skiftet. 
 
Förbättrad långsiktig ekonomisk styrka 
I Mörbylånga kommun ökar folkmängden stadigt och vissa åldersgrupper ökar mer än andra. 
En långsiktig ekonomisk analys visar att den demografiska utvecklingen skapar stora 
kostnadsökningar och behov av investeringar. Stora investeringar kan leda till minskad 
möjlighet till självfinansiering och därmed försämrad soliditet.   
 
Förvaltningen får i uppdrag att se över och presentera olika möjliga åtgärder som aktivt kan 
vidtas för att öka soliditeten för att förbättra kommunens långsiktiga ekonomiska styrka.  

 

 

 

!  17

Foto: Anders Nord



 
Tidigare givna uppdrag och inriktningar 

Följande uppdrag, tidigare givna av kommunfullmäktige eller nämnder och som ännu  
ej slutförts, överförs till arbetet med kommunfullmäktiges övergripande mål eller 
implementeras i ordinarie verksamhet enligt nedan.  
Övriga inriktningar och uppdrag som ännu ej slutförts ligger fast.  
 

Uppdrag Datum Övergripande mål 

Dubbel markanvisning 2017-04-24 Tillväxtskapande och hållbar 
samhällsplanering

Cykelväg Gårdby 2019-11-26 Tillväxtskapande och hållbar 
samhällsplanering

Öka frisknärvaron 2021-01-01 Uppdraget implementeras i 
ordinarie verksamhet inom alla 
verksamhetsområden

Livskvalitet och växtkraft hos barn och unga 2021-01-01 Gynnsamma uppväxtvillkor

Åtgärder för förbättrad vattentillgång 2021-01-01 Tillväxtskapande och hållbar 
samhällsplanering

Kultur för barn och unga 2021-01-01 Gynnsamma uppväxtvillkor

Öka den digitala verksamhetsutvecklingen 2021-01-01 Uppdraget implementeras i 
ordinarie verksamhet inom alla 
verksamhetsområden

Förbättra näringslivsklimatet 2021-02-10 Ett starkt lokalt och 
differentierat näringsliv

Utveckla kulturskolan 2021-02-15 Gynnsamma uppväxtvillkor

Säker skolväg 2021-03-15 Tillväxtskapande och hållbar 
samhällsplanering

Utreda hur boendeformer mellan ordinärt boende 
och särskilt boende kan stärkas i praktiken.

2021-07-07 Tillväxtskapande och hållbar 
samhällsplanering

Göra hamnen i Mörbylånga till en mer socialt 
attraktiv mötesplats

2021-07-14 Tillväxtskapande och hållbar 
samhällsplanering
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STYRMODELL 

!  

Mörbylånga kommuns styrmodell bygger på tillitsfull ledning och styrning. Styrmodellen 
förväntas ge ett flertal positiva effekter, bland annat ökad medborgarnytta, bättre kvalitet  
och effektivitet samt högre grad av delaktighet bland medarbetare och medborgare. 
Styrmodellen ska också i högre utsträckning ta till vara medborgarna och medarbetarnas 
kunskaper och erfarenheter. 

Dialog är en viktig del i styrmodellen och används som styrmedel mellan olika roller och 
nivåer i organisationen för att öka förståelse, samsyn och acceptans avseende till exempel 
vision, mål, uppdrag eller kvalitet. 

 
Kommunens styrning 
Kommunens styrning bygger på den övergripande värdegrund och vision som kommun-
fullmäktige beslutar om. Verksamheterna ska definiera sina grunduppdrag som till stor  
del bygger på kommunala och statliga styrdokument. För att följa upp om grunduppdraget 
håller en bra kvalitet arbetas viktiga kvalitetsfaktorer fram och följs upp tillsammans med den 
ekonomiska uppföljningen. Prioriterade utvecklingsmål tas fram för att utveckla och förbättra 
verksamheten. För ytterligare beskrivning hänvisas till Mörbylånga kommuns styrmodell. 
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Planering, uppföljning och utvärdering 
Kommunen fokuserar på kvalitet och medborgarnytta. Genom att planera, utvärdera, 
analysera, följa upp och jämföra med andra synliggörs vad som är bra och vad som kan göras 
bättre. Kulturen inom organisationen präglas av utveckling för att ständigt bli bättre. Genom 
löpande dialog med medborgarna försäkrar kommunen sig om att det som erbjuds våra 
kommuninvånare skapar mervärde. 
 
Ansvaret för allt arbete med planering och uppföljning enligt styrmodellen ligger på varje 
organisatorisk nivå. Det innebär att kommunfullmäktige har sitt ansvar, nämnderna sitt och 
respektive chef tillsammans med sina medarbetare har sitt ansvar.  
 
En mer detaljerad beskrivning av hur kommunen jobbar med planering, uppföljning och 
utvärdering finns beskrivet i ”Riktlinjer för mål- och kvalitetsstyrning”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Visste du detta om Mörbylånga kommun? 

!  

15 487    bor i kommunen 
6 918    hushåll finns i kommunen 
140 barn     föds 
1 079 stycken    flyttade in till kommunen 
817 stycken    flyttade ut från kommunen 
1 774     pendlar dagligen in till kommunen  
3 683     pendlar dagligen ut från kommunen 
78,5 %    av medborgarna bor i tätort 
74,2 %    av marken används till jordbruk 
883 495 m2    gräsytor hanteras 
1 100 km    VA-ledningar finns i kommunen 
Landareal     667 km2 
Invånare per km2   23 
Ölands längd   137 km 
Landskapsblomma   Ölandssolvända (Helianthemum oelandicum) 
Landskapsdjur   Näktergal (Luscinia luscinia) 
 
 
Siffrorna avser 2020. 
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BUDGETFÖRUTSÄTTNINGAR 

Omvärldsbevakning 
Sveriges kommuner och regioner (SKR) genomför omvärldbevakning åt kommuner och 
regioner och är de som tar fram underlag till skatteunderlagsprognosen.  
De budgetförutsättningar som använts i Mörbylånga kommuns för år 2022 framgår av  
cirkulär 2021:35.  

https://skr.se/download/18.4c5da23117c02359242545dc/1633090430755/21035.pdf 

Skatteunderlagsprognosen vilar på en konjunkturprognos 2021–2022 samt ett medelfristigt 
scenario som sträcker sig fram till 2025. Under det andra halvåret 2021 kommer svensk BNP 
att överträffa den BNP-nivå som nåddes det första kvartalet 2020, det vill säga före den 
ekonomiska kris som coronapandemin utlöste. BNP för helåret 2021 beräknas även överstiga 
BNP helåret 2019, året före pandemin.  
Men för att återföra konjunkturläget till det som gällde före krisen krävs en BNP-nivå som är 
högre än så. Den långsiktiga BNP-trenden innebär en viss årlig ökning och en återhämtning 
av konjunkturen förutsätter att man ”tar igen den tillväxt som gått förlorad”.  

Disponering av resultatutjämningsreserven 
Enligt kommunallagen får medel från en resultatutjämningsreserv (RUR) användas för att 
utjämna intäkter över en konjunkturcykel. För att definiera en konjunkturcykel kan 
utvecklingen av det underliggande skatteunderlaget användas. Enligt Mörbylånga kommuns 
riktlinjer för God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR) får medel från 
RUR disponeras om balanskravs-resultatet är negativt. Detta gäller både i budget och i 
bokslut. 

Om prognosen för skatteunderlagets utveckling under budgetarbetet understiger det tioåriga 
genomsnittet kan en disponering från RUR användas för att täcka ett negativt resultat i 
budget. Tabellen visar att den årliga ökningen av skatteunderlaget beräknas överstiga det 
tioåriga genomsnittet under budgetåret men understiga genomsnittet under planperioden. 

 
Tabell: Rikets underliggande skatteunderlagsutveckling; tioårigt genomsnitt samt årlig 
prognostiserad utveckling. 

 
Källa: SKR 

Förändring i procent per år 2021 2022 2023 2024 2025

Snitt 10 år 4,0 4,0 4,1 4,0 4,0
Årlig ökning 4,6 4,1 3,4 3,3 3,8
Differens 0,6 0,1 -0,7 -0,7 -0,2
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Underlag för beräkning av skatteintäkter, generella bidrag och 
kommunal utjämning 
I Mörbylånga kommuns budget för 2022 med flerårsplan för 2023 och 2024 har skatte-
intäkter, generella bidrag och kommunal utjämning beräknats utifrån den prognos som SKR 
lämnade den 30 september 2021. Av prognosen framgår att slutavräkningen för 2020 blev 
bättre än den beräknades i årsbokslutet för 2020 med 183 kr per invånare. För år 2021 är 
prognosen en positiv slutavräkning med 1 045 kr per invånare och för år 2022 också en 
positiv slutavräkning med 189 kr per invånare. 

Det slutliga utfallet av inkomstutjämningen för år 2022 presenteras den 21 december 2021. 
Det som återstår att uppdatera är utfallet av beskattningsbar inkomst 2020, kommunernas 
folkmängd per den 1 november 2021 samt nya skattesatser i samband med eventuella 
skatteväxlingar. 

Mörbylånga kommuns förutsättningar 
 
Befolkning 
Det är befolkningsuppgifterna per 1 november som ligger till grund för skatte- och 
statsbidragsinkomsterna för det kommande året. Mörbylångas folkmängd uppgick vid 
årsskiftet 2020 till 15 487 personer. Under 2020 ökade befolkningen med 238 personer.  

Vid halvårsskiftet 2021 uppgick antalet invånare i kommunen till 15 591 personer, vilket 
innebär en ökning med 108 personer hittills under 2021. 

 

 
Enligt befolkningsprognosen beräknas befolkningen öka med nästan 800 personer från 2020 
till planåret 2024, vilket innebär en befolkningsökning på ungefär 200 personer per år.  
 
Under budget- och planåren beräknas antalet barn inom förskoleverksamheten samt antal 
eleverna i lågstadiet ligga kvar på ungefär samma nivå som idag. Antalet elever i 
mellanstadiet beräknas minska medan antalet elever på högstadiet beräknas öka. Ungdomar i 
gymnasieåldern är den grupp inom barn och ungdomar som förväntas öka mest under 
perioden. 
 
Befolkningen i yrkesverksam ålder, mellan 25 och 64 år, beräknas öka under budget- och 
planperioden medan åldersgrupperna från 65 år förväntas öka markant under de kommande 
åren. Den absolut största ökningen sker i åldersgrupperna över 80 år.  

 

Utfall Prognos Prognos Prognos Prognos
2020 2021 2022 2023 2024

Befolkningstal 15 487 15 628 15 832 16 057 16 261

Antal per 1 november 15 429

Befolkning
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Befolkningstrenden med fler äldre är liknande över hela landet då det föddes stora barnkullar 
på 1940-talet. Förändringen kommer att få konsekvenser i samhället, inte minst på 
arbetsmarknaden och med anledning av ett ökat vård- och omsorgsbehov.  
 
Medelåldern i kommunen (2020) är 45,0 år, att jämföra med länssnittet som är 44,2 år och 
rikssnittet som är 41,4 år. 
 
 
Antaganden i resursfördelningsmodellen 
Nedanstående diagram visar den historiska samt den prognostiserade utvecklingen av i 
åldersgrupperna som omfattas av kommunens resursfördelningsmodell.  
 
I det första diagrammet visas barn och ungdomar inom förskola, fritidshem, grundskola och 
gymnasieskola och det andra diagrammmet äldre som kan ha behov av äldreomsorg. 
 

 
 
 
Historiskt har antalet barn i åldrarna 0-5 år samt 6-9 år ökat medan övriga åldersgrupper har 
minskat i antal. Framöver visar befolkningsprognosen att de yngre barnen kommer att 
fortsätta att öka medan övriga åldersgrupper ligger ganska konstant i antal.  

Antal barn och ungdomar i Mörbylånga kommun 2000-2030
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Historiskt har det skett en stor ökning av personer i åldersgruppen 65-79 år. Denna grupp 
beräknas ligga ganska konstant framöver medan den åldersgrupp som är 80 år och äldre 
kommer att öka markant under prognosperioden. Orsaken är bland annat att den stora 40-talist 
generationen börjar träda in i den äldre åldersgruppen. 

Kommunens resursfördelningsmodell 
Resursfördelningsmodellen är medvetet enkel för att skapa förståelse för hur verksamheterna 
kompenseras för förändrade volymer. Kompensation utgår från aktuell befolkningsprognos 
och alla verksamheter kompenseras på ett likartat sätt.  
 
I kommunens volymmodell kompenseras verksamheterna för förändringar av antalet personer 
i målgruppen (demografi). I modellen används kostnad per brukare/elev/etcetera samt att en 
bedömning måste göras av hur stor andel av brukarna/eleverna som deltar i verksamheten 
(nyttjandegrad). Hur antagande om nyttjandegrad görs är olika för olika verksamheter. 

 
Mer detaljer om kommunens resursfördelningsmodell finns beskrivet i ”Riktlinjer för 
ekonomistyrning”. 

Antal äldre i Mörbylånga kommun 2000-2030
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Budgetprocessen 
Mörbylånga kommuns budgetprocess finns beskriven i ”Riktlinjer för mål- och 
kvalitetsstyrning”. De antaganden som ska ligga till grund för de ekonomiska ramarna 
beskrivs i ”Riktlinjer för ekonomistyrning”. 

De ekonomiska antagandena i budgetinriktningen inför beslut om ramarna bygger på följande 
grundförutsättningar som anges i majoritetens färdriktning: 

• Skattesatsen är oförändrad (22,21 kr). 
• Kommunens skattefinansierade investeringar finansieras med egna medel i så stor 

utsträckning som möjligt parallellt med aktiva åtgärder för att långsiktigt minska 
låneskulden. 

• Taxefinansierad verksamhet finansieras i flerårsplanen av taxor enligt antagna 
handlingsplaner. 

• Kommunens resultat uppgår till minst 2,0 procent av skatteintäkter, generella 
statsbidrag och utjämning. 

• Räntesatsen för 2022 ligger kvar på samma nivå som 2021 dvs. 0,6 procent. 
• Huvudprincipen i budgetarbetet är att verksamhetsförändringar och kostnadsökningar 

ska finansieras inom befintliga budgetramar. Verksamheterna kompenseras för 1 
procent kostnadsökningar. 

• Avsättningen till lönepotten är 3 procent för 2022 med målsättning att successivt öka 
2023 och 2024. 

• Investeringsvolymen ger ett ökat lånebehov på mellan 78-137 mnkr. 
• Kommunens post för oförutsedda utgifter uppgår till 1,6 mnkr för 2022. 

 
Verksamhetens nettokostnader 
Som underlag till budget 2022 har 2021-års budget innan tilläggsbudgetar använts. 
Verksamheternas anslag i budget 2022 med plan 2023-2024 anges i 2021-års lönenivå. 
Knappt 70 procent av driftbudgeten är lönekostnader. Löneutvecklingen är en stor faktor för 
utvecklingen av kommunens ekonomi. Verksamheterna kompenseras fullt ut för 
löneökningarna förutom när det gäller de taxefinanseriade verksamheterna.  
 
Löneökningspotten budgeteras centralt för budget- och planperioden och fördelas ut efter att 
löneförhandlingarna för respektive år är klara. En procents löneökning innebär en ökad årlig 
kostnad med 6,2 mnkr. Personalomkostnadpåslaget (PO-påslaget) har sänkts från 40,15 
procent till 39,75 procent i enlighet med rekommendationer från SKR. 

 
I budget 2022 med plan 2023-2024 har verksamheternas nettokostnader räknats upp med 1,0 
procent jämfört med 2021. I övrigt har inte någon uppräkning/nedräkning gjorts med hänsyn 
till inflation/deflation. Verksamheterna ska bedöma kostnads-utvecklingen för olika typer av 
varor och tjänster och beakta detta i sina detaljbudgetar, vilket innebär att verksamheterna 
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årligen har ett effektiviseringskrav motsvarande kostnadsökningsutvecklingen.  
 
Löpande budgetförändringar under året får göras av nämnder, kommunstyrelse och 
kommundirektör. Beslutsnivå finns beskrivet i ”Riktlinjer för ekonomistyrning”. 
 

Skatteunderlag 2021-2024 
 
Skatteintäkter och statsbidrag i Mörbylånga kommun 
Beräkningen av kommunens skatteintäkter och kommunal utjämning baseras på den senaste 
prognosen från Sveriges kommuner och regioner (cirkulär 21:35). Beräkningen har 
kompletterats med kommunens egen befolkningsprognos för 2021 och framåt.  

Kommunalskatt 
Den kommunala utdebiteringen var oförändrad mellan 2003 och 2019. Inför 2020-års budget 
höjdes den kommunala skattesatsen till 22:21. Den genomsnittliga kommunalskatten i riket 
för år 2021 uppgår till 20:71 medan den i Kalmar län är 21:97. En skattekrona motsvarar för 
Mörbylånga kommun 34,7 mnkr. Ingen förändring görs inför 2022. 

 

2021 2022 2023 2024
Skatteintäkter 46 743 49 315 50 689 51 633
Inkomstutjämningsbidrag/-avgift 11 846 12 511 13 353 14 193
Kostnadsutjämning -815 -1 182 -1 182 -1 182
Regleringsbidrag/-avgift 2 973 2 516 1 788 1 768
Strukturbidrag 0 0 0 0
Införandebidrag 0 0 0 0
LSS-utjämning (inkl. införanderegler) 875 971 971 971

Summa intäkter 61 622 64 131 65 619 67 383

Slutavräkning 2020, korrigering 183 0 0 0
Slutavräkning 2021 1 045 0 0 0
Slutavräkning 2022 0 189 0 0

Summa intäkter (inkl. avräkning) 62 850 64 320 65 619 67 383

Fastighetsavgift 3 267 3 306 3 264 3 218

Totalt skatteunderlag 66 117 67 626 68 883 70 600

Beräkning för kommunen i kronor per invånare
Cirkulär 21:35 och befolkningsprognos
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FINANSIELL ANALYS 

För att kartlägga och analysera resultat, utveckling och ställning för Mörbylånga kommun 
används en finansiell analysmodell som utgår från fyra viktiga finansiella aspekter. Dessa är 
det finansiella resultatet, kapacitetsutvecklingen, riskförhållanden samt kontrollen över den 
finansiella utvecklingen.  
 
Målsättningen är att utifrån dessa perspektiv identifiera finansiella möjligheter och problem 
för Mörbylånga, och därigenom kunna klargöra om kommunen har en god ekonomisk 
hushållning såsom det föreskrivs i kommunallagen. 

 
Resultat och kapacitet 
 
Årets resultat  
Mörbylånga kommun har de senaste åren stärkt resultatet, både beloppsmässigt och  
i förhållande till skatteintäkter, kommunalekonomisk utjämning och generella bidrag. 
Prognosen i delårsrapporten för 2021 pekar mot ett resultat på 44,1 mnkr.  
Det  prognostiserade resultatet beror på högre skatteintäkter än budgeterat beroende på en 
snabbare återhämtning i ekonomin än tidigare beräknat, högre intäkter för försäljning av 
exploateringstomter samt VA-intäkter. Budgeterat resultat för 2022 uppgår till 27,7 mnkr. 
Relateras kommunens budgeterade resultat till skatteintäkter, kommunalekonomisk utjämning 
och statsbidrag blir det 2,6 procent vilket ligger i linje med det finansiella målet om ett 
resultat på minst 2,0 procent.  

 

Prognosen för 2021 pekar mot ett resultat på 44,1 mnkr vilket motsvarar 4,3 procent av 
skatteintäkter, kommunalekonomisk utjämning och generella bidrag.  
Om prognosen för 2021-års resultat faller in kommer genomsnittet för treårsperioden för 
kommunens resultat i förhållande till skatteintäkter, kommunalekonomisk utjämning och 
statsbidrag uppgå till 3,4 procent. 

Mörbylånga kommuns finansiella mål för god ekonomisk hushållning är att kommunens 
ekonomiska resultat genomsnittligt ska uppgå till minst 2,0 procent av skatteintäkter, 
kommunalekonomisk utjämning och generella bidrag.  

Årets resultat Budget 
2022

Prognos 
2021 2020 2019 2018

Årets resultat (mnkr) kommunen 27,7 44,1 71,5 31,4 46,7

Årets resultat i förhållande till skatteintäkter, 
kommunalekonomisk utjämning och generella 
bidrag (%)

2,6% 4,3% 7,4% 3,5% 5,4%
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Nettokostnadsandel 

En grundläggande förutsättning för att uppnå och vidmakthålla en god ekonomisk hushållning 
är att balansen mellan löpande intäkter och kostnader är god. Ett djuplodande mått på denna 
balans är nettokostnadsandelen, som innebär att samtliga löpande kostnader inklusive 
finansnetto relateras till skatteintäkter samt statsbidrag och utjämning.  
 
Redovisas en nettokostnadsandel under 100 procent har kommunen en positiv balans mellan 
löpande kostnader och intäkter. En nettokostnadsandel på 97–98 procent kan betraktas som 
god ekonomisk hushållning för Mörbylånga kommun. Sett över en längre tidsperiod, klarar  
då kommunen av att finansiera ersättningsinvesteringar och nödvändiga nyinvesteringar. 

 

 
När Mörbylångas nettokostnadsandel analyseras, framgår det att nettot av verksamhetens 
intäkter och kostnader enligt prognosen för 2021 tagit i anspråk 91 procent av skatteintäkter 
och statsbidrag. I budgeten för 2022 är motsvarande andel 92 procent, vilket är en ökning 
jämfört med 2020 och 2021 men en minskning jämfört med åren tidigare.  
 
Vidare beräknas avskrivningarna ta i anspråk 5,0 procent, vilket är samma andel som under 
2019 och enligt prognosen för 2021. Under 2020 gjordes en större nedskrivning, vilket gör att 
siffran för 2020 inte är jämförbar. Avskrivningar är kommunens periodiserade kostnader för 
investeringar.  
 
Finansnettot uppgår till 0 procent i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag, 
vilket är motsvarande andel som utfallet 2020 samt i prognosen för 2021. Tidigare år har 
andelen varit negativ. Förklaringen till detta är att Mörbylånga har placerat medel i Kalmar 
Läns Pensionsförvaltning som har gett avkastning. Då avkastning på placerade medel är en 
osäker faktor har dessa budgeterats försiktigt för att minska risken i budgeten. Samtidigt har 
kommunens räntekostnader varit låga på grund av läget på räntemarknaden. Dessa medel har 
kunnat användas till att finansiera verksamhet med. I budgeten har räntekostnaderna på 
upptagna lån budgeterats till 0,60 procent för 2022 och till 1,0 procent för planperoden 
2023-2024.  

 
Sammantaget innebär detta att kommunens nettokostnader och finansnetto i budgeten för 
2022 tar i anspråk 97,0 procent av skatteintäkter, kommunalekonomisk utjämning och 
generella statsbidrag. 
 

Nettokostnadsandel % Budget 
2022

Prognos 
2021 2020 2019 2018

Verksamhetens intäkter och kostnader 92% 91% 87% 93% 91%
Avskrivningar 5% 5% 10% 5% 4%
Nettokostnadsandel 97% 96% 97% 97% 96%
Finansnetto 0% 0% 0% -1% -1%

Nettokostnadsandel inkl. finansnetto 97% 96% 97% 96% 95%
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Årets investeringar 
Mörbylånga kommuns budgeterade investeringsvolym för år 2022 uppgår till 167,8 mnkr, 
varav taxefinansierade investeringar står för 83,7 mnkr.  

Under 2020 uppgick investeringarna till 130,9 mnkr och prognosen för 2021 ligger på 155,7 
mnkr. Den höga investeringstakten beror till stor del på kommunens utbyggnad av VA enligt 
den av fullmäktige antagna VA-planen men också med anledning av fastighetsbyggnationer 
och ny infrastruktur i form av gator, cykelvägar och trafikbelysning.  
 
För en mer detaljerad redovisning över aktuella investeringsprojekt hänvisas till 
investeringsredovisningen. 

 

 
Självfinansieringsgraden av investeringar 
Självfinansieringsgraden av investeringarna mäter hur stor andel av investeringarna som kan 
finansieras med årets resultat plus årets avskrivningar. 100 procent innebär att kommunen kan 
självfinansiera samtliga investeringar som genomförs 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 anläggnings-
tillgångar 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 nettoinvesteringarna. 
 
Självfinansieringsgraden av investeringarna efter avdrag för investeringsinkomster uppgår  
i budget 2022 till 50,0 procent och prognosen för 2021 pekar mot en självfinansieringsgrad  
på 63,1 procent.  
 
Detta innebär att skatteintäkter och investeringsinkomster inte räcker för att finansiera 
investeringarna utan dessa måste delvis finansieras genom minskad likviditet eller genom 
nyupplåning. Det försvagar kommunens finansiella handlingsberedskap inför framtiden. 

Årets investeringar Budget 
2022

Prognos 
2021 2020 2019 2018

Investeringsvolym totalt kommunen (mnkr) 167,8 155,7 130,9 131,9 183,9
Investeringsvolym taxekollektivet (mnkr) 83,7 75,3 41,3 86,9 161,3
Självfinansieringsgrad totalt kommunen (%) 50,0 63,1 105,0 51,5 78,8
Självfinansieringsgrad taxekollektivet (%) 35,8 39,8 61,0 23,0 34,1
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Mellan 2015 och 2020 ökade låneskulden från 618 mnkr till 872 mnkr. Prognosen för 2021 
och 2022 innebär en ökning med ytterligare 138 mnkr till 1,0 mdkr i slutet av budgetåret. VA-
verksamheten står för den största andelen av lånevolymen, ungefär 65 procent av den totala 
lånevolymen. 

Risk och kontroll 
 
Likviditet ur ett riskperspektiv 
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 kriterie 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 handlingsut-
rymme inför framtiden. 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Risk och kontroll Budget 
2022

Prognos 
2021 2020 2019 2018

Låneskuld (mnkr) 948,8 862,4 805,0 819,0 781,0
Soliditet (%) 29,9 30,4 29,5 28,0 27,4
Soliditet inkl. pensionsförpliktelser (%) 18,5 17,8 15,7 13,0 12,0
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Prognosen för kommunens soliditet inklusive samtliga pensionsförpliktelser och löneskatt är 
att måttet kommer att förbättras under innevarande men sedan sjunka under kommande år.  
Att soliditeten för innevarande år förväntas öka beror på det höga prognostiserade resultatet 
medan minskningen under de kommande åren beror på att avskrivningar och budgeterade 
resultatet inte räcker för att finansiera de stora prognostiserade investeringarna utan dessa 
måste delvis finansieras genom nyupplåning.  
Soliditet inkl. pensionsförpliktelser ligger på 28,8 procent i genomsnitt för Sveriges 
kommuner (2020). 

Kommunens borgensåtaganden 
Kommunen tecknar i vissa fall borgen för lån till de kommunägda bolagen, men även för  
andra externa verksamheter. Kommunens samlade borgensåtagande för lån uppgår 2021 till 
489,5 mnkr.  
 
Mörbylånga kommun har inte infriat några borgensåtaganden under 2021 och det finns inga 
indikationer på att det skulle behöva ske inom de kommande åren.  
Cirka 70 procent av den totala borgensförbindelsen utgörs av borgen gentemot Mörbylånga 
Bostads AB. Den generella bedömningen är att risken är låg då bolagens verksamhet till 
största delen omfattas av att äga och förvalta fastigheter. I fastigheter finns ofta stora dolda 
värden, vilka ofta försvarar ytterligare lån. Vakansgraden är låg. Cirka 70 procent av bolagets 
omsättning kommer från Mörbylånga kommun som även är borgensman. 

 

Pensionsförpliktelser 
Ur risksynpunkt är kommunens pensionsförpliktelser viktiga att beakta, eftersom skulden 
skall finansieras de kommande 50 åren. Det totala pensionsåtagandet enligt prognosen för 
2021 uppgår till 242,0 mnkr. Av dessa redovisas 28,4 mnkr i balansräkningen som en 
avsättning och 213,6 mnkr återfinns utanför balansräkningen som en ansvarsförbindelse. 
Ansvarsförbindelsen avser pensioner intjänade till och med 1997. Den del av pensions-
åtagandet som utgör ansvarsförbindelse är ofinansierad, då den återfinns utanför 
balansräkningen.  
 
Mörbylånga kommun är sedan flera år tillbaka delägare i Kalmar läns pensionsförvaltning AB 
och de har under åren placerat ca 100 mnkr för kommunens räkning i olika finansiella 
tillgångsslag. Medlen har avsatts för den framtida utbetalningen av pensionsskulden för att 

Risk och kontroll Budget 
2022

Prognos 
2021 2020 2019 2018

Borgensåtaganden (mnkr) 716,6 703,1 710,5 713,5 722,4
- inom koncernen 509,5 489,5 489,5 489,4 492,0
- pensionsskuld inkl. löneskatt 207,1 213,6 221,0 224,1 230,2
- övrigt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2
Genomsnittlig ränta (%) 0,60 0,38 0,41 0,40 0,08
Genomsnittlig räntebindingstid (år) 1,86 1,91 1,89 1,27 1,46
Genomsnittliga kapitalbindningstid (år) 2,25 2,34 1,94 1,44 1,56
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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 augusti 2021 till 130,9 mnkr. 

 
Avslutande kommentar och sammanfattning 
Kommunen når sitt finansiella mål om en god ekonomisk hushållning utifrån budget 2022. 
Det budgeterade resultatet innebär att kommunens ekonomiska marginal förstärks liksom den 
långsiktiga betalningsförmågan. Resultatnivå innebär en bra förutsättning för framtiden.  

De närmaste åren förväntas bli finansiellt tuffa för många kommuner, så även för Mörbylånga 
kommun. Kommunen står inför utmaningar med ökade investeringar och stegrade behov 
hänförliga till befolkningsförändringar. Detta innebär att kostnaderna för kommunala tjänster 
kommer att öka betydligt snabbare än tidigare. 

God ekonomisk hushållning och balanskravsutredning med 
resultatutjämningsreserv  
Kommuner har sedan år 1992 enligt kommunallagen haft krav på sig att verksamheten ska 
bedrivas enligt god ekonomisk hushållning. Under år 2000 tillkom även balanskravet och 
under 2013 infördes en möjlighet till resultatutjämningsreserver.  

God ekonomisk hushållning  
ur ett finansiellt perspektiv 
Kommunfullmäktige har valt att sätta målet till  
att resultatet ska uppgå till minst 2,0 procent av 
skatteintäkterna för att kommunens skulder inte 
ska öka i framtiden och det finansiella 
handlingsutrymme både på kort och låg sikt inte 
ska försvagas eftersom ett sådant resultat ger 
utrymme för att över en längre tid kunna själv-
finansiera större delen av normal investerings-
volym i kommunen.  
 
Kommunens resultat har under den senaste 
treårsperioden haft ett genomsnitt på 4,0 procent 
och prognosen för 2021 visar på ett resultat på  
4,2 procent. I budget 2022 uppgår resultatet till 
2,6 procent av skatteintäkter och generella 
bidrag men för planåren 2023-2024 ligger 
resultatnivåerna under 2,0 procent. 
 
Ett viktigt kriterium för god ekonomisk 
hushållning är att soliditeten över en längre 
period inte försvagas utan utvecklas i positiv riktning.  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Denna utveckling innebär att kommunen blir mindre skuldsatt och ökar sitt finansiella 
handlingsutrymme inför framtiden. Kommunens soliditet inklusive samtliga pensions-
förpliktelser har under de senaste åren stärkts från 12 procent till 17 procent men är fortsatt 
förhållandevis låg och med anledning av de stora framtida investeringarna kommer det krävas 
resultatnivåer på betydligt mer än 2,0 procent för att soliditeten ska fortsätta att förbättras.  

Balanskravsutredning och resultatutjämningsreserv (RUR) 
Balanskravet är ett lagstadgat krav som kommunen måste uppfylla enligt kommunallagen. 
Balanskravet innebär i korthet att kommuner och regioner ska besluta om en budget där 
intäkterna överstiger kostnaderna.  
 
Det är även möjligt för kommuner och regioner att tillämpa resultatutjämningsreserv (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, för att sedan användas 
för att täcka hela eller delar av underskott under svagare tider, då skatteintäkterna minskar 
eller ökar måttligt. RUR ska därigenom bidra med att skapa stabilare 
planeringsförutsättningar för kommuner och regioner.  
 
Kommunens budget för 2022 visar ett budgeterat resultat på 27,7 mnkr. Då balanskravs-
resultat överstiger noll, har kommunen möjlighet att avsätta ytterligare 17,0 mnkr till RUR. 

 

Kommunen har under perioden 2010-2020 reserverat 84,8 mnkr till resultatutjämnings-
reserven. Om prognosen för 2021 faller in kan ytterligare 33,2 mnkr avsättas till resultat-
utjämningsreserven.  

Balanskravsresultat (tkr) Plan 
2024

Plan 
2023

Budget 
2022

Prognos 
2021 2020

Periodens resultat enligt resultaträkningen 6 783 17 734 27 670 44 068 30 679

Reducering av samtliga realisationsvinster - - - -41 -66
Orealiserade förluster i värdepapper - - - - 3 362
Justering för återföring av orealiserade förluster i 
värdepapper - - - - -

Årets resultat efter balanskravsjusteringar 6 783 17 734 27 670 44 027 33 975

Reservering av medel till resultatutjämningsreserv 0 -6 600 -17 000 -33 170 -23 000
Användning av medel från resultatutjämningsreserv - - -

Balanskravsresultat 6 783 11 134 10 670 10 857 10 975

Resultatutjämningsreserv (tkr) Plan 
2024

Plan 
2023

Budget 
2022

Prognos 
2021 2020

Ingående resultatutjämningsreserv 141 600 135 000 118 000 84 830 61 830
Årets avsättning 0 6 600 17 000 33 170 23 000
Årets upplösning - - - - -
Utgående resultatutjämningsreserv 141 600 141 600 135 000 118 000 84 830
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Budget 2022 med plan 2023-2024 medger ytterligare avsättningar för 2022 och 2023 men inte 
för 2024. 
 
Resultatutjämningsreserven är möjlig att använda vid eventuella oförutsedda händelser av 
engångskaraktär som kan påverka kommunens resultat och framtida ekonomiska ställning.  
 
Utifrån den skatteunderlagsprognos som lämnas för 2021-2024 kommer reserven att kunna 
nyttjas under planåren om det behövs för att täcka eventuella negativa resultat. 
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RESULTATRÄKNING, BALANSRÄKNING 
OCH KASSAFLÖDESANALYS MED 
FLERÅRSPLAN 

Resultaträkning 
Det budgeterade resultatet för budgetåret 2022 uppgår till 27,7 mnkr och för planåren 
2023-2024 till 17,7 mnkr respektive 6,8 mnkr. Som framgår av resultaträkningen ökar 
skatteintäkter och generella statsbidrag med 38,1 mnkr mellan åren 2021 och 2022.  

Ökningen av skatteintäkter och generella bidrag beror delvis på den förväntade befolknings-
ökningen men också med anledning av att SKR prognostiserar en fortsatt återhämtning i 
ekonomin. Även under planåren beräknas skatteintäkter och generella statsbidrag öka.  

 
Dock visar resultaträkningen att intäktsökningarna inte motsvarar de kostnadsökningar  
som budgeterats för verksamheterna i och med lönerevision och volymförändringar.  
Därav minskar resultatnivån under planperioden. 
 
Kommunfullmäktiges finansiella mål om resultatnivå på minst 2,0 procent av skatteintäkter 
och generella bidrag beräknas uppnås för budgetåret men inte för de båda planåren. 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Resultaträkning (tkr) Bokslut 
2020

Budget  
2021

Prognos 
2021

Budget 
2022

Plan  
2023

Plan  
2024

Verksamheternas Intäkter 247 114 212 661 214 661 214 787 216 635 218 804
Verksamheternas kostnader −1 090 924 −1 128 813 −1 140 317 −1 185 586 −1 223 294 −1 271 170
Av- och nedskrivningar −96 198 −50 147 −50 147 −54 681 −60 460 −67 072
Verksamheternas  
nettokostnader −940 008 −966 299 −975 803 −1 025 480 −1 067 119 −1 119 438

Skatteintäkter 702 189 715 339 735 844 770 694 802 503 829 077
Generella statsbidrag 265 366 273 971 279 976 283 219 288 038 304 564
Verksamhetens resultat 27 547 23 011 40 017 28 433 23 422 14 203
Finansiella intäkter 13 675 6 000 7 427 6 000 6 000 6 000
Finansiella kostnader −10 543 −5 875 −3 376 −6 763 −11 688 −13 420
Årets resultat 30 679 23 136 44 068 27 670 17 734 6 783
Resultat i andel av 
skatteintäkter och generella 
bidrag

3,2 % 2,3 % 4,3 % 2,6 % 1,6 % 0,6 %



 
Balansräkning 
Balansräkningen förändras med årets investeringar på tillgångssidan.  
Ökningen på skuldsidan hänförs till ökning av de långfristiga skulderna för att finansiera 
investeringarna till den del som inte finansieras av årets resultat och årets avskrivningar samt 
ökning av avsättningen till pensioner.  
 
Övriga variabler har lämnats oförändrade. Kommunfullmäktiges finansiella mål om att 
soliditet ska öka beräknas uppnås under innevarande år men inte under budget- och planåren. 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Balansräkning (tkr) Bokslut 
2020

Budget  
2021

Prognos 
2021

Budget 
2022

Plan  
2023

Plan  
2024

Materiella anläggningstillgångar 1 254 319 1 354 192 1 354 192 1 472 311 1 585 801 1 741 479

Finansiella anläggningstillgångar 10 851 10 851 10 851 10 851 10 851 10 851

Kortfristiga fordringar 257 589 257 589 257 589 257 589 257 589 257 589

Kassa och bank 72 611 72 611 72 611 72 611 72 611 72 611

Summa tillgångar 1 595 370 1 695 243 1 695 243 1 813 362 1 926 852 2 082 530

Årets resultat 30 679 23 136 44 068 27 670 17 734 6 783

Övrigt eget kapital 440 518 471 197 471 197 515 265 542 935 560 669

Avsättningar 70 098 74 138 74 138 78 238 82 238 86 038

Långfristiga skulder 872 015 944 712 923 780 1 010 129 1 101 885 1 246 980

Kortfristiga skulder 182 060 182 060 182 060 182 060 182 060 182 060

Summa eget kapital och skulder 1 595 370 1 695 243 1 695 243 1 813 362 1 926 852 2 082 530

Soliditet 29,5 % 29,2 % 30,4 % 29,9 % 29,1 % 27,2 %



Kassaflödesanalys  
 
Kassaflödesanalsyen är uppställd utifrån att de utgifter som inte ryms inom kassaflödet från 
den löpande verksamheten lånas i finansieringsverksamheten. Av kassaflödesanalysens rad 
nyupptagna lån kan man därmed utläsa lånebehovet framöver om verksamhetens 
nettokostnader och investeringar faller ut enligt budget. 

En tabell på hur kommunens låneskuld fördelar sig mellan de olika verksamheterna finns  
i den finansiella analysen rubriken ”Självfinansieringsgraden av investeringar”. 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Kassaflödesanalys (tkr) Bokslut 
2020

Budget  
2021

Prognos 
2021

Budget 
2022

Plan  
2023

Plan  
2024

Löpande verksamheten
Årets resultat 30 679 23 136 44 068 27 670 17 734 6 783
Poster som inte ingår i kassaflöde 112 038 54 187 54 187 58 781 64 460 70 872
Medel från verksamheten före förändringar av 
rörelsekapital 142 717 77 323 98 255 86 451 82 194 77 655

Ökning/minskning av förråd och varulager 2 039 - - - -
Ökning/minskning av kortfristiga fordringar −18 001 - - - -

Ökning minskning av kortfristiga placeringar -  - - - -

Ökning/minskning av kortfristiga skulder 10 745 - - - -
Kassaflöde från den löpande verksamheten 137 500 77 323 98 255 86 451 82 194 77 655
Investeringsverksamheten
Investeringar anläggningstillgångar −130 917 −150 020 −155 677 −167 800 −173 950 −222 750
Försäljning av materiella anläggningstillgångar - - - - - -
Ökning/minskning pågående arbete - - - - - -
Kassaflöde från investeringsverksamheten −130 917 −150 020 −155 677 −167 800 −173 950 −222 750
Finansieringsverksamheten
Nyupptagna lån 1 277 64 697 49 422 73 349 83 756 137 095
Förändring anslutningsavgifter, VA 8 683 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000
Amortering av långfristiga skulder −18 650 - - - - -
Kassaflöde från finansieringsverksamheten −8 690 72 697 57 422 81 349 91 756 145 095
Årets kassaflöde −2 107 0 0 0 0 0



NÄMNDERNAS DRIFTSBUDGETAR 

Kommunfullmäktige beslutade om preliminära ramar i juni enligt budgetprocessens årshjul. 
De preliminära ramarna har behandlats av nämnderna och de har fått besluta om 
konsekvenser som ramarna skulle innebära för verksamheten och kvaliteten på den. Därefter 
har justeringar gjorts utifrån nämndernas konsekvensanalyser, höstpropositionen och senast 
kända skatteunderlagsprognos.  
 
Enligt kommunens övergripande mål ska kommunens ekonomiska resultat över en löpande 
femårsperiod genomsnittligt uppgå till minst 2,0 procent av skatteintäkter och generella 
bidrag. I budgeten för 2022 når kommunen upp till ett resultat på 2,6 procent medan 
resultaten i plan för 2023 och 2024 når upp till resultat på 1,6 respektive 0,6 procent.  
 
En förutsättning för att kommunen inför kommande budgetår ska klara av att finansiera 
budgeterade investeringar och pensionskostnader är ett fortsatt högt resultatmål.  
 
Verksamheterna behöver också fortsätta att arbeta med att införa förbättringar och 
effektiviseringar som innebär ett effektivare sätt att utnyttja sina befintliga resurser. 

 

Nämnd (tkr)
Budget 2021, 

före 
tilläggsbudget

Förändring Budget         
2022

Plan           
2023

Plan           
2024

Kommunstyrelsen -97 156 -846 -98 002 -98 789 -99 888
Revisionen -790 -44 -834 -834 -834
Kultur och tillväxtnämnden -94 538 -2 431 -96 969 -91 819 -91 243
Samhällsbyggnadsnämnden -13 936 -2 455 -16 391 -16 269 -16 347
Socialnämnden -345 755 -12 178 -357 933 -374 622 -391 529
Utbildningsnämnden -412 198 -16 141 -428 339 -431 048 -435 151
Finansförvaltning 987 508 38 479 1 026 137 1 031 114 1 041 774

Kommunens resultat 23 136 4 384 27 670 17 734 6 783
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Satsningar budget 2022 

I den politiska majoritetens budgetförslag ingår extra satsningar på sammanlagt 26,4 mnkr. 
Störst andel satsas på att stärka personaltätheten inom grundskolan med syfte att öka 

Satsningar Budget 2022

Ökad personaltäthet grundskola

Upprustning enskilda vägar inför överlämning

Höjning av prislapp för resursfördelning inom hemtjänst

Fler enhetschefer inom äldreomsorgen och OFV

Nytt avtal med förändrad veckoarbetstid natt

Lönerevisionspott 3%

Uppräkning av sjuktal i prislapp resursfördelning hemtjänst och SÄBO

Digital översiktsplan

Ökat friskvårdsbidrag

Möta fler ärenden inom personlig assistans

Vattenplanering och hantering av förorenad mark

Utveckling av extern webb

Ökad andel ekologiska och närodlade livsmedel inom kosten

Uppstart fritidsbank

Nytt avtal privat assistans

Utveckling kulturskolan, kulturverksamheten, Eketorps borg

Utökad sommarjobbssatsning

Miljöinspektör

Säkra skolvägar

Rörelsecoach inom fritidsverksamheten

Arbetsskor till vård- och förskolepersonal

Tidigare satsningar som förblir i budget 2022

Heltidsresan inom socialnämnden

Kollektivtrafik, subventionering till medborgare

Arbetsmarknadsenheten - minska arbetslösheten

Underhåll och skötsel av kommunala gator och GC-vägar

Digitalisering

Utökning planarkitekter

Landsbygdsutvecklare

Strateg för klimat och miljö, heltid

Strateg för social hållbarhet, heltid
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meritvärdet hos eleverna. En särskild satsning görs också på att rusta upp enskilda vägar som 
ska lämnas över till annan förvaltare för att de ska vara i gott skick inför detta.  
 
Det har också identifierats att prislappen för en hemtjänsttimme i kommunens 
resursfördelningssystem inte täcker de kostnader som finns och därmed höjs prislappen.  
I prislappen ingår också en uppskattning av antalet sjukdagar som tidigare varit för lågt 
beräknad men nu höjs till en mer rimlig nivå. Detta gäller både hemtjänst och särskilt boende. 
Det stärks också upp med fler chefer inom äldreomsorgen och omsorg om personer med 
funktionsvariation (OFV) samt skjuts till medel för nytt avtal avseende veckoarbetstid natt.  
 
Det finns också ett nytt avtal avseende timpriset för privat assistans liksom fler ärenden 
avseende personlig assistans som det satsas resurser på. 
 
En större satsning än tidigare år görs på att höja lönerna för kommunens anställda, 3 procent 
mot normala 2,7 procent. Det satsas också på en höjning av friskvårdsbidraget till 1 500 kr/
medarbetare.  
 
Kommunens översiktsplan behöver uppdateras och digitaliseras. För detta skjuts det till medel 
för under två år. Det satsas också medel på att fortsätta arbetet med vattenplanering och 
inventera förorenad mark.  

Kommunens webbsida behöver utvecklas och tillgänglighetsanpassas och på detta satsas extra 
medel då detta inte har hunnits med under 2021.  
 
I och med att livsmedelspriserna stiger minskar kostens möjligheter att köpa ekologiska och 
närodlade livsmedel utifrån nuvarande budgetram. För att säkerställa att detta sker även 
fortsättningsvis satsas extra medel på detta.  
 
Fullmäktige har beslutat och starta en ”fritidsbank” i kommunen och nu tillförs även resurser 
för detta. Det satsas även på utveckling av kulturskolan, kulturverksamheten och Eketorps 
borg liksom en rörelsecoach. 

Under 2021 gjordes en tillfällig satsning på fler sommarjobb och nu övergår detta i en 
permanent satsning 2022.  
 
Kommunen behöver också säkra skolvägarna vilket det satsas pengar på liksom på att stärka 
upp hälsoskyddstillsynen med fler resurser.  
 
Under 2021 gjordes en satsning på att förse vårdpersonal och förskole- och fritidspersonal 
med arbetsskor. Berörda nämnder tillförs medel för att i förlängningen kunna byta ut skor och 
förse nya medarbetare med arbetsskor. 

I tabellen framgår också flera tidigare satsningar som gjorts och som förblir i budget 2022. 
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Förändring i nämndernas driftsbudgetar 

Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens budgetram utökades 1 846 tkr i de preliminära ramarna men detta 
justeras ned till 846 tkr med anledning av att den tidigare utökning för hyra av samlingslokal  
i Färjestaden tas bort samt att budget för extern webbsida läggs till för 2022.  
 
Inför budget 2021 utökades ramen med 750 tkr avseende hyra för samlingslokal och i de 
preliminära ramarna 2022 tillfördes ytterligare 1 250 tkr, varmed justeringen nu blir  
-2 000 tkr eftersom beslutet har återtagits. 

!  

 
Kommunstyrelsens största tillskott för sådant som inte ingår i kostnadsuppräkningen enligt  
de ekonomiska styrprinciperna är uppräkning av förvaltningsavtal och medlemsbidrag till 
Ölands kommunalförbund. Kommunstyrelsen fick också en del tillfälliga tillskott i budget 
2021 som tas bort inför 2022. I övrigt sker tillskott enligt majoritetens färdriktning. 

Verksamheterna har påtalat behov av tillskott för redan beslutade/inköpta digitaliserings- 
verktyg (e-tjänstplattform, digitalt arkiv, pulsmätarverktyg). 

Kommunstyrelsen
förändringar i driftsbudgetram (tkr)
Kostnadsjustering, 1%-uppräkning 775 772 770
Utökad ram förvaltningsavtal 675 675 -
Utökat medlemsbidrag Ölands kommunalförbund 1 230 690 530
Ung kommunutvecklare -150 - -
Strukturkostnader kommunkoncernen -1 000 - -
Vision och värdegrund, inflyttarkampanj -250 -250 -
Digitalt utanförskap -200 - -
Extern webbsida -950 - -
Hyra samlingslokal Färjestaden 1 250 - -
Landsbygdspeng 200 200 200
Mörbylånga 200 år -100 - -
Konsultpengar för att genomföra strategier - -500 -
Val rill riksdag, kommun, region, EU 300 -300 100
Friskvårdsbidrag 1 000 - -
Kosten, livsmedel 800 500 500
E-tjänstplattform 150 - -
Minskad sjukfrånvaro -500 - -
Effektiviseringar koncernen -2 000 - -
Översyn internhyressystem -1 500 - -
Digital översiktsplan 1 000 - -1 000
Flytt av lokaler Skansenskolan från UN 1 116 - -
Summa förändringar i preliminära ramarna 1 846 1 787 1 100
Extern webbsida 1 000 -1 000 -
Hyra samlingslokal Färjestaden -2 000 - -
Summa förändringar Kommunstyrelsen 846 787 1 100

Plan 2024Budget 2022 Plan 2023
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Tillskott sker för e-tjänsteplattform, i övrigt finansieras digitalisering med potten för  
kostnadsökning eller genom förändrade arbetssätt. Ökade livsmedelspriser gör att kosten  
budget utökas för att kunna öka andelen ekologiskt och närodlat samt att verksamheten  
utökas.  
Näringslivsverksamheten ser ett utökat behov av medel för att täcka löpande  
kostnader och för att kunna gå in som medfinansiärer i olika projekt.  
Dessa behov kan prioriteras av potten för kostnadsökningar eller genom förändrade arbetssätt. 

 
Revisionen 

Revisionens ram ökar med 44 tkr netto, varav 22 tkr avser kommunens revisorer och 22 tkr 
avser revisorerna för Ölands kommunalförbund. 

 

Kultur- och tillväxtnämnd 

Kultur- och tillväxtnämndens budgetram ökade med 2 431 tkr i de preliminära ramarna. 
Beloppet förändras inte men omfördelningar görs inom de tilldelade ramarna genom att 
beloppet för upprustning av enskilda vägar minskas med 600 tkr, vilka fördelas med 200 tkr 
vardera för utveckling av Kulturskolan, utveckling av Eketorps borg samt utveckling av 
Kulturverksamheten. 
 

!  

Revisionen
förändringar i driftsbudgetram (tkr)

Budget 2022 Plan 2023 Plan 2024

Ramjustering revisorerna 44 - -

Summa förändringar Revisionen 44 0 0

Kultur- och tillväxtnämnd
förändringar i driftsbudgetram (tkr)
Kostnadsjustering, 1%-uppräkning 379 387 387
Anpassning VA-budget, ny taxa 437 -1 437 -563
Kollektivtrafik, pga nytt högstadium Färjestaden 320 - -
Internhyra ny sporthall Färjestaden 750 - -
Upprustning enskilda vägar inför överlämning 4 000 -4 000 -
FJV-driftsbudget i enlighet med ek. handlingsplan -4 006 -400 -400
Fritidsbank 750 - -
Sommarjobbssatsning AME 600 - -
Avgiftsfri kulturskola - 300 -
Fritidsgårdarna 450 - -
Projekt rörelsecoach/idrottsskola 150 - -
Flytt av vht Kartförsörjning från KTN till SBN -1 399 - -
Summa förändringar i preliminära ramarna 2 431 -5 150 -576
Upprustning enskilda vägar inför överlämning -600 600 -
Utveckling Kulturskolan 200 -200 -
Utveckling Eketorps borg 200 -200 -
Utveckling Kultur-verksamhet 200 -200 -
Summa förändringar Kultur- och tillväxtnämnden 2 431 -5 150 -576

Plan 2024Budget 2022 Plan 2023
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Kultur- och tillväxtnämnden kompenseras för volymökning för kollektivtrafik och ökade hy-
ror. Anpassning av budgetramarna sker utifrån antagna handlingsplaner för de taxefinansiera-
de verksamheterna VA och fjärrvärme.  
 
Fullmäktige har beslutat att kommunen ska införa en fritidsbank enligt presenterat koncept 
och detta framgår också i majoritetens färdriktning. Nämnden kompenseras för detta liksom 
rörelsesatsning i skolan/fritidsgårdarna och att fler ska få möjlighet till sommarjobb. 
En särskild satsning görs på de enskilda vägar som ska lämnas över till annan förvaltare för 
att dessa ska vara i gott skick. I majoritetens färdriktning framgår också att utredning ska gö-
ras om det är möjligt med en avgiftsfri kulturskola. Medel för detta finns tillförda från och 
med 2023. 

Verksamheten har identifierat att det kan bli ökade kostnader när kommunen tar över huvud-
mannaskapet för gator och vägar. Det bedöms dock inte troligt att detta blir aktuellt under 
2022. Nämnden kan prioritera detta med sin pott för kostnadsökningar. 

Samhällsbyggnadsnämnd 

Samhällsbyggnadsnämndens budgetram ökade med 2 255 tkr i de preliminära ramarna, 
vilket utökas med ytterligare 200 tkr till 2 455 tkr. De tillkommande medlen avser säkra 
skolvägar och utökning av hälsoskyddstillsyn samt krav på ökade bygglovsintäkter. 

!  

Samhällsbyggnadsnämndens bedriver ett projekt för att förbättra vattenplaneringen  
i kommunen som finansieras med LOVA-bidrag. Bidraget upphör vid årsskiftet och för att 
kunna fortsätta verksamheten skjuter majoriteten till medel tillsammans med ytterligare medel 
för att kunna utreda förorenad mark intill vattentäkter. I och med de förändrade arbetssätt som 
implementeras förutsätts också bygglovsintäkterna öka. 

 
 

Samhällsbyggnadsnämnd
förändringar i driftsbudgetram (tkr)

Budget 2022 Plan 2023 Plan 2024

Kostnadsjustering, 1%-uppräkning 56 78 78
Vattenplanering (vattenförvaltning) 800 - -
Förorenad mark intill vattentäkter 200 - -
Ökade bygglovsintäkter -200 - -
Flytt av vht Kartförsörjning från KTN till SBN 1 399 - -
Summa förändringar i preliminära ramarna 2 255 78 78
Ökade bygglovsintäkter -250 - -
Hälsoskyddstillsyn 250 - -
Säkra skolvägar 200 -200 -

Summa förändringar Samhällsbyggnadsnämnden 2 455 -122 78
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Socialnämnd 

Socialnämndens budgetram ökade med 7 793 tkr i de preliminära ramarna, vilket utökas med 
ytterligare 4 385 tkr till 12 178 tkr. De tillkommande medlen avser dels uppräkning av 
resursfördelningssystemet med anledning av den nya befolkningsprognosen men också 
uppräkning av resursfördelningsmodellens prislapp för en hemtjänsttimme samt uppräkning 
av sjuktal vid beräkning av kostnad för årsarbetare inom särskilt boende och hemtjänst.  
Inom hemtjänsten motsvarar uppräkningen av sjuktalen effekter av redan planerade åtgärder.   
 

 

 
Socialnämnden kompenseras enligt beslutade ekonomiska styrprinciper och resurs- 
fördelningsmodell. Enligt majoritetens färdriktning sker satsning på arbetsskor till  
vårdpersonal.  
 
För att skapa förutsättningar för ett nära ledarskap tillförs resurser för ytterligare två chefer 
samtidigt som detta förväntas leda till förändrade arbetssätt samt lägre sjuktal. Kompensation 
sker också för nya avtal inom privat assistans, personlig assistans, fackligt avtal om förändrad 
arbetstid för nattpersonal och ytterligare en plats på bostad med särskild service.  

Verksamheten ser också ett ökat behov av medel för den nya dagliga verksamheten Påsten, 
hyra av lokal i Östersjökliniken och projekt heltidsresan. Detta finansieras idag med stats- 
bidrag och kommer att göra det även fortsättningsvis. I budget 2020 tillfördes nämnden 1 000 
tkr för projekt heltidsresan, hälften av dessa återlämnas 2022. 

Socialnämnd
förändringar i driftsbudgetram (tkr)
Kostnadsjustering, 1%-uppräkning 1 016 1 030 1 171
Resursfördelning hemtjänst 2 927 2 773 2 766
Projekt heltidsresan -500 - -
Lägerverksamhet LSS -150 - -
Arbetsskor vårdpersonal 100 - -
Resursfördelning SÄBO - 14 752 14 752
Resursfördelning SÄBO stordrift - -2 752 -2 752
Privat assistans 750 300 300
Nytt arbetssätt - lägre sjuktal, nära ledarskap -750 - -
Personlig assistans 1 000 - -
Nya enhetschefer 1 500 - -
Bostad med särskild service, en plats 400 - -
Förändrad veckoarbetstid natt 1 500 - -
Summa förändringar i preliminära ramarna 7 793 16 103 16 237
Resursfördelning hemtjänst 519 524 606
Prislapp resursfördelning hemtjänst 3 134 62 64
Uppräkning sjuktal årsarbetare, SÄBO 732 - -
Uppräkning sjuktal årsarbetare, hemtjänst 506 - -
Planerade åtgärder hemtjänst -506 - -
Summa förändringar Socialnämnden 12 178 16 689 16 907

Plan 2024Budget 2022 Plan 2023
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Nämnden har också sin pott för kostnadsökningar som kan användas för prioriteringar och 
satsningar. 

 
Utbildningsnämnd 

Utbildningsnämndens budgetram ökade med 14 433 tkr i de preliminära ramarna, vilket 
utökas med 1 708 tkr till 16 141 tkr. De tillkommande medlen avser uppräkning av 
resursfördelningssystemet med anledning av den nya befolknings-prognosen. 

Utbildningsnämnden kompenseras enligt beslutade ekonomiska styrprinciper och 
resursfördelningsmodell. Enligt majoritetens färdriktning sker satsning på arbetsskor till 
förskole- och fritidspersonal liksom att öka personaltätheten inom grundskolan för att i 
förlängningen öka meritvärdena. I övrigt kompenseras nämnden för utökade lokaler. 

Verksamheten har identifierat att de har merkostnader för grundsärfritids och att det tilläggs-
beloppet för elever med behov av extraordinärt stöd inte är tillräcklig.  
Nämnden har möjlighet att prioritera detta med sin pott för kostnadsökningar. 

!  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Utbildningsnämnd
förändringar i driftsbudgetram (tkr)
Kostnadsjustering, 1%-uppräkning 1 487 1 540 1 529
Gymnasieskola 3 434 1 457 1 704
Resursfördelning -733 -2 893 -1 825
Hyra villorna Vitsippan -129 - -
Hyra nytt högstadium i Färjestaden 4 775 - -
Kompensation friskolorna pga ökad hyra högstadiet 1 435 - -
Hyra ny sporthall i Färjestaden 250 - -
Flytt av hyra del av Skansenskolan till KS -1 116 - -
Arbetsskor förskolepersonal 30 - -
Ökad personaltäthet grundskola 5 000 - -
Summa förändringar i preliminära ramarna 14 433 104 1 408
Resursfördelning 1 708 2 605 2 695
Summa förändringar Utbildningsnämnden 16 141 2 709 4 103

Plan 2024Budget 2022 Plan 2023
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Finansförvaltning 

Finansförvaltningens budgetram ökar med 38 479 tkr. Potten för lönerevision ökar med 18 
291 tkr. Skatteintäkter och generella statsbidrag ger ökade intäkter med totalt 67 557 tkr.  
 
Potten för pensioner har ökats med 1 400 tkr utifrån Skandias prognos och beror på höjda 
livslängdsantaganden. Potten för resursfördelning har återställts till den ursprungliga nivån.  
 
Räntekostnaderna ökar i takt med att lånevolymen beräknas öka med anledning av stora 
budgeterade investeringar. Dessutom förväntas regeringens beslut om införandet av en 
riskskatt innebära ökade kostnader för kommunens lånevolym. 
 

!  

Finansförvaltning
förändringar i driftsbudgetram (tkr)
Lönerevision -18 291 -23 872 -28 307
Förändring skatteintäkter 58 309 28 855 26 574
Förändring statsbidrag 9 248 4 819 16 526
Justering pensionspott -1 400 -100 -2 400
Återställning pott resursfördelning -8 499 200 -
Räntekostnader och riskskatt -888 -4 925 -1 733
Summa 38 479 4 977 10 660

Plan 2024Budget 2022 Plan 2023
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NÄMNDERNAS INVESTERINGSBUDGETAR 

Investeringsbudgeten för 2022 uppgår till 167,8 mnkr, varav taxefinansierade investeringar 
står för 83,7 mnkr. Den totala investeringsvolymen för budget- och planperioden uppgår till 
413,7 mnkr, varav de taxefinansierade investeringarna motsvarar 220,6 mnkr. 

 

 
Fastigheter 
I kommunens fastigheter behöver förutom de löpande fastighetsrenoveringarna och energi-
besparande åtgärderna en del renoveringar och utbyggnader göras. Skansenskolans lokaler  
i Mörbylånga är i stort behov av underhållsåtgärder vilket planeras att göras under 2022 och 
2023. Ytskikt, ventilation och andra standardhöjande åtgärder ska göras för att lokalerna ska 
få en god pedagogisk utformning. Skolverksamheten minskar i volym i och med att ett 
högstadium öppnat i Färjestaden och lokaler kommer att frigöras till annan verksamhet. 

 
Investeringar som krävs för vidareutveckling av Zokker-fastigheten samt åtgärder på Ladan 
och Eken finns också med i planeringen. Planer på att bygga en ny brandstation i Mörbylånga 
finns och utredning pågår. Upphandling av hyresvärd för ett särskilt boende i Färjestaden 
pågår också och medel finns avsatt för kök, IT, inventarier och annat som krävs.  

Skattefinansierad verksamhet Budget 2022 Plan       2023 Plan        2024

Kommunstyrelsen 38 400 34 600 6 400

Utbildningsnämnden 4 000 4 000 1 500

Socialnämnden 2 000 12 000 1 500

Kultur- och tillväxtnämnden 39 700 30 700 18 300

Samhällsbyggnadsnämnden 0 0 0

Summa 84 100 81 300 27 700

    

Taxefinansierad verksamhet    

Kommunstyrelsen 9 000 13 000 8 000

Kultur- och tillväxtnämnden 74 700 51 200 64 700

Summa 83 700 64 200 72 700

    

Summa investeringar 167 800 145 500 100 400
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Idrottsanläggningar och dylikt 
Kommunen gör översyn över fritids- och idrottsanläggningarna, vilka har ett löpande 
investeringsbehov. Därutöver har ett politiskt beslut tagits att köpa in Haga Park badplats. 
Viss byggnation av faciliteter krävs efter detta inköp för att höja standarden på badplatsen.  

Infrastruktur 
När det gäller kommunens infrastruktur finns det årliga medel avsatta för reinvesteringar i 
gator, parker, gatubelysning, gång- och cykelvägar samt trafiksäkerhet och fiber. Åtgärder 
behöver vidtas i Östra kajen i Mörbylånga samt Södra piren i Färjestaden för att säkerställa 
tillgänglighet och säkerhet i hamnarna.  
Flytbryggorna i Färjestadens hamn behöver renoveras och de ingår i investeringsplanen.  
Medel finns avsatta för när Trafikverket ska se över behovet av cykelvägar mellan Algutsrum, 
Skogsby och Färjestaden. Mörbylånga kommun ska medfinansiera delar av dessa.  

En utredning behöver göras om vilka åtgärder som behöver vidtas när kommunen tar över 
Lökenäsvägen och likaså för att bygga en ny förbifart förbi Mörbylånga kyrkby. Planer finns 
också på en cykelväg i Gårdby.  

 
Fjärrvärme 
Kommunens två fjärrvärmekraftverk i Mörbylånga och Färjestaden behöver löpande 
reinvesteringar. Kostnader för framdragning till nya kunder längs nuvarande ledningsnät är 
med i investeringsbudgeten.  
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VA-anläggningar med mera 
Utifrån antagen VA-plan har det i investeringsplaneringen lagts in ett flertal projekt för att 
följa utbyggnadsplanen av VA. Bland annat planeras det för en överföringsledning mellan 
Gårdby–Triberga i två etapper. 
Anslutningar behöver byggas ut i Dörby, Dörby Malm, Björkelid, Porskärr, Pilekulla och 
Västra Malmen, vilket är områden med hög prioritet i handlingsplanen för VA. Arbetet har 
påbörjats för dessa projekt men utbyggnaden sker ända fram till 2023.  

Därtill behövs löpande saneringsåtgärder, åtgärder för att säkra vattenförsörjningen och 
serviser.  

Bassängerna i reningsverken i Färjestaden och Mörbylånga behöver renoveras samtidigt som 
värmepumparna i Mörbylånga reningsverk behöver bytas ut. Reservkraften i avloppspump-
stationerna behöver också löpande bytas ut. Medel finns avsatta för VA-utbyggnad i samband 
med exploatering av nya områden. 

Mark och exploatering 
Kommunen växer och behöver därför köpa olika strategiska markområden/fastigheter främst i 
Färjestaden och i Mörbylånga. Budgeten omfattar även de investeringar som behöver göras i 
samband med att ett område exploateras såsom projektering och färdigställande av gator, 
parker och lekplatser.  

De största exploateringsprojekten är Hållbar plats, Industriområdet i Färjestaden samt 
Mörbylånga hamn. Medel finns också avsatta för åtgärder som behöver göras i Färjestadens 
centrala delar i och med framtagande av ny detaljplan såsom kostnader för ombyggnad av 
Brovägen och annan kommunal infrastruktur. 

Inventarier och fordon 
Utbyte av inventarier och olika fordon behöver ske löpande för att verksamheten ska fungera 
på ett ändamålsenligt sätt. Det finns medel avsatta för ersättningsinvesteringar inom de olika 
verksamhetsområdena. Inom gata och service behöver också olika traktorer och gräsklippare 
bytas ut.  
 
I samband med att nya verksamheter startas upp, till exempel ny förskola, skola eller 
äldreboende, behövs ytterligare investeringar för att verksamheten ska kunna öppna och 
bedrivas.  
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INVESTERINGSBUDGET PER KATEGORI 
2022-2024 

Investeringar per kategori för perioden 2022-2024 413 700

  

Fastigheter 75 200

Åtgärder Ladan

Åtgärder Eken

Kök, IT, passagesystem mm nytt särskilt boende  

Projekt vidareutv Zokker  

Ombyggnad Skansenskolan  

Energibesparande åtgärder  

Energibesparande åtgärder - solceller  

Fastighetsrenoveringar  

Ny brandstation, Mörbylånga  

Idrottsanläggningar och dylikt 2 200

Haga Park badplats  

Fritid, investeringsplan inkl. badplatser  

Infrastruktur 80 900

Östra kajen Mörbylånga  

Södra piren Färjestaden  

Flytbryggor Färjestadens hamn  

Lökenäsvägen  

Cykelväg Gårdby  

Cykelväg "Fyr till fyr"  

Förbifart Mörbylånga kyrkby  

Framtida underhåll gator och park  

Gatubelysning mätare  

Samförläggning gatubelysning  

Trafiksäkerhet Gång och cykelvägar/gator  

Gång och cykelväg Almérs till Brandstationen  

Fiber- tomrör  

Fjärrvärme 5 100

Fjärrvärme Färjestaden  

Fjärrvärme Mörbylånga  
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VA-anläggningar mm 184 000

Överföringsledning Gårdby-N Kvinneby  

Överföringsledning N Kvinneby-Triberga  

Vattenförsörjning  

Anslutningar Björkelid, Porskärr, Pilekulla, Västra Malmen  

VA-anslutningar  

Reservkraft avloppspumpstation  

Sanering  

Serviser  

Mörbylånga Allmänna reningsverk renovering bassänger  

Gårdby (exploatering)  

Grönhögen (exploatering)  

Färjestaden centrum, Kommunalt VA/Fjv  

Mark och exploatering 30 000

Markreserv  

Färjestaden centrum, Ombyggnad Brovägen  

Färjestaden centrum, Kommunal Infrastruktur  

Exploateringsområden  

Inventarier och fordon 36 300

Inventarier Utbildning  

Inventarier Skansen 2.0  

Inventarier Zokker  

Inventarier Social omsorg  

Projektering nytt särskilt boende  

Inventarier nytt särskilt boende  

Inventarier kosten  

IT-investeringar  

Lastmaskin gata-service  

Traktor AP  

Fordon gata-service  

Fordon VA  

Summa investeringar skattefinansierad verksamhet 193 100

Summa investeringar taxefinansierad verksamhet 220 600
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VAD GÅR DINA SKATTEPENGAR TILL? 

I Mörbylånga kommun är kommunalskatten 22,21 kr per intjänad hundralapp. 

Så här fördelas 100 kronor  
Här kan du se hur en hundralapp i kommunalskatt används utifrån Mörbylånga kommuns 
verksamheter.  

 
 

1 krona till vuxenutbildning och SFI 
1 krona till arbetsmarknadsåtgärder och flyktingmottagande 
2 kronor till politisk verksamhet 
2 kronor till individ och familjeomsorg 
3 kronor till affärsverksamhet inkl VA 
 

4 kronor till kultur- och fritidsverksamhet 
 
8 kronor till infrastruktur, miljö, räddningstjänst och näringsliv  

35 kronor till vård och omsorg om äldre, samt funktionhindrade 

 
44 kronor till förskola, grundskola och gymnasieutbildning 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Verksamhetsplan med budget 2022 och ekonomisk flerårsplan för 2023-2024 
 
Dnr: 2021/000008 
Beslutad av kommunfullmäktige den 29 november 2021  
Framsidans foto: Mörbylånga kommun, Emma Ryder
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