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Femårsöversikt, kommunen
  2017 2016 2015 2014 2013

Antal invånare 15 000 14 916 14 669 14 498 14 368

Kommunal skattesats 32,78 % 32,78 % 32,78 % 32,78 % 32,28 %

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

Skatteunderlag (kr/inv.) 187 969 181 583 177 918 171 372 165 804

Driftbudgetutfall, mnkr 4,1 9,1 9,8 -1,2 -6,5

Skatteintäkter, generella statsbidrag 
och utjämning, mnkr 

835 794 839 711 695

Skatteintäkter, generella statsbidrag 
och utjämning, kr per invånare 

55 641 53 209 57 214 49 019 48 348

Nettokostnader, kr per invånare 55 233 53 232 50 369 48 792 47 966

Årets resultat, mnkr 18 9 17 6 1

Investeringar, mnkr 139 93 110 70 90

Totala tillgångar, mnkr 1 342 1 240 1 158 1 039 975

Tillgångar tkr per invånare 89 83 79 72 68

Eget kapital, mnkr 361 343 326 328 322

Eget kapital tkr per invånare 24 23 22 23 22

Låneskuld i mnkr 724 670 618 548 505

Pensionsåtaganden, mnkr 225 225 234 245 252

Soliditet (%) 27 % 28 % 28 % 32 % 33 %

Skuldsättningsgrad (%) 201 % 195 % 238 % 206 % 193 %

Likviditet 164 % 182 % 161 % 149 % 135 %

Rörelsekapital, mnkr 149 155 123 88 64

Antal årsarbetare 1 180 1 205 1 102 933 907

Personalkostnader, mnkr 568 548 487 460 444
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Fördelning av skattepengarna 
Skatteintäkter och statsbidrag är kommunens viktigaste 
inkomster. Skattepengarna används för att erbjuda god 
service till kommunens medborgare. Utöver 
skatteintäkter och statsbidrag får kommunen intäkter i 
form av avgifter som tas ut för bland annat renhållning, 
VA, äldreomsorg och barnomsorg.  

Härifrån får kommunen sina pengar:  

Fördelning av intäkter 

 

Och så här användes pengarna under 2017: 

Verksamheternas kostnader 

 

Ungefär 80 procent av Mörbylånga kommuns totala 
budget går till skola och utbildning samt vård och 
omsorg. Bland annat består dessa verksamheter av 
förskola, grundskola, gymnasieskola, Komvux, 
äldreomsorg, omsorg om funktionshindrade, individ- 
och familjeomsorg inklusive försörjningsstöd samt 
flyktingverksamhet. Resterande 20 procent används 
bland annat till administrativ/stödjande verksamhet, 
räddningstjänst samt turistinformation, teknisk 
affärsverksamhet, vägunderhåll, renhållning, snöröjning 
och halkbekämpning, biblioteks- och kulturverksamhet, 
plan- och byggverksamhet, miljö- och 
hälsoskyddsverksamhet samt politisk verksamhet. 
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Kommunstyrelsens 
ordförande har 
ordet 
Verksamhetsåret 2017 är nu avslutat, och det avslutades 
betydligt bättre än det startade. I början av året 
uppdagades en budgetavvikelse inom finansförvaltningen 
och ett sparpaket på 15 mnkr togs fram. Ett gediget arbete 
för att klara detta tog vid och nu när vi summerar året kan vi 
se att arbetet har gett resultat, plus 17,5 mnkr. Jag vill rikta 
ett stort tack till alla medarbetare som slitit hårt för att göra 
detta möjligt. Många av besparingarna var av 
engångskaraktär, men gav samtidigt en ökad delaktighet 
och medvetenhet hos vår personal som är positiv, och som 
går att utveckla vidare. 

Årets resultat 
Kommunen uppvisar ett positivt resultat på 17,5 mnkr, ett 
resultat som motsvarar 2,1 % av skatteintäkter och 
statsbidrag. Alla våra verksamheter har gjort ett fantastiskt 
arbete med att hålla sin budget, och att genomföra 
sparbetinget. Många av kommunens verksamheter uppvisar 
ett positivt resultat, även om det finns undantag. Svårast 
har det varit inom Vård och omsorg, främst hemtjänsten och 
LSS uppvisar underskott. Även VA, fjärrvärme och vindkraft 
går med underskott 2017. Detta uppvägs av att 
skatteintäkter, statsbidrag och KLP ökade mer än 
budgeterat.  
 

Det är glädjande att studera verksamhetsberättelserna från 
alla våra verksamheter, det har varit ett händelserikt år och 
i verksamhetsberättelserna finns detta utförligt beskrivet. 

Befolkning och bostäder 
Kommunen ökade sin befolkning med 84 personer och 
äntligen har vi passerat 15 000-gränsen. Vårt mål är att vi 
ska öka med ca 120 personer per år, vilket vi inte lyckas 
med detta år. Vi ser att vi fortfarande är en attraktiv 
kommun att flytta till, vi har i år ett flyttöverskott på 105 
personer, men tyvärr avled det fler personer än det föddes. 

Plan och byggnadsförvaltningen har haft ett fortsatt högt 
tryck, 7 bygglovsansökningar har inkommit för fler-
bostadshus, 48 för enbostadshus och 17 för fritidshus, och 
ett flertal detaljplaner har tagit fram och beslutats. Vårt 
kommunala bostadsbolag Mörbylånga bostads AB har näst 
intill inga lediga lägenheter, och de planerar för ny-
produktion av lägenheter för att möta den stora efterfrågan.   

Årets investeringar 
Nettoinvesteringarna för 2017 uppgår till ca 138,7 mnkr. De 
största investeringsprojekten under året var vattenverket i 
Degerhamn 26,0 mnkr, VA-stam Degerhamn–Grönhögen 
22,2 mnkr, överföringsledning till Gårdby/Norra Möckleby 
för 16,8 mnkr, 16 nya platser på äldreboendet på 
Äppelvägen 16,2 mnkr, upprustning Mörbylånga hamn  
6,6 mnkr samt Grönhögen etapp 1 6,0 mnkr. 

Framtid 
Vi kommer att ha många utmaningar i framtiden. För att 
möta dessa behöver vi vara nyfikna, engagerade och öppna 
för att prova nya arbetssätt. Digitaliseringen står för dörren, 
och där vi måste bli mycket bättre att ta tillvara dess 
möjligheter inom alla våra verksamheter. Jag tror på 
delaktigheten hos våra medarbetare och den kraft de har för 
att göra verksamheten lite bättre. Våra förutsättningar att 
bedriva en bra verksamhet till gagn för våra invånare är 
mycket goda. Vi måste fortsätta att vilja utvecklas, som 
individer, som grupp, som samhälle och som kommun. Då 
kommer vi att göra Mörbylånga kommun till en ännu bättre 
plats att växa, leva och verka tillsammans i. 

 
Mörbylånga 2018-03-12 
 
Henrik Yngvesson (M) 
Kommunstyrelsens ordförande 
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Omvärldsanalys  
Högkonjunkturen kulminerar 
Svensk ekonomi är inne i en högkonjunktur och BNP 
beräknas växa med närmare 3 procent under 2018. Inhemsk 
efterfrågan förväntas försvagas under 2019, men samtidigt 
blir utvecklingen i omvärlden något bättre vilket gynnar 
svensk export. Svensk BNP beräknas växa något 
långsammare 2019 än för 2018. Högkonjunkturen når då sin 
topp och resursutnyttjandet i svensk ekonomi börjar 
försvagas. I och med att antalet arbetade timmar inte ökar 
alls nästa år sker det en snabb uppbromsning av 
skatteunderlagstillväxten. Det innebär att ett betydande 
glapp riskerar uppstå mellan kommunsektorns intäkter och 
de kraftigt växande behov av skola, vård och omsorg som 
den snabba befolkningsutvecklingen för med sig. 

Under konjunkturåterhämtningen har det framförallt varit 
den inhemska efterfrågan som drivit tillväxten. Tillväxten i 
omvärlden har varit svag. Nu tar den internationella 
utvecklingen bättre fart och svensk export växer också 
snabbare. I Europa, där många länder har haft en mycket 
svag återhämtning sedan 2010, tar det något bättre fart. I 
USA är förväntningarna, åtminstone på kort sikt, positiva. 
Även i tillväxtländerna har en negativ trend brutits. 

Däremot mattas tillväxten i svensk inhemsk efterfrågan av 
något. Nästa år förväntas tillväxten i investeringarna växla 
ned. Det är framförallt bostadsbyggandet som från en hög 
nivå inte längre kan växa i samma takt som tidigare. Även 
hushållens och kommunsektorns konsumtion ökar 
långsammare än tidigare. Sammantaget innebär det att 
kalenderkorrigerad BNP beräknas växa med knappt  
2,9 procent 2018, 2,4 procent 2019 och 1,6 procent 2020. 

Trots ett alltmer ansträngt arbetsmarknadsläge antas 
löneutvecklingen bli fortsatt dämpad. De löneavtal som 
slutits för de närmaste åren ligger på låga nivåer och 
löneglidningen är låg. Därmed är också det inhemska 
inflationstrycket svagt. KPIF som 2017 ökade med 2,0 
procent väntas bli något lägre 2018 och 2019, för att 2020 
komma något över 2 procent. Riksbanken antas därmed 
dröja med att höja styrräntan till i oktober 2018. I takt med 
att styrräntan sedan stegvis höjs stiger också de räntor som 
påverkar hushållens ekonomi, därmed ökar KPI betydligt 
snabbare än KPIF. 

Med den högkonjunktur som Sverige befinner sig i är det 
naturligt med överskott i de offentliga finanserna. 

Beräkningar tyder på att sparandet kommer att ligga strax 
under en procent av BNP kalkylperioden ut. 

Svagare skatteunderlagstillväxt 
framöver 
Skatteunderlagsprognosen är baserad på den 
samhällsekonomiska bild som presenteras i  
MakroNytt, 1/2018 och sammanfattas i tabellen här efter. 

Nyckeltal för den svenska ekonomin 
Siffrorna i tabellen visar procentuell förändring om inte 
annat anges. 

  2017 2018 2019 2020 2021

BNP* 2,7 2,9 2,4 1,6 1,4

Sysselsättning, timmar* 1,7 1,5 0 –0,5 0,1

Relativ arbetslöshet, nivå 6,7 6,3 6,3 6,4 6,5

Timlön, nationalräkenskaperna 3 2,9 3,2 3,4 3,4

Timlön, konjunkturlöne-
statistiken 

2,5 2,9 3,2 3,4 3,4

Konsumentpris, KPIF-KS 2 1,8 1,9 2,1 2

Konsumentpris, KPI 1,8 1,6 2,3 2,9 2,6

Realt skatteunderlag 1,5 1,1 0,6 –0,1 0,7

Befolkning 15-74 år 1,1 0,6 0,7 0,4 0,5

*Kalenderkorrigerad utveckling.

 
Den starka skatteunderlagstillväxt kommunerna kunnat 
vänja sig vid under konjunkturuppgången 2010–2016 
dämpas nu betydligt (diagram nedan). Efter flera år med 
ökningstal över 4,5 procent förväntas en mer genomsnittlig 
ökningstakt i år och därefter ett par år med relativt svag 
ökning. Det främsta skälet är att arbetade timmar utvecklas 
betydligt svagare när konjunkturtoppen närmas, minskar 
2020 och bara ökar marginellt 2021. Även 
pensionsinkomsterna ökar i långsammare takt från och med 
2018. Detta motverkas endast i viss utsträckning av att 
lönerna väntas stiga snabbare. 
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Skatteunderlagstillväxt och bidrag från vissa 
komponenter 
 

 

Procent respektive procentenheter 

År 2018 håller höjningen av grundavdraget för personer som 
fyllt 65 år tillbaka skatteunderlaget med 0,6 procentenheter. 
Skatteunderlagets faktiska ökningstakt är därmed mindre 
än den underliggande. Detta kompenseras kommunerna för 
genom en höjning av anslaget Kommunalekonomisk 
utjämning med ett belopp som motsvarar 
avdragshöjningens beräknade effekt på skatteintäkterna. 

(Källa: Sveriges kommuner och landsting) 

Förutsättningar Mörbylånga kommun 

Befolkning 
Kommunens befolkning ökade under 2017 med 84 personer 
och uppgick vid årsskiftet till 15 000 personer, varav 7 571 
kvinnor och 7 429 män. Ökningen under 2017 är under den 
målsättning som Mörbylånga kommun har med en 
befolkningsökning på 120 personer årligen. 

  2017 2016 2015 2014 2013
Folkmängd 15 000 14 916 14 669 14 498 14 368

Folkökning/         
-minskning 84 247 171 130 112
Födda 174 133 140 141 151
Döda -195 -142 -141 -141 -137

Födelse-
överskott/-
underskott -21 -9 -1 0 14
Inflyttning 1 012 1 098 983 856 785
Utflyttning -907 -842 -811 -726 -687

Flyttöverskott/   
-underskott 105 256 172 130 98
 

 

 
Åldersfördelning 
I jämförelse med medeltalet för riket och länet följer 
kommunen andelen befolkning bland åldrarna 0-5 samt  
6-18 år dock ligger kommunen lägre än rikssnittet för åldern 
19-64 år (förvärvsarbetande) där vi skiljer oss från riket med 
-7 % och från länet med -4 %. Andelen äldre (65 år och 
äldre) har vi en högre andel än rikssnittet med +6 % och 
jämfört med länet +2 %.  

Åldersfördelning i jämförelse 2017 

 

Bostadsförsörjning 
Den största andelen av bostadsmarknaden består av 
småhus. Det största enskilda bostadsbolaget är det 
allmännyttiga bostadsbolaget, Mörbylånga Bostads AB, 
med drygt 800 lägenheter. Vakansgraden är fortsatt mycket 
låg. Generellt sett i kommunen är det en brist på framförallt 
hyresrätter och andra alternativa boende såsom 
bostadsrätter, radhus och seniorboende. Planläggning för 
ett fortsatt byggande av lägenheter pågår i kommunen. Det 
finns en god planberedskap och relativt god tillgång på 
byggklara tomter. 
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Näringsliv 
Mörbylånga kommun är jordbrukskommun och industriort, 
småföretagarkommun och förort.  

I Mörbylånga kommun finns ca 1 200 registrerade företag 
och ca 500 lantbrukare. De största arbetsgivarna förutom 
kommunen och landstinget är Guldfågeln och Cementa. 

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. 

Kommunalskatt 
Inför 2017 har inga av länets kommuner justerat 
skattesatsen. 

Kommunalskatt 2017, Kalmar län 

Borgholm 21,58 Mörbylånga 21,41 

Emmaboda 21,71 Nybro 22,33

Hultsfred 21,91 Oskarshamn 22,26

Högsby 21,71 Torsås 21,43 

Kalmar 21,81 Vimmerby 22,36

Mönsterås 21,41   Västervik 21,16 

 
Den genomsnittliga kommunala utdebiteringen i Kalmar län 
uppgår till 21,78 (21,78) för 2017. Den genomsnittliga 
kommunala utdebiteringen i riket är 20,75 kr (20,75). 
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Kommunens organisation 
Bakgrund 
Kommunfullmäktige beslutade under hösten 2010 att en ny 
organisation skulle införas fr.o.m. 2011-01-01. Den nya 
organisationens arbete skulle kännetecknas av helhetssyn, 
samverkan och samordning samt ha fokus på medborgarnas 
behov. Andra ledord för arbetet var ärlighet, lojalitet, 
integritet och tydlighet. 

Arbetet skulle kännetecknas av en ständigt pågående dialog 
med medborgarna, god lyhördhet för omvärldsförändringar, 
korta handläggningstider och snabba beslut. 

Målet med den förändrade organisationen var att ge 
effektivitetsvinster på kort och lång sikt. 

Kommunfullmäktige  
Kommunfullmäktiges roll innebär bland annat att arbeta 
med så kallade fullmäktigeberedningar. Beredningarna ska 
arbeta med långsiktiga politiska viljeinriktningar i 
programområden.  

Med anledning av resultatet av den utvärdering av den nya 
organisationen som har gjorts finns det från och med  
1 januari 2015 inte längre några fasta beredningar. 
Emellertid finns det i likhet med tidigare år fortfarande 
möjlighet att inrätta tillfälliga beredningar för specifika 
frågor.  

Under 2017 har arbete bedrivits i en tillfällig beredning, 
strategiberedning för södra Öland.  

Kommunstyrelsen  
Styrelsen har till sitt förfogande fyra beredningsutskott: 

 Kommunledningsutskottet 
 Barn- och ungdomsutskottet 
 Vård- och omsorgsutskottet 
 Socialt utskott 

 
Styrelsen är tillika krisledningsnämnd, arbetslöshetsnämnd 
och trafiknämnd. Kommunledningsutskottet utgör på 
delegation krisledningsnämnd. 

Miljö- och byggnadsnämnden 
Miljö- och byggnadsnämnden ansvarar för miljöområdet och 
plan- och byggområdet oavsett om ärendena rör kommunal 
eller enskild verksamhet. Nämndens ärenden bereds i ett 
arbetsutskott och till sin hjälp har nämnden en särskild 
miljö- och byggnadsförvaltning. 
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Befolkning och demografi 
Vår befolkning ökar och uppgår till 16 000 invånare år 2025. 

Individens bästa 
Samhället präglas av en omsorg om individen och 
individens möjligheter och ansvar att ta vara på och 
utveckla sina egna förutsättningar. 

Bostäder 
Hela vår kommun är attraktiv att bo och verka i och har väl 
utbyggd samhällsservice. Vi erbjuder attraktiva boende-
miljöer för alla i hela kommunen.  

Arbete, näringsliv och utbildning 
Näringslivet är framgångsrikt och antal 
sysselsättningstillfällen ökar årligen med minst 90. 
Företagsklimatet är positivt och väl känt i vår omvärld. 
Utbildningsnivån hos våra kommunmedlemmar är hög. 
Befintliga utbildningsanordnare är väl etablerade och 
utbildningar kan erbjudas med mångfald, kvalitet och 
spetskompetens. 

 

Natur, kultur och turism 
Kulturlandskapet på södra Öland har unika värden som ska 
bevaras för att inte förlora sin särart. Landskapets värden 
ska ligga till grund för kommunens utveckling. Kultur i alla 
former berikar människor och bidrar till samhälls-
utvecklingen. Mörbylånga kommun ska bli en ledande 
kultur- och naturkommun.  

Kommunikationer/infrastruktur 
Kommunikationerna är välutvecklade i hela kommunen. 
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Måluppfyllelse av kommunens 
övergripande mål, verksamhetsmål 
och finansiella mål 
Verksamhetsperspektivet i god ekonomisk hushållning tar 
sikte på kommunens förmåga att bedriva sin verksamhet på 
ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt. För att 
säkerställa detta krävs att det finns ett klart samband 
mellan resursåtgång, resultat och effekter.  

 Verksamheten ska bedrivas på ett ändamålsenligt 
och kostnadseffektivt sätt 

 De finansiella målen är överordnade de 
verksamhetsmässiga målen 

 
Målen enligt verksamhetsperspektivet redovisas som 
kommunens övergripande mål och anges i ovan tabell. Åtta 
av elva, eller 73 procent av de övergripande målen bedöms 
vara helt uppfyllda.  

Utöver de verksamhetsmässiga och finansiella målen enligt 
perspektiven för god ekonomisk hushållning har 
kommunens övergripande mål brutits ner till 
verksamhetsmål för respektive verksamhet. I nedanstående 
tabell redovisas en sammanställning av måluppfyllelsen för 
verksamheternas antagna verksamhetsmål. Av 101 
verksamhetsmål har 30 av målen, eller 30 %, uppfyllts 
under perioden. I de fristående verksamhetsberättelserna 
presenteras målen och dess måluppfyllelse mer ingående.  

  
Målet är 
uppnått 

Målet är 
delvis  
uppnått 

Målet är  
ej upp-
nått 

Verksamhetsstöd inkl.  
Kommunstyrelsen 

2 1 12 

Miljö- och byggnads- 
förvaltning 

6 1 4 

M-verksamheten  
Barn och ungdom 

7 9 9 

M-verksamheten  
Vård och omsorg 

2 1 15 

Teknisk affärsverk-
samhet 

5 1 4 

Kultur och näringsliv 8 3 11 

Summa 30 16 55 
 

Finansiella mål 
Skattekraften i Mörbylånga har fortsatt att öka under 
senaste året vilket påverkar skatteintäktsnivån. Mörbylånga 
kommun har numera 93 % av medelskattekraften. Det har 
skett en stark ökning under de senaste 10 åren då 
kommunen tidigare låg bland de allra lägst placerade 
kommunerna. Totalt sett har dock inte intäkterna ökat med 
anledning av skatteutjämningssystemets regelverk. När den 
egna skattekraften ökar minskar utjämningsbidraget. 

Enligt de långsiktiga finansiella målen ska årets resultat 
motsvara minst 1,0 % av skatter och statsbidrag. Utfallet för 
hela 2017 motsvarar 2,1 %. Justerat för 
balanskravpåverkade poster är resultatet 1,5 %. Det innebär 
att kommunen når upp till det finansiella målet för år 2017.  

Kommunalskatten ska enligt de finansiella målen vara 
oförändrad under planeringsperioden, det vill säga 21,41. 
Målet är uppnått.  

De skattefinansierade verksamheternas investeringar ska 
enligt de finansiella målen vara självfinansierade. Under 
året har 57 mnkr ytterligare ökat den kommunala 
lånestocken och bland annat finansierat Vattenverket i 
Degerhamn, VA-stam Degerhamn–Grönhögen, 
överföringsledning till Gårdby/ Norra Möckleby samt 16 nya 
platser på äldreboendet på Äppelvägen. Totalt har 99,0 
mnkr investerats i olika VA-projekt, varav 1,7 mnkr i 
fjärrvärme. Målet med enbart lånefinansiering till avgifts- 
eller exploateringsverksamheten är därmed uppfyllt. 

Avsättning till pensionsförvaltning/amortering av 
långfristiga skulder ska övervägas. Amortering har skett 
med 3,0 mnkr. Målet är delvis uppnått.   

    Måluppfyllelse 

Verksamhetsperspektivet 8 av 11 73 %

Verksamhetsmål 30 av 101 30 %

Finansiella perspektivet 3 av 4 75 %

Total måluppfyllelse   41 av 116 35 %
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M-verksamheten Vård och omsorg 
Årets väsentliga händelser 
Under större delen av året har vi haft fokus på att komma 
tillrätta med underskottet inom Vård och omsorg. Det har 
varit ett arbete som tagit mycket tid och energi som påverkat 
alla våra medarbetare. Med gemensamma krafter har vi 
sparat ca 3 mnkr under det senaste halvåret och därmed 
minskat vårt underskott. Måluppfyllelsen går i stora delar åt 
rätt håll även om vissa av de uppsatta målen är svåra att 
följa upp och inte mätbara. Vi har mycket goda resultat 
gällande upplevd trygghet och bemötande i våra 
verksamheter vilket vi ser som ett resultat av bland annat 
satsningen på mobil dokumentation inom hemtjänsten och 
en väl förankrad värdegrund med människan i fokus. 
Satsningen har medfört ökad kontroll och trygghet för 
personalen och brukaren kring den vård och omsorg som 
den enskilde har beviljats. 

Stort fokus har legat på rekrytering av personal under hela 
2017. Vi är hårt konkurrensutsatta och har brist på personal 
inom de flesta områdena, integration barn och ungdom 
undantagna. Inför sommaren var oron stor kring 
rekryteringen av sommarvikarier men vi kan konstatera att vi 
klarat av att leverera såväl semester för medarbetare som 
beviljade insatser till brukare. Utvärdering visar att vi haft en 
lugnare och stabilare sommar i år än förra året. 

Verksamheten i ett framtidsperspektiv 
En översyn av riktlinjerna för bistånd enligt Sol har 
genomförts med uppdrag att precisera vilka insatser som 
ska erhållas och insatsernas innehåll. Det har medfört att 
insatsen personligt utformat stöd ej längre kan erhållas. 
Förändringsarbete har påbörjats för att organisera och 
planera vårt arbete på ett mer effektivt sätt, främst gällande 
planeringen inom hemtjänsten.  

Vi vill ses som en attraktiv arbetsgivare som erbjuder en 
trygg arbetsmiljö där medarbetare trivs och känner sig 
delaktiga. En viktig faktor för våra anställda är rätten till 
heltid. En handlingsplan för ”Heltid som norm” har 
utarbetats under året och antagits. Arbetet med heltid som 
norm kommer att vara prioriterat och kommer sannolikt att 
kräva en ökad flexibilitet hos våra medarbetare.  
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Trygghemgångsteamet startade upp under augusti och 
arbetet har kommit igång och haft 31 ärenden under de 
första månaderna. En utvärdering av insatsen så långt är 
påbörjad och ska vara klar inom kort. 

Vi ser att allt fler väljer att komma hem och vårdas i hemmet 
med avancerad hemsjukvård som följd vilket medför att 
resurser behöver avsättas till medicinskt material och 
hjälpmedel. Det ställer vår ssk-organisation inför nya 
utmaningar och ökat behov av kompetensutbildning. 

Antalet personer med funktionsnedsättningar och behov av 
stöd ökar och i dag står 6 personer i kö till bostad med 
särskild service. Under våren kommer vi att starta ett nytt 
boende på Fabriksgatan 8 i Mörbylånga (f.d. Bidaya). 

Upphandlingen kring digital nattillsyn måste tas om efter 
överklagande och ekonomiavdelningen har i uppdrag att se 
på möjligheten att direktupphandla med förhoppning om en 
snabbare process.  

Inom arbetsmarknadsenheten arbetar vi för att allt fler 
medborgare skall gå till sysselsättning och egen försörjning 

i samverkan med externa och interna aktörer. Den senaste 
statistiken från Arbetsförmedlingen visar att Mörbylånga 
kommun har den lägsta arbetslösheten i länet, 4.3%. Målet 
med att erbjuda Extra tjänst till 9 medborgare som står långt 
ifrån reguljära arbetsmarknaden har vi klarat då det inför jul 
var 10 personer som erhållit plats i någon av våra 
verksamheter. Inom integration vuxna har mottagandet ökat 
gällande personer som kommer som egenbosatta (ebo) ökat 
kraftigt och enhet arbetar idag med 270 personer varav 130 
är vuxna. Ett gemensamt uppdrag som vi delar med övriga 
kommunala verksamheter är att arbeta för en lyckosam 
integration för våra nyanlända och för det krävs en ökad 
samverkan med interna och externa aktörer. 

Antalet ensamkommande barn fortsätter att minska och det 
har även ersättningarna från staten gjort från och med 1 juli. 
Strax före jul gick flyttlasset till vårt nya HVB vid 
Rönningegården, Älvan. Personalstyrkan är i samband med 
flytten i princip halverad och om vi inte får nya anvisningar 
från Migrationsverket så är en trolig utveckling att vi står 
inför en avveckling av hela HVB-verksamheten inom 1-1,5 år. 

 

Ekonomisk uppföljning 

Resultat 
Budget  

2017
Utfall  

2017-12-31

Avvikelse 
mot budget 

2017

Utfall  
2016 

Avvikelse 
mot budget 

2016

Intäkter 58 678 64 727 6 049 102 368 39 379

Kostnader -356 807 -373 603 -16 796 -364 193 -13 681

Nettokostnader -298 129 -308 876 -10 747 -261 825 25 698

Nettokostnad per verksamhetsområde 
Äldreomsorg inkl. HSV -165 665 -173 355 -7 690 -162 996 -2 026

LSS, IFO, AME, Integration -115 274 -118 556 -3 282 -88 946 21 990

Central administration -17 191 -16 965 226 -9 883 5 734

Nettokostnad -298 129 -308 876 -10 747 -261 825 25 698
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M-verksamheten 
Barn och ungdom 
Årets väsentliga händelser 
Resultatet för 2017 innebär att måluppfyllelsen inom Barn 
och ungdom ökar, både när det gäller elevernas meritvärde 
och resultatet på nationella prov. Mörbylånga kommun 
ligger på plats 43 av 290 kommuner i SKL:s 
sammanställning Öppna jämförelser och på plats 49 av 290 
kommuner i Lärarförbundets rankning Bästa skolkommun.  

Att måluppfyllelsen ökar är ett resultat av personalens och 
elevernas ansträngningar, ökad kvalitet i undervisningen 
genom satsningar på kompetensutveckling såsom läslyftet 
inom förskola och skola, språk- och kunskapsutvecklande 
arbetssätt, digitalisering och formativt förhållningssätt. Alla 
arbetar med inställningen att varje barn/elev ska nå ett steg 
längre. 

Ett tydligt förbättringsområde inom hela BoU:s verksamhet 
är att arbeta för att pojkarnas måluppfyllelse och meritvärde 
ska öka. Idag är det alltför stor skillnad mellan pojkars och 
flickors resultat. 

Verksamheten i ett framtidsperspektiv 
2017 infördes en ny resursfördelningsmodell för BoU:s 
verksamheter. Samtidigt fick förvaltningen en 
effektiviseringsuppgift då ramen 2017 inte motsvarade 
elevökningen. Samtidigt minskade antalet nyanlända barn 
och elever och en del av den organisation som byggdes upp 
2016 fick monteras ner. Inför höstterminen skedde en 
neddragning av 25 tjänster på enheterna för att ekonomin 
skulle komma i balans och för att organisationen skulle vara 
förberedd för budget 2018.  

Inom BoU pågår nu ett arbete med att göra kvalitativa 
analyser av utemiljöerna tillsammans med inhyrd 
utepedagog och landskapsarkitekt. Investeringar görs i takt 
med att det finns tillgängliga investeringsmedel. 

Hösten 2017 minskade antalet barn markant i den samlade 
grundsärskolan i Färjestaden. Detta gör att tanken med att 
samla all samlad grundsärskola på en ort blir allt mer 
aktuell. 

Förvaltningen genomför fortbildning inom fyra områden: 
läslyftet, digitalisering, formativt förhållningssätt och språk- 
och kunskapsutvecklande arbetssätt. Detta ska öka lärarnas 
kompetens att ta varje elev ett steg längre. All personal i 
förskola genomgår också läslyftet för förskolan för en ökad 
måluppfyllelse.  

Arbetet med förprojektering av både ny förskola och 
högstadieskola i Färjestaden har avslutats. En ny modell för 
upphandling har prövats när det gäller högstadieskolan, en 
hyresvärd har upphandlats som i sin tur upphandlar 
byggnationen. 

SFI, svenska för invandrare, finns i kommunen sedan  
1 januari 2016. Verksamheten har haft ett mycket högt 
söktryck under 2017.  

Nya mål har tagits för kostverksamheten, vilket innebär att 
vi ska minska svinnet och öka kundnöjdheten hos våra 
brukare. 

Vi kan konstatera att fritidsgårdsverksamheten i kommunen 
utvecklats på ett positivt sätt och att vi kommer värna om att 
hålla i utvecklingen.  
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Ekonomisk uppföljning 

Resultat 
Budget 

2017
Utfall  

2017-12-31

Avvikelse 
mot budget 

2017 

Utfall  
2016 

Avvikelse 
mot budget 

2016

Intäkter 69 535 78 099 8 564 74 446 24 989

Kostnader -377 705 -381 550 -3 845 -380 222 -23 369

Nettokostnader -308 170 -303 451 4 719 -305 776 1 620

Nettokostnad per verksamhetsområde 
Kulturskola -3 907 -4 033 -126 -3 988 -110

Fritidsgårdar -4 599 -4 349 250 -4 057 -277

Förskola -97 202 -94 202 3 000 -94 167 592

Pedagogisk omsorg -3 911 -3 327 584 -3 648 253

Fritidshem -14 730 -14 429 301 -14 076 193

Förskoleklass -5 853 -5 434 419 -4320 1 228

Grundskola -172 659 -172 292 367 -177 988 -2 098

SFI -525 0 525 1 697 2 097

Central administration -4 384 -4 206 178 -4382 221

Aulan -400 -377 23 -439 -70

Kostenheten 0 -803 -803 -409 -409

Nettokostnad -308 170 -303 451 4 719 -305 776 1 620
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Verksamhetsstöd 
inklusive 
Kommunstyrelsen  
Årets väsentliga händelser 
HR- administrationsverksamheten 
I början av året beslutades om en ny organisation som 
innebär att Kansli, HR, Lön, Servicecenter, 
Kommunikation och Risk och säkerhet skulle bilda en ny 
enhet den 3 april 2017. Enheten leds av en 
HR/Administrativ chef.  

För kansliets del har året inneburit struktur, förändring 
och uppföljning av de politiska besluten och den egna 
verksamheten. Kansliet har prioriterat arbetet med 
informationssäkerhet och nya dataskyddsförordningen 
(GDPR) som träder i kraft i maj 2018. 

Under hösten anställdes ytterligare en rehabsamordnare 
för att säkra upp service och hjälp till våra verksamheter. 
Löneprocessen för året drog ut på tiden, bland annat på 
grund av att de olika avtalen inte blev klara och nya 
regler för att hantera personuppgifter.  

Under året togs en ny risk- och sårbarhetsanalys fram 
och godkändes av politiken. Våra tre krisledningspärmar 
uppdaterades och den nya krisledningsgruppen 
fastställdes av politiken.  

Ekonomiverksamheten 
Verksamhetsåret 2017 har varit ett utmanande år för 
ekonomiavdelningen. Ekonomiavdelningen har varit 
underbemannade under hela 2017, trots detta har stora 
insatser gjorts för att förbättra ekonomiavdelningens 
interna processer samt kvalitén i de siffror som 
rapporteras. Det har bl.a. genomförts en genomlysning 
av budgetprocessen och den resursfördelningsmodell 
som används. Ekonomiavdelningen har också varit 
drivande i flera aspekter vad det gäller 
besparingsuppdraget. Ett webbaserat verktyg för budget 
och prognos har implementerats.  

 

 
IT-verksamheten 
För att få mer kapacitet i nätverket har ny IT-
kommunikation upphandlats tillsammans med 
Borgholm. De upphandlade förbindelserna kommer 
driftsättas under 2018. Ny lagringslösning är upphandlad 
och driftsatt. 

Tillsammans med andra kommuner i länet arbetar vi med 
att ta fram en e-tjänsteplattform.  

Omvärldsanalys, utmaningar och 
kommande händelser 
HR- administrationsverksamheten 
Kansliet arbetar med att utveckla processer och 
kvalitetssäkring genom ett förändrat arbetssätt. Det 
påbörjade projektet med processer, Dokumentera för 
resultat, kommer att genomföras under året och innebär 
att vi får struktur och ordning på flöden och arbetssätt. 
Projektet ska förebygga samarbetet inom 
verksamheterna inför kommande arbete med e-arkiv och 
dataskyddsförordning samt resultera i effektivare 
användning av de system vi redan har.  
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Kommunen kommer de följande åren att ställas inför 
stora utmaningar när det gäller kompetensförsörjning. En 
kompetensförsörjningsplan blir av stor vikt för det 
fortsatta arbetet.  

Under hösten kom en revidering av FAS05, Avtal om 
samverkan och arbetsmiljö, som gör att vi under starten 
av 2018 ser över vårt lokala avtal med Cesam.  

Inom löneadministrationen fortsätter arbetet med att 
utbilda samtliga chefer inom området och att öka 
servicenivån för att nå målet rätt lön på rätt dag.  

Arbetet fortsätter med att utöka med fler delar till 
Servicecenter för att förenkla och förbättra för våra 
medborgare och medarbetare, t ex bokning av 
båtplatser, lokaler, bilar.  

För att inte kommunikationen ska komma in för sent i 
processerna och för att få en enhetlighet i vårt 
kommunikationsmaterial kommer kommunikatörerna att 
arbeta mer integrerat i verksamheterna. 

Ekonomiverksamheten 
Arbetet med att leverera ekonomiska uppföljningar till 
verksamheterna har fått ett extra fokus under 2017 och 

månadsvisa bokslut görs med prognoser för årets utfall 
avlämnas varje månad. Nya verktyg för budget har 
implementerats under året för att möjliggöra för 
verksamhetsområdeschefer att arbeta aktivt med sin 
budget. Ett BI system kommer att implementeras under 
2018 och har arbetats aktivt med under 2017. Tanken är 
att systemet ska ge verksamhetsområdescheferna ett 
verktyg att kunna följa sitt verksamhetsområdes resultat 
på ett enkelt sätt.  

IT-verksamheten 
Det minskade ekonomiska utrymmet gör det än viktigare 
för kommunen att söka samverkan inom olika områden. 
Förbättrad teknik medverkar också till samutnyttjande av 
tjänster inom exempelvis telefoni och IT-system. Olika 
möjliga samverkansområden har utretts för att finna 
rationaliseringsvinster. Det kan vara såväl samverkan 
mellan kommuner i närområdet som inom kommunen. 
CesamH – är en samverkan kring en gemensam e-
tjänsteplattform i Kalmar län där Mörbylånga är delaktig. 
Borgholm och Mörbylånga samverkar kring IT-drift. 

 

 

 

Ekonomisk uppföljning Politik och kommunledning 

Resultat 
Budget 

2017
Utfall  

2017-12-31

Avvikelse 
mot budget 

2017

Utfall 
2016 

Avvikelse 
mot budget 

2016

Intäkter 810 1 363 553

Kostnader -16 308 -16 830 -522

Nettokostnader -15 498 -15 467 31 -15 013  -789

Nettokostnad per verksamhetsområde 

Politisk verksamhet (inkl. oförutsett) -13 870 -13 361 509 -12 804 -15

Kommunledning -1 628 -2 106 -478 -2 209 -774

Nettokostnad -15 498 -15 467 31 -15 013 -789
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Ekonomisk uppföljning Verksamhetsstöd 

Resultat 
Budget

2017
Utfall  

2017-12-31

Avvikelse 
mot budget 

2017

Utfall 
2016 

Avvikelse 
mot budget 

2016

Intäkter 13 603 13 984 381

Kostnader -33 780 -30 631 3 149

Nettokostnader -20 177 -16 647 3 530 -18 233  1 922

Nettokostnad per verksamhetsområde 
Centrala kostnader -2 712 -1 191 1 521 -941 1 771

Personal och löner -1 315 -1 513 -198 -6 487 -1 034

Kommunkansli -10 631 -10 916 -285 -4 636 1 165

Informationsverksamhet -1 759 -1 308 451 -1 423 127

Servicecenter -2 092 -1 662 430 -2 535 436

IT -1 668 -57 1 611 -2 211 -543

Nettokostnad -20 177 -16 647 3 530 -18 233 1 922
 

Ekonomisk uppföljning Ekonomienheten 

Resultat 
Budget

2017
Utfall  

2017-12-31

Avvikelse 
mot budget 

2017

Utfall 
2016 

Avvikelse 
mot budget 

2016

Intäkter 1 914 2 065 151

Kostnader -90 595 -89 668 927

Nettokostnader -88 681 -87 603 1 078 -86 466 -755

Nettokostnad per verksamhetsområde 
Ekonomi -88 681 -87 603 1 078 -86 466 -755

     Varav ÖKF -22 372 -20 812 1 560 -19 277 1 944

     Varav KSGF -59 948 -59 643 305 -59 561 -1 115

Nettokostnad -88 681 -87 603 1 078 -86 466 -755
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Mark och exploatering inkl. fastigheter  
Årets väsentliga händelser 
Inom mark- och exploatering pågår flera projekt. Bland 
annat kan nämnas: Byggnation av första etappen för 
området ”Hållbar plats” söder om Järnvägsgatan (östra 
delen av gatan) i Färjestaden färdigställd 2017.  

Det strategiska markinnehavet har förstärkts genom att 
åkermark norr om Brandstationen i Färjestaden har köpts in. 

Ett tankställe för biogas för bussar och publika fordon har 
öppnat i Mörbylånga. 

Rivning av byggnader i Mörbylånga hamn har gjorts.  

Ett nytt GIS- och kartsystem med bra kopplingar mot övriga 
kommunsystem och en ny version av kommunens externa 
web-karta har driftsatts under året.   

Omvärldsanalys, utmaningar och 
kommande händelser 
Kommunen är fortsatt attraktiv för inflyttning och 
nyetableringar, vilket innebär fortsatt högt tryck på den 
fysiska planeringen och exploateringsverksamheten. Detta 
kräver bättre samordning inom kommunen. 

Kommunen bör se över sitt markinnehav. Mark som inte är 
av vikt att inneha för framtiden måste avvecklas och istället 
bör kommunen öka sitt markinnehav i strategiska områden. 

Infrastrukturfrågorna är av basal natur för utveckling av 
boende, besöksnäringen och övriga näringslivet. Bredband 
med hög hastighet är av stor vikt för landsbygdens 
utveckling. 

Att öka GIS-användningen i kommunen, ett bra kommunalt 
kartmaterial och ett samarbete inom och utanför kommunen 
främjar en utveckling och effektiviserar arbetet.   

Kommunens egna verksamhetsfastigheter måste förvaltas 
mer effektivt och insatserna för underhåll ska prioriteras och 
följas upp.  
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Ekonomisk uppföljning 

Resultat 
Budget

2017
Utfall 2017-

12-31

Avvikelse 
mot budget 

2017

Utfall 
2016 

Avvikelse 
mot budget 

2016

Intäkter 74 105 77 307 3 202 75 857 

Kostnader -97 548 -110 587 -13 039 -98 487 

Nettokostnader -23 443 -33 280 -9 837 -22 630 -1 283

Nettokostnad per verksamhetsområde 
Mark och exploatering -23 443 -33 280 -9 837 -22 629 -1 283
     Varav kollektivtrafik -12 900 -14 186 -1 286 -7 960 -2 160

     Varav fastigheter -7 239 -7 503 -264 -11 586 501

Nettokostnad -23 443 -33 280 -9 837 -22 630 -1 283
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Kultur och näringsliv 
Årets väsentliga händelser 
Under året har vi bestämt oss för att förbättra 
näringslivsklimatet i vår kommun. En handlingsplan är 
framtagen och beslutad under november månad. Det 
beslutades också i slutet av 2017 att ansluta oss till SKL:s 
utbildningspaket ”Förenkla helt enkelt”. 

Näringslivsverksamheten är starkt engagerade i inkubatorn 
och arrangerar starta-eget-informationer tillsammans med 
Nyföretagarcentrum. 

Under året har vi förmedlat kontakter till Kalmar Science 
Park och våra företag kopplar till Regional Inkubator, RINK.  

Under året har kommunfullmäktige fattat beslut om en 
strategi för tillväxt och inflyttning på södra Öland. En 
handlingsplan och strategi har tagits fram av förvaltningen 
och det förvaltningsöverskridande arbetet kommer att pågå 
ett antal år. 

År 2017 blev ett intensivt år med mycket uppmärksamhet 
kring världsarvet på södra Öland. Nya evenemang, en 
nationell världsarvsträff, föredrag och möten med 
myndigheter genomfördes parallellt med den ordinarie 
verksamheten.  

Ölands filmvecka genomfördes för första gången under 2017 
tillsammans med Borgholms kommun, biografer, föreningar 
och Ölands folkhögskola.  

Ölands Litteraturvecka arrangerades tillsammans med 
biblioteken på hela Öland med ett brett program av teater, 
skapande verksamhet, författarbesök och föredrag på alla 
bibliotek på Öland.  

Ljus på kultur arrangerades under höstlovsveckan 
tillsammans med Kalmar och Borgholms kommun. En bred 
utställningsverksamhet har bedrivits på biblioteket i 
Färjestaden, med minst en ny utställning i månaden. 
Kamerala villan renoverades invändigt under sommaren. 
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Verksamheten i ett framtidsperspektiv 
Mörbylånga kommun ska verka för en tillgänglig kultur och 
fritid för alla målgrupper året runt. Alla barn och unga ska ha 
möjlighet att uppleva, delta och utöva olika former av fritid, 
konst och kultur. Kommunen ska särskilt stödja föreningar 
som arbetar aktivt för att öka barns och ungdomars 
inflytande över verksamheten.  

Näringslivsenhetens uppdrag är att utveckla och underhålla 
ett positivt och gynnsamt företagsklimat i kommunen. 
Utgångspunkten är att näringslivsfunktionen ska underlätta 
kontakter, med såväl kommunorganisationen som 
regionens företagsstödjande aktörer, för företagare som är 
verksamma i Mörbylånga kommun.  

Samverkan på olika nivåer kommer att vara en avgörande 
faktor hur väl vi kommer att lyckas med att utveckla 
kommunens olika verksamheter. En utmaning är att 
åstadkomma kulturella mötesplatser i kommunen och för 
att lyckas med detta krävs både samverkan och bidrag till 
finansiering  

En viktig del inför 2018 kommer att vara att öka vår 
tillgänglighet och förenkla kontakten med oss. Vi har två 
projekt som kommer att hjälpa oss kring detta, Förenkla helt 
enkelt och Dokumentera för resultat. Vi behöver ta in 
digitaliseringen i vår administration på ett bättre sätt, så att 
vi kan ägna oss mer åt att möta medborgarna i dialoger än 
att sitta och administrera olika saker.  

Vi är en attraktiv inflyttningskommun och för att fortsätta 
med den statusen krävs satsningar på VA-utbyggnad samt 
ett blomstrande kultur, fritid och naturliv. Det gäller att 
bättre ta vara på de mervärden som vi har, Världsarvet 
Södra Ölands odlingslandskap är ett sådant som skapar 
identitet, lockar besökare, och gynnar kommunens 
näringsliv. 

 

 

 

Ekonomisk redovisning Kultur och näringsliv  

Resultat 
Budget

2017
Utfall 

2017-12-31

Avvikelse 
mot budget 

2017

Utfall  
 2016 

Avvikelse 
mot budget 

2016

Intäkter 4095 4 570 475 5932 682

Kostnader -32842 -33021 -179 -38581 -262

Nettokostnader -28 747 -28 451 296 -32 649 420

Nettokostnad per verksamhetsområde 
Näringsliv -2 493 -2 175 318 -2 347 137

Världsarv -1 035 -1 007 28 -792 228

Vandrings-, cykelleder och badplatser -1 265 -908 357 -1 141 123

Föreningsservice -9 551 -9 437 114 -10 170 -438

Allmän kulturverksamhet -3 802 -3 408 394 -3 803 -88

Bibliotek -10 601 -11 516 -915 -10 438 -105

Informationsverksamhet  -1 423 -127

Servicecenter -2 535 -436

Nettokostnader -28 747 -28 451 296 -32 649 -420
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Teknisk affärsverksamhet 
Årets väsentliga händelser 
Hela tekniska affärsverksamheten har även i år speglats av 
den akuta vattenbristen som uppstod år 2016 och de 
konsekvenser det medföljde med extra arbeten. Parallellt 
har den dagliga driften också hanterats, vilket också har 
medfört till en mer ansträngd verksamhet. För att stärka upp 
verksamheten har Teknisk Affärsverksamhet anställt 
resurser i form av en utredare, projektledare, administratör, 
drifttekniker och en VA/Fjärrvärmechef. 

Service 
Alla förberedelser inför säsongen, med gator/vägar, hamnar 
och andra allmänna platser, resulterade i en förhållandevis 
väl genomförd sommar. Renoveringen av södra kajen i 
Mörbylånga hamn är nu avslutat. 

Vatten och avlopp  
Mycket fokus har legat på det tilltänkta vattenverket i 
Mörbylånga. Tanken är att ett färdigt vattenverk ska vara i 
bruk till våren/sommaren 2019. Två stora entreprenader är 
igång, ett nytt vattenverk i Södra Möckleby och en 
överföringsledning mellan Degerhamn och Grönhögen. Ny 
struktur och innehåll av VA-taxan är beslutad. 

Fjärrvärme 
Utredning har genomförts om möjligheten att utöka 
fjärrvärmenätet i Färjestadens södra del. Utredningen 
landade i att fokusera på det befintliga. En strategi tagits 
fram för att utöka antalet anslutningar.  

Gator och vägar  
Besparingskravet på verksamheten för gator och vägar har 
endast tillåtit enstaka/akuta asfalteringar förutom 
traditionell drift och underhåll.       

Vindkraft 
Beslut har tagits att kommunen skulle sälja vindkraftverket i 
Brahehus vindkraftspark.  
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Verksamheten i ett framtidsperspektiv 
Vatten och avlopp  
Utbyggnaden av ledningar för vatten och avlopp är av stor 
betydelse. En fullständig utbyggnad är en långsiktig process 
och en synnerligen kostsam sådan. VA-planen som är 
framtagen utefter ”Lagen om allmänna vattentjänster” är ett 
mycket viktigt dokument i denna process. Förutom 
nyetableringar måste också befintliga ledningar och verk 
underhållas. Dricksvattenproduktionen måste kompletteras 
med ytterligare vattenverk för att säkra upp framtida 
klimatförändringar och dess konsekvenser med mindre 
tillgång till grundvatten. Tanken är att ett färdigt vattenverk 
ska vara i bruk till våren/sommaren 2019. 

Fjärrvärme 
De två fjärrvärmenäten i Färjestaden och Mörbylånga är väl 
utbyggda och behöver nu förtätas med fler anslutningar.  

Park, skog och grönytor 
I takt med att det exploateras områden ökar också 
skötselytan för grönytor, lekplatser, gaturenhållning, 
vinterväghållning, parker och friluftsområden. 
Klimatförändringarna med större nederbördsmängder 
skapar dessutom en längre växtsäsong. Allt detta måste 
mötas upp med rätt organisation samt med en modern och 
tillräcklig maskinpark. 

Gator och vägar 
Kommunens expansion och demografi med många unga i 
förskole- och skolåldern innebär högre krav med avseende 
på trafiksäkerhetsarbetet och nya gång- och cykelvägar, 
både i och mellan samhällena.  
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Ekonomisk uppföljning Teknisk affärsverksamhet 

Resultat 
Budget

2017
Utfall 

2017-12-31

Avvikelse 
mot budget 

2017

Utfall 
2016 

Avvikelse 
mot budget 

2016

Intäkter 69 486 76 019 6 533 74 297 6 233

Kostnader -99 584 -113 246 -13 662 -117 431 -6 655

Nettokostnader -30 098 -37 227 -7 129 -43 134 -422

Nettokostnad per verksamhetsområde 

Gator och vägar -13 991 -13 194 797 -13 100 1 903

Park och grönyta -4 806 -4 957 -151 -5 470 -714

Hamnar -2 446 -2 625 -179 -2 187 258

Avfall -200 -150 50 380 580

Teknisk administration -1 571 -1 697 -126 -1 660 -126

GS -902 -618 284 -821 -21

Vindkraft 0 -2 602 -2 602 -1 502 -1 502

Summa skattefinansierad verksamhet -23 916 -25 843 -1 927 -24 360 378

Vatten och avlopp -6 153 -7 234 -1 081 -16 470 1 481

Fjärrvärme -30 -4 152 -4 122 -2 303 -2 280

Summa taxefinansierad verksamhet -6 183 -11 386 -5 203 -18 773 -799

Nettokostnad -30 098 -37 227 -7 129 -43 134 -422
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Miljö- och byggnadsförvaltning 
Årets väsentliga händelser 
Personal 
Arbetsbelastningen på förvaltningen är fortsatt hög. Alla 
förändringar i bemanning får konsekvenser eftersom 
personalgrupperna är små.  

Två miljöinspektörer har under året slutat. Ytterligare en 
miljöinspektörstjänst har varit vakant p.g.a. besparingskrav. 

På bygglov har en byggnadsingenjör slutat. Tjänsten har 
återbesatts med en bygglovhandläggare. 

På planenheten blev tjänst vakant i början på året men 
återbesattes i april.  Två tjänster har varit vakanta p.g.a. 
föräldraledigheter. En tjänst kommer att övergå till att 
förstärka bygglovhandläggningen. 

Ärendehanteringssystemet 
Under året har förvaltningen arbetat med att slutföra 
implementeringen av nya systemet ”Vision”.  

Miljöverksamheten 

Miljösamverkan sydost, MSO 
Miljösamverkan Sydost samordnar tillsynsmyndigheterna 
inom miljö-, livsmedel och hälsoskyddsområdena i 
Gotlands och Kalmar län.  

Tillsyn och prövning alkohollagstiftning 
Lagen om elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare 
trädde i kraft den 1 juli vilket innebär att förvaltningen får 
utökade arbetsuppgifter. Lagen utgör ett genomförande av 
tobaks-produktdirektivet. Länsstyrelsen har under året 
granskat kommunens handläggning enligt 
alkohollagstiftningen. Länsstyrelsen bedömer att 
Mörbylånga kommun följer lagstiftningen i de delar som 
granskats. 

Klimat och energi 
En reviderad klimatstrategi antogs av kommunfullmäktige i 
juni.  Mörbylånga kommuns lokaler är nu uppvärmda enbart 
med energi från förnybara källor. För att uppnå den 
länsgemensamma målsättningen att alla samhällsbetalda 
transporter ska vara klimatneutrala till 2020 deltar 
kommunen i Klimatsamverkan Kalmar läns projekt 
”Färdplan 2020”. Den 11 januari var det elbilsfest när  
24 elbilar anlände till kommunen.  

 

Elbilarna anländer.  

Den 23 maj levererades 15 nya biogasbilar.  
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Arbetet tillsammans med SMHI kring ett nytt verktyg för 
klimatanpassning har pågått under året. Arbetet väntas 
stötta kommunens arbete med att ta fram en samlad plan 
för klimatanpassning. 

Bussdepå och tankställe för biogas är färdigställt. 
Förstudien för flytande biogas slutredovisades i juni och 
möjligheter till fortsättning utreds. Kommunens arbete kring 
biogas uppmärksammas av många, även i internationella 
sammanhang.  

Under året genomfördes en kartläggning av möjligheterna 
till avfallssortering vid kommunens arbetsställen. 
Kommunens miljö- och klimatstrateg har deltagit vid ESIN:s 
möte i Skottland för att informera om kommunens 
framgångar med biogas. Vidare arrangerade kommunen ett 
möte med tjänstemän, politiker och lantbrukare för att 
summera och diskutera framtiden för biogas på ön. 
Planerna på etablering av en eller flera produktionsenheter 
för flytande biogas på Öland/i Kalmar län har tagit fart.  

Ansökan om LOVA-medel till Mörbylånga kommun för att 
etablera ett strategiskt vattenvårdarbete på kommunal nivå 
har förberetts. 

 

Livsmedelstillsyn 
Kommande förändringar i kontrollen och rapporteringen till 
Livsmedelsverket innebär att 17 nya operativa mål ska 
nationellt och gemensamt genomföras under 2017-2019. 
Detta har inneburit särskilda insatser för att klara de nya 
kraven från 2018. 

En revision genomfördes av länsstyrelsen och 
Livsmedelsverket. Syftet med revisionen är att granska och 
utvärdera om kommunen har en planerad verksamhet och 
vad den ger för effekt.  En åtgärdsplan för de brister som 
framkom ska lämnas in till länsstyrelsen.  

Under året ändrades lagstiftningen för dricksvatten 
(Dricksvattenföreskrifterna SLVFS 2001:30). Förändringen 
innebär att alla vattenverk ska lämna in en faroanalys till 
kontrollmyndigheten som sedan ska fastställa dessa. En 
provtagningsplan ska också lämnas in och fastställas. Detta 
genomförs under första tertialet av 2018.  

Miljötillsyn 
Tillsyn är ett viktigt verktyg för att se till att kraven i olika 
lagstiftningar följs och på så sätt se till att risken för att 
problem uppstår minimeras.  

Östersjön är i dag ett hav i kraftig ekologisk obalans och 
med stor miljöpåverkan från många håll. Tillsyn av enskilda  

avlopp, kommunala avloppsreningsverk och tillsyn av 
lantbruk är viktigt då dessa verksamheter kan bidra till 
övergödningen av Östersjön.  

Miljöverksamheten har haft vakanser p.g.a. besparingskrav. 
Miljötillsynen har därför under perioden omprioriterats.  

Tillsynsfrekvensen avseende enskilda avlopp och 
lantbrukstillsyn har sänkts. Förvaltningen har planerat för 
öka tillsynsfrekvensen så snart vakanta tjänster är tillsatta. 
En viss ökning av antalet tillsynsbesök har skett men inte i 
den omfattning som avsågs. Tillsynen behöver därför 
förstärkas under 2018.  

Hälsoskydd 
På grund av vakanser har verksamheten utfört mycket 
begränsad egeninitierad tillsyn på hälsoskyddsområdet. 
Handläggning av klagomålsärenden har prioriterats. 
Tillsynsområdet behöver därför förstärkas under 2018.  

Miljösamverkan sydost, MSO 
Miljösamverkan Sydost samordnar tillsynsmyndigheterna 
inom miljö-, livsmedel och hälsoskyddsområdena i 
Gotlands och Kalmar län. Tillsynsmyndigheterna finns i 
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länens kommuner och på länsstyrelserna. Samverkan sker 
genom att driva projekt inom våra arbetsområden samt 
genomföra valda utbildnings- och temadagar. Under 
perioden har projektet "Enskilda avlopp, när är en 
infiltrationsanläggning inte längre godkänd ur 
miljösynpunkt?” och ett livsmedelsprojekt prioriterats. 

Projekten avseende ”Riktlinjer för dagvattenutsläpp - först 
handledning sen tillsyn - 2 årigt projekt samt tillsyn inom 
vattenskyddsområden” har getts lägre prioritet. 

Plan- och byggverksamheten 

Planverksamheten 
De stora planprogrammen som är framtagna i Strandskogen, 
Möllstorp och Björnhovda vid Åkervägen samt 
översiktsplanen innebär att antalet planuppdrag ökar. 
Större planprojekt som har pågått under året är fortsatt 
arbete med Färjestadens centrala delar såsom hamnplan, 
kv. Tingsplan och Ölands köpstad.  Arbete med en större 
plan för bostäder och hotell i Möllstorp har också påbörjats 
under året. Kommande planarbeten kommer att möjliggöra 
en stor differentiering av bostadsformer såsom hyresrätter, 
bostadsrätter och trygghetsboenden men även förskolor. 

Åtta detaljplaner har antagits under året. Kommunens 
antagandebeslut av planen i Norra Viken har upphävts av 
Länsstyrelsen. Kommunen har överklagat beslutet till 
regeringen. Förutom detaljplaner har även enheten deltagit i 
arbetet med att få fram underlag för en kommande havsplan 
för territorialhavet tillsammans med ett antal 
kustkommuner.  

Ett förslag till bostadsförsörjningsprogram har tagits fram 
och har godkänts av kommunfullmäktige. 

Ett förslag till blå/grönstrukturplan för Färjestaden i enlighet 
med översiktsplanen tagits fram under året detta som en 
fördjupning och tillägg till översiktsplanen. Målet att ta fram 
en dagvattenpolicy tillsammans med teknisk 
affärsverksamhet har inte att kunnat genomföras under 
innevarande år på grund av bristande personalresurser.  

Enheten deltar även som referenskommun i ett 
forskningsprojekt vid KTH och SIG ”Sustainable, Ethical and 
Adaptive RIsk Management of Sea level rise”, ”SEA-RIMS” 
med syfte att belysa de etiska aspekterna inför en 
havsnivåhöjning. 

Byggverksamheten 
Antalet bygglovärenden ligger på en stabil nivå jämfört med 
tidigare år. Antalet ansökningar gällande nybyggnation är 

fortsatt relativt högt. Värt att notera är att det under året har 
inkommit 7 bygglovansökningar för flerbostadshus, 48 
ansökningar om nybyggnation av enbostadshus för 
permanent boende. och 17 ansökningar om nybyggnation av 
fritidshus.  

Verksamheten kommer att ha ett fortsatt tätt samarbete 
med servicecenter för förbättrad service och snabbare 
handläggning.  

Bostadsanpassning 
Arbete pågår kontinuerligt för att förbättra arbetssätt och 
rutiner för att erhålla en snabbare och kostnadseffektivare 
hantering. Detta sker i tätt samarbete med M-verksamheten 
för att åstadkomma en obruten handläggning för sökandens 
bästa. Ny ”lag om samverkan vid utskrivning från sluten 
hälso- och sjukvård” som träder i kraft vid årsskiftet innebär 
att kommunen skall ta emot patienter från landstinget inom 
tre dagar ökar trycket på kommunens korttidsboende.  

Klimat- och energirådgivning 
Under 2017 har Klimat- och energirådgivningen skett i 
samarbete med Borgholms kommun efter ändrade regler  
om minskat bidrag från Energimyndigheten.  

Taxor och avgifter 
Ny reviderad plan- och byggtaxa antogs av 
kommunfullmäktige i samband med budgetbeslut i 
november. 

Kommunfullmäktige har antagit en ny taxa för elektroniska 
cigaretter, tobak, folköl och vissa receptfria läkemedel som 
börjar gälla från 1 januari 2018.    

Verksamheten i ett framtidsperspektiv 
För att lyckas med samhällsplaneringen ur ett 
hållbarhetsperspektiv, det vill säga socialt, ekonomiskt, 
kulturellt och ekologiskt, arbetar vi ständigt med att 
utveckla dialog och mötesformer med allmänhet och andra 
myndigheter samt inom kommunens verksamhet. 

Skapa hög tillgänglighet och god service. Säkerställa 
fulltalig personalstyrka. Fullgöra tillsyn enligt årsplaner. 
Upprätta handlingsplaner för förbättringsområden. 
Säkerställa fortsatt kompetensutveckling.  
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Ekonomisk redovisning Miljö- och byggnadsförvaltning   

Resultat 
Budget

2017
Utfall  

2017-12-31

Avvikelse 
mot budget 

2017

Utfall 
2016 

Avvikelse 
mot budget 

2016

Intäkter 7 376 8 459 1 083 8 105 729

Kostnader -16 463 -16 863 -400 -17 439 -1 827

Nettokostnader -9 087 -8 404 683 -9 334 -1 098

Nettokostnad per verksamhetsområde 
Miljö -4 782 -4 286 495 -4 426 408

Plan och bygg -1 556 -750 806 -1 033 370

Bostadsanpassning -2 750 -3 368 -618 -3 876 -1 876

Nettokostnad -9 087 -8 404 683 -9 334 -1 098
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Driftsredovisning  
(Redovisas inklusive interna poster) 

Kommunen Budget  
2017

Utfall  
2017

Avvikelse 
budget mot 
utfall 2017 

Utfall  
2016

Skattefinansierad verksamhet 

Kommunstyrelsen -15 498 -15 467 31 -15 013

Verksamhetsstöd -132 302 -137 531 -5 229 -123 370

M-verksamheten Vård och omsorg -298 129 -308 877 -10 748 -261 825

M-verksamheten Barn och ungdom -308 169 -303 452 4 717 -305 776

Kultur och näringsliv -28 747 -28 451 296 -32 649

Teknisk affärsverksamhet -23 916 -25 841 -1 925 -24 361

Miljö- och byggnadsförvaltning -9 087 -8 404 683 -9 336

Summa skattefinansierad verksamhet -815 848 -828 023 -12 175 -772 330

Finansförvaltning 2 062 10 911 8 849 9 633

Verksamhetens nettokostnader -813 786 -817 112 -3 326 -762 697

Skatteintäkter 646 678 649 841 3 163 620 780

Generella statsbidrag 180 683 184 772 4 089 160 320

Finansiella intäkter 8 000 13 277 5 277 10 314

Finansiella kostnader -1 900 -1 820 80 -777

Resultat för skattefinansierad verksamhet 19 675 28 958 9 283 27 940

Avgiftsfinansierad verksamhet 

Vatten och avlopp -6 153 -7 234 -1 081 -16 470

Fjärrvärmeverksamhet -29 -4 152 -4 123 -2 303

Resultat för avgiftsfinansierad verksamhet -6 182 -11 386 -5 204 -18 774

Totalt resultat för skatte- och avgiftsfinansierad  
verksamhet 13 493 17 572 4 079 9 167
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Årets resultat med avvikelse mot 
budget 
Här redovisas hur årets resultat förhåller sig till den budget 
som fastställs för den löpande verksamheten. Tabellen 
ovan redovisar utfall per sista december 2017 samt 
budgetavvikelse för helåret 2017. Budgeterat resultat för 
2017 uppgår till 13,4 mnkr och periodens resultat blev till 
17,5 mnkr, vilket innebär att resultatet blev 4,1 mnkr bättre 
än budgeterat. Avvikelse för de skattefinansierade 
verksamheternas nettokostnader blev -12,2 mnkr och för 
de avgiftsfinansierade verksamheternas nettokostnader 
blev avvikelsen -5,2 mnkr. Kommunens finansförvaltning 
redovisar ett resultat 8,9 mnkr bättre än budgeterat. 
Skatteintäkter och kommunal utjämning redovisar en 
positiv budgetavvikelse med 7,3 mnkr. Även kommunens 
finansnetto ger på en positiv budgetavvikelse på 5,3 mnkr. 
Sammantaget ger detta en budgetavvikelse på +4,1 mnkr. 

Politisk organisation inklusive kommunledning 
Den politiska organisationen inklusive kommunledningen 
redovisar ett resultat på -15 467 tkr för perioden, och 
hamnar därmed på ett resultat 31 tkr bättre än tilldelad 
budgetram. Överförmyndarverksamheten samt 
kommunledning ligger utanför budget, men underskotten 
täcks upp av Kommunstyrelsens budget för oförutsedda 
kostnader. 

Verksamhetsstöd 
Verksamheten redovisar ett resultat på -137 531 tkr totalt 
för verksamhetsstöd innebär det att resultatet blev  
5,2 mnkr sämre än tilldelad budgetram. De flesta 
verksamheter ger ett bättre resultat än budget, men den 
stora avvikelsen är för mark och exploatering och 
fastigheter. 

M-verksamhet Vård och omsorg 
Verksamheten redovisar ett resultat på -308 878 tkr vilket 
innebär ett resultat 10 749 tkr sämre än tilldelad 
budgetram. Det är framförallt äldreomsorgen, hemtjänsten, 
som har högre kostnader än budgeterat. Underskottet 
beror på att verksamheten ej kompenseras för 
volymavvikelser men även på för stora kostnader kopplat 
till den prislapp som har använts som underlag för 
budgeteringen. Även LSS har haft det svårt att hålla sig 
inom sina budgetramar inom vissa av verksamheterna. 
Även kostnaderna för privat assistans har hamnat utanför 
budget då kommunen har stora kostnader för externa 
vårdgivares sjuklönekostnader som inte ryms inom budget.  

M-verksamhet Barn och ungdom 
Verksamheten redovisar ett resultat på -303 452 tkr vilket 
innebär ett resultat som är 4 717 tkr bättre än tilldelad 
budgetram. Framförallt är det förskolorna som står för 
överskottet då personalkostnaderna har hållits nere, men 
det finns även en outnyttjad barnpengsreserv då 
pedagogisk omsorg haft färre barn än prognostiserat. 
Kostverksamheten klarar inte sin budget vilket är ett 
resultat av dyrare livsmedelskostnader. 

Kultur och näringsliv 
Verksamheten redovisar ett resultat på -28 451 tkr vilket 
innebär ett resultat som är 296 tkr bättre än tilldelad 
budgetram. Verksamheten har inledningsvis haft svårt att 
få ihop sin budget då det fanns stora kostnader kopplade 
till flytten av biblioteket i Färjestaden, men övriga 
verksamheter inom sektorn har genomfört besparingar 
som i slutet på året har lett till att verksamheten håller sig 
inom tilldelad ram. 

Teknisk affärsverksamhet 
Verksamheten redovisar ett resultat på -25 841 tkr vilket 
innebär ett resultat som är 1 925 tkr sämre bättre än 
tilldelad budgetram. Underskottet beror i huvudsak på 
vindkraftverket som dras med stora kostnader kopplat till 
ett lågt elpris.  

Verksamheterna för gator och vägar samt park och grönytor 
brukar ta ut varandra med respekt för snö alternativt mer 
skötsel på grönytor. Resultatet för 2017 är ett överskott på 
0,7 mnkr jämfört med budget vilket till stora delar beror på 
besparingar inom beläggning av gator och vägar.  

Miljö- och byggnadsförvaltning 
Förvaltningen redovisar ett resultat på -8 404 tkr vilket 
innebär ett resultat som är 683 tkr bättre än tilldelad 
budgetram. Kostnaderna för bostadsanpassningar blev 
600 tkr dyrare än budgeterat, men inte så mycket som 
prognostiserat. Nämndens övriga verksamheter hamnar på 
ett resultat bättre än budgeterat. 

Finansförvaltning 
Verksamheten redovisar ett resultat på 10 940 tkr vilket 
innebär ett resultat som är 8 878 tkr bättre än tilldelad 
budgetram. Under året har prognoserna för kommunens 
finansförvaltning varit komplexa att få ihop då det under 
2016 fanns ett stort underskott i denna verksamhet. Efter 
en ombudgetering i början på året tillfördes budgeterade 
medel till denna verksamhet. Den positiva 
budgetavvikelsen beror till stor del på att inte hela 
budgeten för lönerevisionen har utnyttjats. Avvikelsen 
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uppstår då avsättningen i budget inte beräknas på samma 
grunder som lönerevisionen beräknas. 

Skatter och kommunal utjämning 
Kommunens skatteintäkter och generella redovisar ett 
resultat på 834 613 tkr och resultatet blir 7 252 tkr bättre 
än tilldelad budgetram. 

Finansnetto 
Kommunens finansnetto redovisar ett resultat på 11 428 tkr 
och resultatet blir 5 328 tkr bättre än tilldelad budgetram. 
Det är kommunens avkastning på placeringar i 
värdepapper via Kalmar läns pensionsförvaltning som 
genererar än bättre avkastning än budgeterat. 

Avgiftsfinansierad verksamhet 
Kommunens taxefinansierade verksamheter avser Vatten 
och avlopp samt fjärrvärme och tillhör Teknisk 
affärverksamhet.  

Resultatet för vatten och avlopp blev -7 234 tkr och 
resultatet blev 1 081 tkr sämre än tilldelad budgetram. 
Resultatet för fjärrvärmeverksamheten blev – 4 152 tkr och 
resultatet blev 4 123 tkr sämre än tilldelad budgetram. I 
huvudsak är det fjärrvärmeverksamheten som inte klarar 
sin budget då taxorna inte täcker de kostnader som finns 
samt att mer olja har fått sättas in när det har varit som 
kallast och flispannan inte har räckt till. 

Vatten och avlopp gör ett negativt resultat på 1 mnkr. 
Under 2017 har Mörbylånga Kommun fortsatt köpa vatten 
av Kalmar Vatten via sjöledning. Detta medför en ökad 
kostnad i förhållande till budgeterad kostnad för egen 
produktion av vatten. 

Totalt innebär detta att den taxefinansierade 
verksamheten hamnar på ett resultat på -11 386 och 
resultatet blev 5 204 tkr sämre än tilldelad budgetram. 

Investeringsredovisning 

Investeringsprojekt Budget 2017
Utfall  

2017-12-31 
Avvikelse utfall mot 

budget 2017

Vård och omsorg  
Inventarier Äppelvägen 1 000                          -  1 000

Systemutveckling, e-hälsa 1 000 36 964

Arbetsmiljöförbättringar/utemiljö 650 305 345

  2 650 341 2 309

Verksamhetsstöd  
IT-investeringar 1 500 1 596 -96

Cykelprojektet                          -  1 600 -1 600

  1 500 3 196 -1 696

Barn och ungdom 
Arbetsmiljöförbättringar 900 335 565

Inventarier kosten 800 512 288

Skolgårdar 797 1 043 -246

Modul Gårdby 0 1 249 -1 249

  2 497 3 139 -642

Kultur och näringsliv 
Projekt vidareutv Zokker 300                          -  300

Fritid, invplan inkl badp 200 4 196

Flytt bibliotek Färjestaden                          -  175 -175

Konstnärlig utsmyckning                           -  80 -80

Inventarier Färjehallen                          -  40 -40

  500 299 321
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Investeringsprojekt Budget 2017
Utfall  

2017-12-31 
Avvikelse utfall mot 

budget 2017

Miljö- och byggnadsförvaltning 
Ärendehanteringssystem 750

 
536 214

Kommunalt finansierade laddstolpar 140                          -  140

  890 536 354

Mark och exploatering inkl. fastigheter 
Äppelvägen utbyggnad 16 platser särskilt boende 15 691 16 179 -488

Energibesparande åtgärder 5 596 1 328 4 268

Torslunda skola - matsal/klassrum 5 000 98 4 902

Trygghetsboende Södra Möckleby 4 000                          -  4 000

Markreserv 2 000 -21 2 021

Infrastruktur Åkervägen (CIS) 2 000                          -  2 000

Biogasmack 1 500 1 645 -145

Fiberkabalage 1 500 144 1 356

Kulturscen Kamerala Villan 1 045 400 645

Stödboende 1 000                          -  1 000

Gång och cykelväg (Brandstationen-Almérs och Al-
gutsrum-Almérs-Skogsby) 500 81 419

Väg förbi Kyrkbyn, Mörbylånga 475 304 171

Gula Villan omläggning tak 450                          -  450

Skansenskolan Takrenovering hus2 400                          -  400

Övriga mindre projekt 400 923 -523

Färjestadens centrum 300                          -  300

Färjestadens industriområde 250                          -  250

42 107 21 081 21 026

Teknisk affärsverksamhet       

Skattefinansierad verksamhet  
Upprustning Mörbylånga hamn 4 833 6 574 -1 741

Grönhögens hamn 3 343 122 3 221

Skötselbyg Färjestadens hamn 1 539 0 1 539

Trädäck södra piren Färjestaden 992 0 992

Flytbrygga 800 850 -50

Gatubelysning mätare 1 501 1 164 337

Övriga mindre projekt 2 080 668 337

Summa  15 008 9 378 5 710

Taxefinansierad verksamhet   
Mörbylånga vattenverk 28 965 8 961 20 004

Södra Möckleby vattenverk 25 589 26 006 -417

VA-stam Degerhamn Grönhögen 17 609 22 202 -4 593

VA-stam Norra Möckleby-Gårdby 12 160 16 821 -4 661

Kommunens byar 6 921 641 6 280
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Investeringsprojekt Budget 2017
Utfall  

2017-12-31 
Avvikelse utfall mot 

budget 2017

Grönhögen etapp 1 5 986 5 961 25

Segerstads reningsverk 4 000 0 4 000

Gröngatan 4 000 4 114 -114

Sanering vatten och avlopp 2 197 1 421 776

Reservkraft avloppspumpstation 1 581 0 1 581

Vattenförsörjning 1 500 340 1 160

Tveta vattenverk 1 346 287 1 059

Servisledningar 1 336 1 695 -359

VA-stam Gårdby Norra Möckleby 1 000 662 338

Gårdby pumpstation 1 000 144 856

Årsvik 697 33 664

Nya borror i Triberga 500 719                            697  

Ombyggnad Degerhamns avloppsreningsverk 500 0 500

VA-utbyggnad Strandskogen 0 2 122 -2 122

Övriga mindre projekt 970 419 551

Fjärrvärme Färjestaden 500 54 446

Fjärrvärme Mörbylånga 500 1 355 -855

Mätarbyte fjärrvärme 0 304 -304

Summa 123 560 99 003 25 473

Summa investeringsredovisning 188 792 136 973 52 855
 

Exploateringsverksamheten 

Exploateringsprojekt Budget 2017
Utfall  

2017-12-31 
Avvikelse utfall mot 

budget 2017

Mark och exploatering 10 000                          -  

Hållbar plats, Järnvägsgatan, Färjestaden                          -  8 261 

Mörbylånga hamn                          -  1 298 

Handelsområdet Brofästet, Färjestaden                          -  348 

Snäckstrand/Joels udde                          -  -386 

Förberedelse högstadium Färjestaden                          -  -115 

Rylgatan, etapp 2                          -  -775 

Övriga                          -  132 

Summa Exploateringsredovisning 10 000 8 763 1 237
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Finansiell analys 
Analys av årets resultat  
Kommunen uppvisar ett positivt resultat på 17,5 mnkr att 
jämföra med föregående års resultat på 9,2 mnkr. Jämfört 
med budget är det ett överskott med ca 4,1 mnkr (9,1).  

Kommunen har haft ett ekonomiskt utmanande år då det 
tidigt på året identifierades en budgetavvikelse inom 
kommunens finansförvaltning. Ett besparingspaket togs 
fram och en ombudgetering genomfördes där 
verksamheterna tillfördes 10 mnkr och budgeten för 
avskrivningar tillfördes 5 mnkr. Totalt innebar detta att 
verksamheterna fick nya ramar som minskades med 
motsvarande belopp. I huvudsak var det kommunens 
fastighetsavdelning som fick bära stora delar av 
besparingarna vilket innebar att det löpande 
fastighetsunderhållet fick stå tillbaka. 

De flesta av kommunens verksamheter har klarat av sitt 
besparingsuppdrag, men vård och omsorg har haft stora 
utmaningar att hålla sig inom tilldelad budgetram. 
Underskottet härrör sig framförallt till hemsjukvården och 
beror på att verksamheten ej kompenseras för 
volymavvikelser men även på för stora kostnader kopplat till 
den prislapp som har använts som underlag för 
budgeteringen. 

Kommunen har i och med antagandet av VA-planen 
genomfört stora investeringar i framförallt kommunens Va-
nät. Under 2017 uppgick årets nettoinvesteringar till 138,7 
mnkr (92,5). Den taxefinansierade verksamheten 
investeringar uppgår för 2017 99,0 mnkr och står därmed för 
merparten av kommunens investeringar. 

 

Under den senaste 10-årsperioden har resultaten för 
Mörbylånga kommun varierat kraftigt. Både stora underskott 
och stora överskott har redovisats. De senaste nio åren har 
resultaten varit positiva. Under åren 2009 och 2010 gjordes 
stora tillskott till den kommunala sektorn med anledning av 
den finansiella krisen. Tillskotten gjorde att Mörbylånga 
kommun kunde redovisa stora överskott under dessa år. 
Under 2012, 2013 och 2015 har återbetalning av AFA-medel 
skett, vilket har en del i att förklara överskotten.  

Under 2016 och 2017 fick hela Sveriges kommuner ett 
tillskott från staten genom de s.k. välfärdsmiljarderna. 
Kommunen ökade sina intäkter avseende statsbidrag med 
12,5 mnkr.  

Verksamheterna inom den skattefinansierade 
verksamheterna uppvisar ett underskott mot budget på  
12,2 mnkr enligt driftsredovisning ovan. Och de 
taxefinansierade verksamheterna redovisar även de ett 
underskott mot tilldelad budgetram med 5,2 mnkr. 
Kommunens finansförvaltning, skatteintäkter samt 
finansnettot redovisar positiva budgetavvikelser. Totalt sett 
redovisar kommunen en positiv budgetavvikelse och 
resultatet hamnar på 2,1 procent av kommunens skatter och 
bidrag. 

De negativa budgetavvikelserna finns inom vård och 
omsorg, verksamhetsstöd (Mark och exploatering) och 
fastigheter, teknisk affärsverksamhet samt inom de 
taxefinansierade verksamheterna. Resterande verksamheter 
har positiva budgetavvikelser. 

Finansnetto 
Mörbylånga kommuns finansnetto, det vill säga skillnaden 
mellan totala finansiella intäkter och totala finansiella 
kostnader uppgår till +11,4 mnkr. Finansnettot är betydligt 
högre än budgeterat, vilket framförallt beror på bättre 
avkastning på kommunens placering i värdepapper via 
Kalmar läns pensionsförvaltning.  
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Eget kapital 
Mörbylånga kommuns egna kapital har de senaste 10 åren, 
förutom 2008, ökat stadigt tack vare positiva resultat. Det 
egna kapitalet har också påverkats negativt med 26,2 mnkr 
av den avsättning för återställande av 
deponeringsanläggning som gjordes under 2015. Under 
2015 påverkades det egna kapital utöver årets resultat med 
en effekt om 6,7 mnkr gällande en redovisnings-
principförändring i och med att komponentavskrivningar 
infördes. Under 2016 har en uppskrivning avseende 
kommunens innehav i Kommuninvest genomförts med  
7,9 mnkr. Denna uppskrivning gjordes mot eget kapital i 
enlighet med de rekommendationer som kommit under året 
från Sveriges kommuner och landsting. 

 
Likviditet 
Likviditet visar kommunens kortsiktiga betalningsförmåga 
genom att jämföra likvida medel och kortfristiga fordringar 
med kortfristiga skulder. Mörbylånga kommuns likviditet 
uppgår till 164 %, vilket innebär en försämring mot 
föregående år då likviditeten uppgick till 182 %. Kommunen 
är i behov av att löpande ta upp nya lån för att klara av den 
höga investeringstakten som hålls i och med de stora 

investeringarna inom den taxefinansierade verksamheten 
Vatten och avlopp.  

De likvida medlen uppgår vid årsskiftet till 46,7 mnkr (53,6) 
vilket innebär en minskning med -6,9 mnkr jämfört med 
föregående årsskifte. Under 2017 togs ett nytt lån på  
57 mnkr och befintliga lån amorterades med 3,7 mnkr.  

Soliditet 
Soliditeten är ett mått på kommunens långsiktiga 
ekonomiska styrka. Den visar hur stor andel av de totala 
tillgångarna kommunen själv finansierat, det vill säga det 
egna kapitalet i förhållande till de totala tillgångarna. 
Soliditetsmåttet visar hur kommunens ekonomi utvecklas 
på lång sikt.  

Soliditeten för 2017 uppgår till 27 % (28) vilket är ungefär på 
samma nivå jämfört med föregående år. Om man även tar 
hänsyn till pensionsförpliktelsen inom linjen sjunker 
soliditeten till 9 % (8) vilket är ökning med 1 % jämfört med 
2016. Utvecklingen av soliditeten bestäms dels av 
tillgångsökningen och dels av resultatutvecklingen. 
Soliditeten har över tid försämrats och det beror på att 
kommunens skulder har ökat i snabbare takt än det egna 
kapitalet. Mörbylånga kommuns soliditet ligger också långt 
under riksgenomsnittet för kommuner, vilket för 2016 
uppgick till 46 %.  

Skuldsättningsgrad 
Kommunens skuldsättningsgrad, det vill säga skuldernas 
andel av de totala tillgångarna uppgår till 201 %. Jämfört 
med 2016, då skuldsättningsgraden uppgick till 191 %, har 
kommunens skuldsättningsgrad ökat genom att skulderna 
ökat i högre takt än tillgångarna. Detta kan framförallt 
förklaras med nyupplåningen på 57 mnkr som gjordes.  

Låneskuld/ränta 
Vid årsskiftet uppgick Mörbylånga kommuns låneskuld till 
753 mnkr, vilket innebär en högre låneskuld jämfört med 
föregående år då den uppgick till 693 mnkr. Kommunen 
kommer att amortera minst 3,1 mnkr under 2018 och dessa 
är i bokslutet omförda till kortfristig del av kommunens 
långfristiga skuld.  

Den genomsnittliga räntenivån under 2017 har varit 0,05 %, 
vilket är något högre än under 2016 då den uppgick till  
0,01 %.  

Genomsnittlig kapitalbindning är 2,42 år och den 
genomsnittliga räntebindningen är 0,86 år. Av lånen har 
50,1 % en kapitalbindning på 1 år eller kortare.  
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(mnkr) 2017 2016 2015 2014 2013 2012

Låneskuldens 
utveckling 752,9 693,3 625,8 547,5 504,6 470,0

Borgensåtaganden 
Kommunens totala borgensåtaganden uppgår till 727,3 
mnkr (749,7), vilket är en minskning med 22,4 mnkr jämfört 
med 2016. Borgensåtaganden innefattar lån till 
koncernbolag samt pensionsskuld inkl. löneskatt.  

Minskningen av borgensåtagandet beror främst på det 
sistnämnda i och med att pensionsförpliktelsen har minskat 
men även borgensåttagandet gentemot Mörbylånga 
bostäder har minskat under 2017.  

Utöver detta har Mörbylånga kommun genom sitt 
medlemskap i Kommuninvest ingått en solidarisk borgen 
såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s 
samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 
kommuner och landsting som är medlemmar i 
Kommuninvest har ingått likalydande borgensförbindelser. 
Mörbylånga kommuns ägarandel i Kommuninvest uppgår till 
0,35 %.  

Risk och kontroll 2017 2016 2015 2014

Budgetavvikelse, drift 
(mnkr) 

4,1 9,1 9,8 -1,2

Borgensåtagande (mnkr) 

     inom koncernen 492,0 504,2 494,2 503,9

pensionsskuld inkl. 
löneskatt 

235,4 245,4 258,6 271,2

     Övrigt 0,2 0,2 0,2 0,6

Låneskuld (mnkr) 752,9 693,3 625,8 547,5

Soliditet 27 % 28 % 28 % 32 %

Riskanalys 
Enligt Mörbylånga kommuns föreskrifter om 
medelsförvaltning ska likviditetsplaneringen bestå dels av 
en finansieringsbudget, dels en likviditetsplan. 
Finansieringsbudgeten ska utgöra en integrerad del i den 
centrala budgetberedningen. Likviditetsplanen ska vara 
rullande och omfatta tillsvidare tolv månader. Dessa 
dokument ska ligga till grund för bedömning av 
betalningsförmåga på kort och lång sikt samt vara underlag 
för beslut om placering av likvida medel och upplåning.  

Likvida medel ska placeras så att högsta möjliga avkastning 
uppnås samtidigt som säkerheten inte åsidosätts och 
likviditeten (tillgängligheten) bibehålls.  

Finansieringspolicyn säger att vid val av 
finansieringslösning för kommunens investeringar ska 
beaktas såväl den egna ekonomiska situationen som läget 
på kreditmarknaden. Kommunen bör självklart ta tillvara de 
möjligheter som finns att finansiera vissa investeringar med 
lån till vilka statliga räntebidrag är kopplat. Upplåning får 
göras vid behov för långfristiga finansieringar samt för att 
trygga den kortfristiga betalningsförmågan. Upplåning skall 
ske med beaktande av kommunens likvida situation, den 
egna investeringstakten samt aktuellt 
penningmarknadsläge.  

Mörbylånga kommun har tidigare haft en stor andel lån med 
fast ränta, vilket gjort att kommunens resultat i mindre 
utsträckning påverkats av ränteförändringar. Under de 
senaste åren har dock i stort sett alla lån skrivits om till 
rörlig ränta, vilket gör att kommunen kan utnyttja det 
fördelaktiga ränteläget. 

Kalmar Läns Pensionsförvaltning AB (KLP) har haft en 
fortsatt uppgång vilket har påverkat resultatet positivt med 
ca 8,4 mnkr (6,7). 

En lägre semesterlöneskuld per 2017-12-31 är vid 
motsvarande tidpunkt föregående år påverkar resultatet 
positivt med 0,8 mnkr.  

Kostnaden för avskrivningar överstiger budget med 5,7 mnkr 
(5,6). 

Analys av årets resultat utifrån 
balanskravet 
Enligt kommunallagen har varje kommun i Sverige ett 
balanskrav att förhålla sig till. Motivet till att riksdagen 
beslutat om ett balanskrav är för att förhindra en 
fortlöpande urgröpning av kommunernas ekonomi. 
Balanskravet innebär att intäkterna varje år skall överstiga 
kostnaderna. Enligt bestämmelserna ska negativa resultat 
återställas senast tre år efter bokslutsåret.  

De senaste årens positiva resultat för Mörbylånga kommun 
innebär att det inte finns något negativt balanskravsresultat 
att hantera. Resultatet för 2017 innebär att det inte heller för 
kommande år kommer att finnas något balanskravsresultat 
att hantera.  
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Analys av årets resultat utifrån balanskravet 

(tkr) 2017

Årets resultat enligt resultaträkningen 17 572

Reducering av samtliga realisations-
vinster -5 370

Justering för realisationsvinster enligt 
undantagsmöjlighet -

Justering för realisationsförluster en-
ligt undantagsmöjlighet -

Orealiserade förluster i värdepapper 114

Justering för återföring av orealiserade 
förluster i värdepapper -

Årets resultat efter balanskravs-
justeringar 12 316

Reservering av medel till resultatut-
jämningsreserv -

Användning av medel från resultatut-
jämningsreserv -

Balanskravsresultat 12 316

 
Enligt kommunallagen ska varje kommun redovisa en 
åtgärdsplan för eventuell återföring av uppkomna negativa 
resultat.  

Nettokostnadsutveckling 

År 

Netto-
kostnad 

(tkr) 

Ökning/  
minskning 

i %

Skatteint. 
inkl. gene-
rella stats-

bidrag 

Ökning/  
minskning 

i %

2017 828 497 4,3 % 834 612 5,2 %

2016 794 002 7,5 % 793 660 5,8 %

2015 738 862 5,0 % 750 046 5,5 %

2014 703 351 2,4 % 710 680 2,3 %

2013 689 175 5,7 % 694 664 2,7 %

2012 641 221 0,7 % 676 209 2,5 %

2011 624 166 3,7 % 659 404 3,9 %

2010 622 595 3,8 % 634 399 4,6 %

2009 595 763 2,3 % 606 564 2,4 %

2008 582 540 5,8 % 592 462 4,9 %

 
Resultatet av verksamhetens nettokostnader exklusive 
avskrivningar i resultaträkningen visar hur stor del av 
kommunens löpande verksamhet som måste täckas med 
framförallt kommunalskatt. Om nettokostnaderna ökar 

snabbare än skatteintäkterna försämras kommunens 
ekonomi och så småningom måste mellanskillnaden täckas 
med höjd utdebitering. 

Förvaltning av pensionsmedel 
Kommunen är delägare i Kalmar Läns Pensionsförvaltning 
AB (KLP). Övriga delägare utgörs av Landstinget i Kalmar län, 
samt kommunerna i Kalmar, Torsås, Nybro, Emmaboda, 
Mönsterås, Hultsfred, Vimmerby, Oskarshamn och Högsby. 
Från och med år 2003 har förvaltningen av medlen 
övertagits i egen regi. Placeringar har gjorts i svenska 
räntepapper och i aktier på Stockholms fondbörs samt ett 
par utländska börser. Sedan 2001 har Mörbylånga inte gjort 
några ytterligare avsättningar i värdepapper. Den 
ackumulerade avsättningen fr.o.m. 1996 uppgår därmed 
fortfarande till 24,5 mnkr. Avkastningen på värdepapprena 
reinvesteras dock i nya värdepapper. Det bokförda värdet 
vid årsskiftet uppgick till 90,1 mnkr (80,3) och 
marknadsvärdet var 97,8 mnkr (95,0). 

Pensionsskulden 
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 ansvarsförbindelse.  

35,5 mnkr (33,5) är avsatta som pensionsavsättning 
(inklusive löneskatt) per 2017-12-31. 19,6 mnkr (18,3) är 
bokfört som en kortfristig skuld för den individuella delen 
som betalas ut till respektive pensionsförvaltare. 

Pensionsförpliktelsen som redovisas inom linjen i 
balansräkningen och därmed inte påverkar kommunens 
skulder uppgår vid årsskiftet till 235,3 mnkr (245,4) 
inklusive löneskatt.  

Löpande under året har 14,6 mnkr (14,4) inkl. löneskatt 
betalats ut som pension. Dessa utbetalningar, som belastar 
resultaträkningen, kommer successivt att öka framöver i 
takt med att dagens anställda går i pension. 

Pensionsförpliktelser (mnkr) 2017 2016
Avsättning inkl. löneskatt 35,5 33,5
Ansvarsförbindelser inkl. löneskatt 235,4 245,4
Placerade pensionsmedel 90,1 80,3
Marknadsvärde placerade medel 97,8 95,0
Återlånade medel (1+2-4) 173,1 184,0
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Tillgångsslag placerade pensionsmedel 

(tkr) 
 Bokfört 

ingående 
värde 

Bokfört 
utgående 

värde 

Ingående 
marknads-

värde

Utgående 
marknads-

värde

Likvida medel 4 329 2 744 4 329 2 986

Aktier 44 523 49 384 54 861 56 733

Obligationer 35 732 40 729 40 111 41 042

Summa 84 584 92 857 99 301 100 761

Känslighetsanalys 
En kommun påverkas givetvis många gånger av händelser 
som står utanför dess kontroll. Det kan till exempel vara en 
konjunktursvängning eller ändrade lagar och förordningar. 
Ett sätt att göra detta tydligt är att upprätta en 
känslighetsanalys som visar hur olika förändringar påverkar 
kommunens finansiella situation. I tabellen nedan 
redovisas hur ett antal faktorer påverkar kommunens 
ekonomi. Där går bland annat att utläsa att varje procents 
löneökning innebär en kostnad för kommunen på  
ca 5,7 mnkr. Vidare framgår det att en procents ökning av 
räntekostnaderna medför en kostnad på 6,7 mnkr. 
Oplanerade händelser eller beslut kan få avgörande 
betydelse för kommunens ekonomi. Därför är det viktigt att 
upprätthålla en finansiell beredskap på kort som lång sikt.  

Händelseförändring 
Kostnad/intäkt 

(mnkr)
Ränteförändring med 1 % + / - 6,7

Löneförändring med 1 % + / - 5,7

Bruttokostnadsförändring med 1 % + / - 9,7

Generell avgiftsförändring med 1 % + / - 0,9

Försörjningsstödsförändring med 10 % + / - 0,6

Förändrad utdebitering med 1 kr + / - 30,5

Generella statsbidrag med 1 % + / - 1,3

 
Övriga händelser under året 
Under 2016 inkom ett skadeståndsanspåk till kommunen på 
1,6 mnkr. Anspråket gällde att kommunen gjort ett 
handhavandefel i sin myndighetsutövning och beviljat ett 
bygglov där kommunen bedömt att grannar inte behövde 
höras. Vid överklagande av beslutet upphävde 
Länsstyrelsen bygglovet. Skadeståndet gäller ersättning för 
ned-lagda byggkostnader. Kommunen bestred under 2017 
skadeståndsanspråket vilket ledde till en stämning av 
kommunen. 

Investeringsverksamhet 
Investeringsbudgetens omslutning bestäms utifrån 
Mörbylånga kommuns finansiella mål avseende volymerna 
på avgiftsfinansierade investeringar respektive skatte-
finansierade investeringar, som i sin tur baseras på 
omfattningen av skatteintäkter och statsbidrag. Detta 
innebär att investeringsbudgeten för 2017 uppgick till  
188,8 mnkr.  

Nettoinvesteringarna för 2017 uppgår till ca 138,7 mnkr 
(92,5 mnkr). De största investeringsprojekten under året var 
vattenverket i Degerhamn 26,0 mnkr, VA-stam Degerhamn–
Grönhögen 22,2 mnkr, överföringsledning till Gårdby/Norra 
Möckleby för 16,8 mnkr, 16 nya platser på äldreboendet på 
Äppelvägen 16,2 mnkr, upprustning Mörbylånga hamn  
6,6 mnkr samt Grönhögen etapp 1 6,0 mnkr. Till detta 
kommer diverse mindre investeringar i bl. a. hamnar, 
fastigheter, fordon med mera.  

Av nettoinvesteringarna på 138,7 mnkr, avser 99,0 mnkr 
avgiftsfinansierade investeringar. Skattefinansierade 
investeringar uppgår därmed till 39,7 mnkr. Förbrukad 
investeringsvolym innebär att Mörbylånga kommun klarar 
målet med självfinansiering av skattefinansierade 
investeringar. 

Investeringar 

 
 

Sammanfattning och 
framtidsbedömning 
Den finansiella oron i omvärlden försvagas inte men den 
svenska ekonomin går som en raket i mångt och mycket. 
Mörbylånga kommun har även under 2017 haft en god 
ekonomisk utveckling. Årets resultat är positivt med 17,5 
mnkr. Den totala måluppfyllelsen är något sämre än tidigare 
år, men tre av fyra av de finansiella målen uppnås de 
finansiella målen uppnås, förutom målet om avsättning till 
pensionsförvaltning/amortering som bara delvis uppnås. 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

År

Investeringar 76 62 60 79 91 70 110 111 137
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I samband med att budget 2018 antogs togs även nya 
verksamhetsplaner där kommunens övergripande 
perspektiv; Medborgare, Medarbetare, Utveckling och 
Ekonomi, har brutits ner i verksamhetsmål i för totalt 18 
olika verksamheter. Dessa verksamhetsplaner ska sedan 
brytas ner i arbetsplaner och dessa kommer att följas upp 
under 2018 i samband med tertialboksluten.  

En viktig förutsättning för att skapa god ekonomisk 
hushållning är att det finns balans mellan löpande intäkter 
och löpande kostnader. Verksamhetens nettokostnader bör 
därför inte öka i snabbare takt än skatteintäkter och stats-
bidrag. Under 2016 ökade verksamheternas nettokostnader 
i större omfattning än vad kommunernas skatteintäkter 
ökade. Under 2017 har denna trend brutits och kommunens 
nettokostnader ökade med 4,3 % (7,5) samtidigt som 
skatteintäkter och statsbidrag ökade med 5,2 % (5,8). Att 
kommunens intäkter har ökat mer än verksamheternas 
nettokostnader innebär att det återigen finns en balans 
mellan löpande intäkter och kostnader i kommunen.  

Mörbylånga kommun har en relativt svag balansräkning, 
vilket visas då soliditeten beräknas. Största delen av 
kommunens tillgångar är finansierade med lånade medel 
istället för eget kapital. Detta behöver kommunen rätta upp 
för att kunna hålla en god ekonomisk hushållning även i 
framtiden. Stora positiva resultat kommer därför att krävas i 
framtiden så kommunen kan bygga upp sitt egna kapital. På 
grund av detta har kommunens finansiella mål om att 
resultatet ska uppgå till minst 1,0 % och under 
planperioden uppgå till 2,0 % i förhållande till 
skatteintäkter och statsbidrag. Klarar kommunen detta 
innebär det att man kan självfinansiera investeringar i  
större utsträckning.   

Kommunens resursfördelningssystem som omfördelar 
kommunens resurser med utgångspunkt från demografiska 
förändringar har under 2017 reviderats för att bättre möta 
framtida förändringar. Detta innebär att kommunernas 
verksamheter inom skola och omsorg under 2018 kommer 
att kompenseras för volymavvikelser vilket den gamla 
modellen inte tillät.  

Kommunens tillväxtplaner bygger på en årlig 
befolkningsökning med 120 personer. Detta mål uppnåddes 
under 2016 med stor marginal. Under 2017 blev inte 
tillväxten lika stor utan landade på 84 personer. Enligt den 
senast befolkningsprognosen som tagits fram så kommer 
denna ökning att fortsätta även framöver, möjligen i den 
takt som krävs för att vi ska nå 16 000 invånare 2025. Det 
kommer att ställas stora krav på framförallt boende-

möjligheter och investeringar i bl.a. skola, förskolor och 
äldreboenden för att denna tillväxt ska fortsätta. 

Mörbylånga kommun har under 2000-talet gjort mycket 
stora investeringar i om- och nybyggnationer av 
äldreboenden, skolor samt uppbyggnaden av fjärrvärme-
verksamheten i Mörbylånga och Färjestadens tätorter. Det 
kvarstår dock ett mycket stort behov av att bygga ut vatten 
och avlopp på den östra och södra delen av kommunen. En 
VA-plan är framtagen och arbetet med utbyggnaden satte 
igång våren 2015 och pågår nu för fullt. 

Den reviderade översiktsplanen möjliggör, tillsammans med 
VA-planen, en fortsatt utveckling av kommunen.  

Planarbetet fortsätter vidare i Mörbylånga hamn och på 
sockerbruksområdet. Inom den närmaste planperioden 
beräknas förnyelsearbetet ha tagit fart i Mörbylånga tätort.  

Befolkningsutvecklingen under 2017 visade på ett överskott. 
Totalt ökade kommunen med 84 personer. Under året 
föddes 26 personer färre än vad som dog vilket innebar att 
födelsenettot blev - 26 personer. Flyttningsnettot blev 
positivt, +105 personer. För att kunna utveckla kommunen 
framöver krävs det att befolkningskurvan fortsätter stiga, 
samtidigt som detta naturligtvis ställer ökade krav på den 
kommunala servicen. Ett problem är att befolknings-
ökningen framförallt sker i den norra delen av kommunen 
medan det sker en minskning i de södra delarna.  

Antalet barn och unga ökar stadigt i framförallt norra 
kommundelen vilket ställer stora krav på tillgång till skolor 
och förskolor. Under 2019 och 2020 planeras nybyggnation 
av nytt högstadium och ny förskola i Färjestaden.  

Med anledning av de demografiska förändringarna i 
samhället uppstår ständigt nya behov av verksamhet. Till 
detta kommer de statliga reformerna som innebär större 
tryck på den kommunala servicen, till exempel inom 
barnomsorg. Den stora kommunala utmaningen kommer att 
bli att internt göra omfördelning av de resurser som finns i 
form av skatter och statsbidrag för att täcka de förändrade 
demografiska förutsättningarna.  

Den fortsatt höga investeringsnivån medför att en allt större 
del av skatter och statsbidrag framöver kommer att 
användas för att betala räntor på lån. Därmed minskar 
utrymmet för den ordinarie verksamheten. Kommunen 
måste justera investeringsvolymen till en nivå som medger 
amortering av befintliga lån. Räntenivån har under året varit 
fortsatt låg.  



Årsredovisning 2017 Mörbylånga kommun 
Finansiell analys 

 
 
 

54 

Den starka skatteunderlagstillväxt kommunerna har haft de 
senaste åren beräknas dämpas framöver. Detta sker 
samtidigt som det demografiska trycket öket, vilket innebär 
att vi blir fler yngre och äldre i förhållande till ökningen i 
arbetsför ålder. Detta kommer att ställa stor krav på 
kommunen. 
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Personalekonomisk redovisning 
Mörbylånga kommun – vi gör 
skillnad! 
I Mörbylånga kommun gör våra medarbetare skillnad varje 
dag! Alla invånare, företagare, nyinflyttade, föreningar och 
yrkesutövande kommer dagligen i kontakt med våra 
medarbetare på ett eller annat sätt. Det kan till exempel 
vara i skolan, i stöd och omvårdnad om man är äldre, på 
våra gator och grönytor, i kultur- och idrottsaktiviteter, vid 
ny- eller ombyggnation, vid användning av vårt viktigaste 
livsmedel – vatten, vid hjälp att hitta rätt kontaktperson när 
man behöver stöd av olika slag.  

För oss är våra medborgare och våra medarbetare våra 
viktigaste kunder och uppdragsgivare. Vi sätter människan i 
fokus och ger ett gott bemötande och god service. För att 
följa upp hur vi strategiskt arbetar med att ta tillvara vår 
viktigaste kraft, våra medarbetare, tar vi årligen fram vår 
personalekonomiska redovisning. I redovisningen 
presenterar vi personella beräkningar som hjälper oss att 
fortsatt skapa ett hållbart arbetsliv.  

Ett omfattande arbete har pågått under året för att 
genomföra projektet heltid som norm. Genom 
handlingsplaner har vi under 2017 fortsatt att arbeta med 
att förbättra arbetsmiljön utifrån vår arbetsmiljöenkät, våra 
medarbetarsamtal, Arbetsplatsträffar och 
samverkansmöten/Cesam. Detta har gett resultat och vi kan 
se att sjukskrivningarna är lägre än under 2016. I slutet av 
året kom det nya Avtal om samverkan och arbetsmiljö som 
ersätter FAS05 och som gör att vi nu reviderar vårt lokala 
avtal. Under hösten handlade fokus på de policyer och 
rutiner som kommunen har gällande trakasserier och 
kränkande särbehandling efter kampanjen i sociala medier 
och kring #metoo.  

Under de senaste åren har arbetet med att utveckla det 
närvarande ledarskapet prioriterats. Mörbylånga kommun 
har en personalstrategi som tydligt redovisar vad vi 
förväntar oss av våra ledare och hur vi vill att man agerar 
som chef. För oss är det viktigt med stora hjärtan, en stark 
värdegrund, hög kompetensnivå och tydliga mål. Vi vill att 
våra chefer går före och visar vägen, att vi inspirerar, 
utmanar och möjliggör för andra att agera.   

Ett annat prioriterat område är kompetenshöjning där vi i 
början av 2018 nu startar upp Mörbylånga Akademien för att 

låta medarbetare med kompetens inom olika områden 
utbilda sina kollegor för att höja den breda 
kompetensnivån. Kurserna vi tillhandahåller är t ex inom 
våra olika system, inom olika personalrelaterade regler, nya 
kommunallagen, förhandlingspaketet och offentlighet och 
sekretess.  

Vi har en hel del utmaningar under 2018 med 
förbättringsarbete, förändrade processer och 
dataskyddsförordningen GDPR. Arbetet kommer att bli 
omfattande och påverka i stort sett samtliga medarbetare, 
men det kommer också att resultera i förbättrat och 
förändrat arbetssätt som får våra medarbetare att må bättre 
och som gör att vi alla kan ge ännu bättre service till våra 
medborgare.  

Det är dags att vi alla känner stolthet över det arbete och 
det resultat vi åstadkommer dagligen för alla vi möter. Vi 
presterar mer när vi tillsammans tar tillvara våra 
erfarenheter och kompetenser. Mörbylånga kommun – vi 
gör skillnad! 

Värdegrund 
Mörbylånga kommuns värdegrund är: ”Människan i fokus” 

 Vi ansvarar för att tillsammans utveckla 
Mörbylånga kommun på ett kreativt och jämlikt 
sätt. 

 Vi ger ett gott bemötande och en god service. 
 Vi är öppna och tydliga och ser vår roll i ett större 

sammanhang. 
 Vi ansvarar för att hela verksamheten fungerar och 

når uppsatta mål.  
 Vi presterar mer när vi tillsammans tar till vara våra 

erfarenheter och kompetenser. 
 

Sammanfattande  fakta 
Anställda 
Mörbylånga kommun hade 1 281 medarbetare vid 
mättillfället den 31 december 2017, vilket är en minskning 
med 39 medarbetare jämfört med föregående år. 
Fördelningen av kommunens anställda var 80,33 % kvinnor 
(80,57 % 2016) och 19,67 % män (19,43 % 2016), 1 137 av 
de anställda var tillsvidareanställda (88,76 % ), jämfört 
med 1 148 tillsvidareanställda 2016 (86,97 %) och  
144 visstidsanställda (11,24 %), jämfört med 148 
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visstidsanställda 2016 (13,03 %). Flest medarbetare är 
anställda inom skola och omsorg. 

Årsarbeten 
Antal årsarbeten, som beräknas utifrån summerad 
sysselsättningsgrad upp till heltid, var 1 180.  Det är en 
ökning med 25 årsarbeten jämfört med 2016.  

Sysselsättningsgrad 
Den genomsnittliga sysselsättningsgraden uträknad på 
tillsvidareanställdas grundanställning var 92,62 % 2017, 
varav 92 % fördelat bland kvinnorna och 95,2 % fördelat 
bland männen. 

Löneläget 
Medellönen för tillsvidareanställd personal i kommunen var 
vid mättillfället den 31 december 2017, 28 603 kr (27 734 kr 
2016). Kvinnornas medellön var 28 248 kr (27 406 kr 2016) 
och för männen 30 115 kr (29 088 kr 2016). Medellönen 
ökade med 869 kr jämfört med 2016. Lönekostnaden för 
året uppgick till 567,69, mnkr inkl. personalomkostnader 
(547,6 2016). 

Övertid 
Kostnaden för övertid minskade och uppgick till 7,2 mnkr, 
en minskning med ca 0,9 mnkr från föregående år. 

Inhyrd personal 
Kostnaden för bemanningsföretag och andra aktörer, 
minskade med 13 tkr. Kostnaden för tillfälligt inhyrd 
personal var 246,2 tkr 2017 (259 tkr 2016).  

Ekonomiavdelningen har hyrt in tillfällig personal för totalt 
82,5 tkr (Proffice) vilket är 34 % av totalsumman. Personal- 
och löneavdelningen har hyrt in tillfällig personal för 65 tkr 
(One Partner Group Kalmar AB) vilket är 26 % av den totala 
lönesumman.  

Åldersstruktur 
Medelåldern för kommunens månadsavlönade var 46,66 år 
2017 (46,64 år 2016). Cirka 43,25 % av kommunens 
anställda var 2017 över 50 år. De yrkeskategorierna med 
lägst medelålder var vårdbiträden (40 år), lärare i tidigare 
åren (41,26 år) och barnskötare (43,20 år). De 
yrkeskategorierna med högst medelålder och samma urval 
återfanns bland elevassistenter (48,63 år), förskollärare 
(48,46 år) och sjuksköterskor (47,06 år). 

Rekryteringar 
Under 2017 annonserades totalt 327 tjänster (266 st 2016) 
varav 264 tillsattes av 196 kvinnor och 68 män genom 
Offentliga jobb. 

Avgångar 
Under 2017 avgick 170 personer från sin anställning i 
kommunen. Av dessa slutade 115 personer på egen 
begäran, 34 personer gick i pension, 15 personer slutade av 
annan orsak, 2 personer på grund av omorganisation, 1 
person på grund av att vikariat upphört, 1 person avliden 
och 2 personer har sagts upp på grund av arbetsbrist. 
Kommande femårsperiod, till och med år 2022, beräknas 
135 personer att gå i ålderspension om de inte väljer att 
fortsätta arbeta efter 65 år. Förra året valde 60 personer, 
varav 7 tillsvidareanställda, att arbeta efter 65 fyllda år. Den 
genomsnittliga pensionsåldern 2017 i kommunen var  
64,54 år. 

Friska medarbetare 
Under året har 33,56 % av medarbetarna inte haft någon 
sjukfrånvaro alls (36,63% 2016). Fördelningen mellan 
könen visar att de kvinnliga medarbetarna utan någon 
sjukfrånvaro uppgick till 29,75 % och för de manliga 
medarbetarna var siffran 49,32 %. Under de senaste två 
åren har 26,23 % inte haft någon sjukdag alls. 

Sjukfrånvaro 
Under året minskade sjukfrånvaron bland kommunens 
anställda. Andelen sjukfrånvaro av tillgänglig arbetstid 
uppgick 2017 till 6,76 %, jämfört med 7,02 % 2016, totalt 
för kommunen. Kvinnornas sjukfrånvaro minskade med 
0,39 % jämfört med 2016, till 7,70 % och männens ökade 
med 0,34 % jämfört med 2016 till totalt 3,28 %. 

Rehabilitering 
Arbetsgivaren ska genomföra en rehabiliteringsutredning 
när en medarbetare varit sjukskriven fyra veckor, haft en 
upprepad korttidsfrånvaro eller när en medarbetare själv 
begär det. I vårt system Adato hade kommunen 383 stycken 
pågående rehabiliteringsärenden, 52 stycken fler än vad 
som rapporterades under 2016. Orsaken uppgavs främst 
vara på grund av upprepad korttidsfrånvaro 104 st och 
långtidsfrånvaro 76 st. Den vanligast noterade 
sjukdomsorsaken kunde härledas till fysiska orsaker. 

Arbetsskador och tillbud 
Under det gångna året inrapporterades 292 tillbud,  
273 olycksfall, 4 färdolycksfall och 58 riskobservationer, 
totalt 627 händelser. Tillbudsanmälningarna ökade med  
361 anmälningar. Att anmälningar om arbetsmiljöhändelser 
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ökar kan vara på grund av att medarbetarna har ökat sin 
kompetens på arbetsmiljöområdet och använder systemet 
mer systematiskt. Antalet anmälda arbetsskador till AFA var 
under året 61 st, vilket är en ökning med 43 anmälningar. 

Personal 
Tillsvidareanställda och årsarbetare per 
verksamhet 
Antalet anställda var vid mättillfället den 31 december 2017 
1 281 anställda vilket är en minskning med 39 medarbetare 
jämfört med föregående år. Av dessa var 88,76 % 
tillsvidareanställda och 11,24 % visstidsanställda. 
Förändringen utgjordes av en minskning med 11 
tillsvidareanställda och en minskning av 28 
visstidsanställda. 

Antalet tillsvidareanställda fördelat per verksamhet  
per 2017-12-31  

 

                                                           2017 2016 2015

M Vård och omsorg 540 526 491

M Barn och ungdom 481 505 472

Teknisk affärsverksamhet * 37 37 37

Verksamhetsstöd 36 35 34

Kultur och näringsliv 26 26 21

Miljö- och byggnadsförvaltning 17 19 20

Totalt 1137 1148 1075
 

 

Antalet visstidsanställda fördelat per verksamhet  
per 2017-12-31 

 

Antal visstidsanställda medarbetare fördelat per  
förvaltning per 31 december årligen 

  2017 2016 2015

M Vård och omsorg 73 81 66

M Barn och ungdom 59 78 64

Teknisk affärsverksamhet 5 2 1

Verksamhetsstöd 4 5 6

Kultur och näringsliv 3 4 5

Miljö- och byggnadsförvaltning - 2 -

Totalt 144 172 142

Löner 
I enlighet med kommunens riktlinjer så ska de anställda 
inom Mörbylånga kommun uppleva att lönesättningen sker 
rättvist och objektivt. Grunden för lönesättningen är en 
värdering av befattningen som utgår från ansvarsnivå, 
svårighetsgrad, arbetsmiljö och kompetenskrav. Samtidigt 
ska det strävas mot en individuell och differentierad lön 
som bygger på den anställdes prestation i förhållande till 
uppsatta mål. Medarbetare ska årligen ha ett 
medarbetarsamtal med bedömning av måluppfyllelse samt 
ett delgivningssamtal där ny lön meddelas. Den 
kommungemensamma mallen för medarbetarsamtalet är 
obligatorisk för hela organisationen. Medarbetarsamtalet 
syftar till att skapa rätt förutsättningar för medarbetaren att 
kunna utföra sitt arbete så bra som möjligt och samtidigt 
känna mening, motivation och glädje på jobbet. Det bidrar 
till att vi blir en attraktiv och konkurrenskraftigarbetsgivare. 
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Medellön per kön och ålder 
Medellönen baseras på de tillsvidareanställda som var 
registrerade vid mättillfället den 31 december 2017 och 
utgår från den totala lönen för en heltidsanställd. 
Medellönen i kommunen var vid tillfället 28 603 kr i 
månaden (27 734 kr år 2016), vilket är en höjning med 869 
kr. Medellönen totalt för tillsvidareanställda kvinnor var  
28 248 kr (27 406 kr år 2016) och män 30 115 kr  
(29 088 kr år 2016). 

Löneöversyn 2017 
Mörbylånga kommun genomförde lokala 
löneöversynsförhandlingar med 14 kollektivavtalsbärande 
personalorganisationer. Förhandlingar genomfördes genom 
att löneökningen fördelades individuellt och differentierat. 
Löneöversynen för år 2017 gällde enligt de centrala avtalen 
från och med den 1 april, och för Kommunals avtal från  
1 maj.  

Personalkostnader 
Personalkostnaderna utgör den största delen av 
kommunens totala kostnader. År 2017 var kostnaden  
567,9 mnkr, och 2016 var denna kostnad 547,6 mnkr.  

Personalomkostnader 2017 

 

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

 

 

 

 

Personalkostnader, mnkr 2017 2016 2015

Bruttolön exkl. övertid 399,8 384,6 343,7

Personalomkostnader 160,8 154,9 135,4

Summa 560,6 539,5 479,1

Total övertid/ fyllnadstid inkl. PO 7,2 8,1 7,8

Summa kostnader må-
nads/Timavlönad personal inkl. 
övertid/ fyllnad samt PO 567,8 547,6 486,9
 

Övertid 
Kostnaden för enkel- och kvalificerad övertid/mertid för 
tillsvidare- och visstidsanställda med månadslön var  
7,2 mnkr (8,1 mnkr år 2016), beloppet inkluderar 
personalomkostnader.  

Arvoden förtroendevalda 
Arvoden och ersättningar till förtroendevalda uppgick 2017 
till 6,1 mnkr (6,7 mnkr år 2016), exklusive 
personalomskostnader. Den 31 december 2017 fanns 111 
personer (150 år 2016) registrerade som förtroendevalda i 
kommunen. 

Åldersfördelning och personalförsörjning 
Fram till och med år 2022 kommer 135 
tillsvidareanställdagå i pension, under förutsättning att de 
arbetar fram till 65 år. Åldersfördelningen bland personalen 
tydliggör i fortsatt hög utsträckning behovet av 
planeringsinsatser vad gäller rekrytering för framtiden. 
Tillgång och efterfrågan av befattningar kommer att styra 
och påverka oss som arbetsgivare. 

Mörbylånga kommun är inte i en unik situation utan 
majoriteten av kommunerna i riket är i liknande situation. 
Därmed kommer vi att få en hård konkurrens med övriga 
arbetsgivare på arbetsmarknaden att rekrytera medarbetare 
med rätt kompetens. Då åttiotalisterna är betydligt färre än 
tidigare generationer kommer det att bli en omvänd 
rekryteringssituation än idag. De unga kommer att ställa 
krav på arbetsgivaren på ett helt annat sätt än tidigare. 

För att kunna konkurrera om den kompetens som ska ge 
kommunens invånare en service av hög kvalitet bör nya 
synsätt och idéer lyftas fram. Likaså är det angeläget att de 
idag icke traditionella lösningar ges möjlighet till prövning. 
Allt detta ska inrymmas i den ekonomiska situation som 
kommunen står inför de kommande åren. 
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Tillsvidareanställda per åldersgrupp i procent av samtliga 
tillsvidareanställda 

 

Visstidsanställda per åldersgrupp i procent av samtliga 
visstidsanställda 

 

Pensionsavgångar 
Pensionsåldern är rörlig mellan 61 och 67 år. I Mörbylånga 
kommun år 2017 var medelåldern för anställda som slutat 
till följd av pensionsavgång 64,54  år. Under året hade 
kommunen 35 pensionsavgångar (36 st år 2016). Inom 
kommande femårsperiod, 2018 – 2022, förväntas  
135 anställda att gå i pension, om de väljer att gå i pension 
det året de blir 65 år. Under 2017 var det totalt  
60 medarbetare, varav 7 tillsvidareanställda som arbetade 
kvar efter fyllda 65 år. 10 medarbetare (9 tillsvidare-
anställda, 1 AVA) valde att gå i pension som då var 66-67 år. 
De yrkeskategorier där de flesta kommande pensions-
avgångarna sett till antalet finns, fram till 2022 är 
undersköterskor med 19 personer, lärare med olika 
inriktningar 25 personer, förskollärare 20 personer samt 
barnskötare 7 personer och 20 personer inom 

kostverksamheten. Utöver definierade yrkeskategorier är 
det cirka 8 personer med chefs- och arbetsledartjänster 
utspridda över flera förvaltningar som kommer att gå i 
pension de kommande åren. 

Verksamheter 2018 2019 2020 2021 2022

M Barn och ungdom 5 8 23 13 21

M Vård och omsorg 7 10 13 10 10

Teknisk affärsverksamhet 1 1 3 0 3

Verksamhetsstöd 0 0 0 0 1

Kultur och näringsliv 1 1 0 1 0

Miljö- och byggnadsförvaltning 1 0 0 2 0

Samtliga tillsvidare 15 20 39 26 35
    

Pensionskostnad 
Under 2017 betalade kommunen ut 10,6 mnkr i pensioner, 
en minskning mot 2016 då 11,6 mnkr utbetalades. 
Utbetalningen avser ålders och efterlevandepension. 

Personalomsättning 
Personalomsättning i sig behöver inte vara något negativt 
eftersom det också är en förutsättning för att såväl 
kommunen som individen ska ha möjlighet att utvecklas. 
Intern rörlighet ger personalen möjlighet att få nya tjänster 
och pröva nya arbetsuppgifter eller projekt. Under 2017 var 
den totala personalomsättningen i Mörbylånga kommun 
11,95 %. En hög personalomsättning kan dock leda till stora 
omkostnader i form av ökad arbetskraftskostnad såsom 
upplärning och rekrytering av ny personal. 

Rekryteringsekonomi 
Kommuner har ett stort behov av att rekrytera nya 
medarbetare och konkurrerar med övriga arbetsgivare om 
medarbetarna. Varje tillsättning är en utmaning och kostar 
pengar, direkt och indirekt. Annonskostnaden är den enda 
kostnaden som är synlig i den traditionella redovisningen. 
Syftet med rekryteringar är att få bästa möjliga person på 
lång sikt till en vakant tjänst. Oavsett om enheten har låg 
eller hög personalomsättning bör chefer, arbetsledare och 
personalhandläggare känna till vad personalomsättning 
kostar. 

Att ersätta medarbetare är kostnader för arbetsgivaren, 
kostnader som kan minimeras genom behållande-
perspektivet, det vill säga genom att bevara viljan hos 
medarbetare att bli kvar i organisationen. 
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Lönerelaterad ekonomi 
Lönerelaterade skulder 
Vid årets slut så hade antalet sparade semesterdagar ökat i 
kommunen med 1 060 dagar, vilket också genererade en 
minskning av semesterlöneskulden med 0,8 mnkr. 

Om antalet sparade semesterdagar fördelas på samtliga 
anställda blir det i snitt 10,59 sparade dagar per anställd. 
Ferie- och uppehållsanställning genererar inga 
semesterdagar utan de har istället rätt till betald ledighet. 

Lönerelaterade intäkter – kostnader 
Personalkostnaderna (inklusive PO-avgifter) uppgick till 
567,9 mnkr för 2017. Pensionskostnaderna uppgick till  
15,6 mnkr (inklusive pensionsutbetalningar). Genom vårt 
omfattande besparingskrav under 2017 kunde vi minska 
kostnaderna för externa kurser med 0,3 mnkr, för hotell och 
logi med 0,2 mnkr och för tjänsteresor med egen bil i 
kommunen med 0,1 mnkr. Bilkostnaden för bilpool, 
socialförvaltning och serviceenheten minskade med 0,4 
mnkr under 2017. 

Vad kostar sjukfrånvaro? 
För den anställde är det naturligtvis en förlust att inte kunna 
arbeta på grund av fysiska, psykiska eller psykosociala 
orsaker inom eller utom arbetet. Inom de verksamheter där 
den personliga kontakten och kontinuiteten är viktig 
påverkas arbetslagets möjligheter att utföra arbetet med 
den vanliga kvaliteten. Vid sjukfrånvaro betalar 
arbetsgivaren sjuklön, semesterersättning, PO-pålägg  
(inkl. arbetsgivaravgifter etc.) samt eventuella kostnader för 
ersättare. Dessa kostnader brukar vara synliga. Det man 
inte tänker på är de osynliga kostnaderna för sjukfrånvaron. 
I dessa kostnader ligger bland annat sjukadministration, 
förlorad arbetsinsats, eventuella vikariekostnader, 
eventuella övertidskostnader och kvalitetsförsämringar. 

Vinster med aktiv rehabilitering 
Minskad sjukfrånvaro, friskare personal, lägre 
personalomsättning, minskade kostnader, ökad trivsel och 
därmed ökad produktivitet.  

Hälsobokslut 
World Health Organization, WHO, definierar friskt som 
frånvaro av ohälsa och sjukt som närvaro av ohälsa. ”Hälsa 
är ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt 
välbefinnande och inte enbart avsaknad av sjukdom eller 
funktionshinder”. 

Oavsett hur man definierar hälsa så är viktiga faktorer för 
friska medarbetare att medarbetaren ska kunna påverka sin 
arbetssituation, veta vad som förväntas att bli utfört och att 
känna sig behövd. 

Hälsobokslutet syftar till att påvisa de ekonomiska 
vinsterna med god hälsa och arbetsmiljö samt utröna och 
analysera sjukfrånvaron inom den egna verksamheten. Som 
arbetsgivare är det viktigt att ha en hälsofrämjande och 
hållbar personalpolitik som till stor del handlar om att 
skapa balans mellan verksamhetens behov, resurser och de 
krav som ställs på våra medarbetare. Det för att både kunna 
behålla kompetent personal och för att kunna attrahera ny. 

Personalstrategin ska visa vägen framåt och användas för 
att attrahera och utveckla verksamheten, arbetsgrupper och 
enskilda medarbetare. Mörbylånga kommun har som mål 
att vara en attraktiv arbetsgivare och kunna attrahera nya 
medarbetare. Vi ser medarbetarna som den viktigaste 
resursen. Personalstrategin ska vara ett stöd i att uppfylla 
de målsättningar som finns.  Hos oss finns ”Sveriges 
viktigaste jobb” och vi är stolta över att arbeta i Mörbylånga 
kommun.  

Mörbylånga kommuns personalstrategi är ett visionärt och 
kommunövergripande styrdokument som gäller för alla 
arbetsplatser inom kommunen.  

Det finns olika fokusområden som vi vill lyfta fram i vår 
strategi:  

 Medarbetarskap och Ledarskap  
 Kompetensutveckling/kompetensförsörjning  
 Hållbart arbetsliv och arbetsmiljö  
 Jämställdhet och mångfald  
 Lön och villkor för arbetet  

 
Det förväntade resultatet är: 

 Fler ska trivas bra med Mörbylånga kommun som 
arbetsgivare 
 

Medarbetarskap och ledarskap  
Vi är alla medarbetare men vi har olika roller. Vi har alla ett 
ansvar för att bidra till ett bra arbetsklimat och vi strävar 
efter att uppnå mål och utveckla verksamheten. Ett gott 
medarbetarskap och ledarskap är beroende av varandra 
och en förutsättning för en bra verksamhet. 

Vi erbjuder medarbetarna en arbetsgivare som har en tydlig 
värdegrund, samt en kreativ arbetsmiljö där vi tillsammans 
tar ansvar för vårt arbete och vår utveckling.  
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Vi förväntar oss att medarbetarna är goda representanter för 
Mörbylånga kommun genom att arbeta utifrån 
värdegrunden, att vi bidrar till en god arbetsmiljö och att vi 
tar ansvar för utvecklingen av verksamheten för att nå 
uppsatta mål tillsammans med andra.  

Uppdraget som chef i Mörbylånga kommun innebär att 
utgöra en viktig länk mellan det politiskt givna uppdraget 
och det operativa genomförandet. En chef är en god 
representant för Mörbylånga kommun genom att leva efter 
vår värdegrund. Vi erbjuder utveckling av ledarskap samt 
stöd från närmaste chef och från stödfunktioner i 
verksamheten. 

Vi förväntar oss att chefer ser sina medarbetare och har ett 
ledarskap som är aktivt och tydligt genom att kommunicera, 
vara lyhörd, engagerande, närvarande och framåtsträvande. 

Vi förväntar oss att chefer är uppdaterade med regler och 
riktlinjer som styr verksamheten, samt att chefer uppnår 
fastställda mål och skapar förståelse för fattade beslut.  

I samarbete med Regionförbundet Kalmar fortskrider 
ledarskapsutvecklingsprogrammet som samtliga chefer och 
arbetsledare bör genomgå, 2017 deltog 4 chefer från 
Mörbylånga kommun (9 st år 2016). 

Synen på hälsoarbete 
Hälsofrämjande arbete är en långsiktig process och 
förändringsarbete som rätt genomfört möjliggör för 
medarbetare att förbättra sin hälsa. Det handlar om en 
kontinuerlig och strategisk planering, bra kommunikation, 
tillsatta resurser och målinriktade insatser. Hälsa skapas 
främst genom en fungerande närmiljö, sociala nätverk, 
känsla av sammanhang och en hållbar livsstil. För att nå 
framgång i hälsoarbetet är det nödvändigt att hälsa är ett 
synsätt som genomsyrar organisationen i alla 
verksamheter. Delaktighet är en av förutsättningarna för ett 
hälsofrämjande arbete. Att känna delaktighet och 
upplevelse av att kunna påverka sin egen arbetssituation 
medverkar till arbetstillfredsställelse. För att nå delaktighet 
finns inom Mörbylånga kommun ett samverkansavtal. För 
att nå bästa resultat av det hälsofrämjande arbetet är det 
viktigt med en öppenhet och forum för att sprida och ta vara 
på goda exempel och stärka det friska. 

Arbetsmiljöarbete 
Arbetsmiljöutbildning i Bättre Arbetsmiljö, BAM, för chefer 
och skyddsombud genomfördes inte under 2017 men är 
inbokade för 2018 (tre tillfällen år 2016). 

Under 2017 genomfördes arbetsmiljöenkäten med en 
svarsfrekvens på 60 %, från och med 2018 ska enkäten 
genomföras årligen med fokus på SKL:s frågor och frågor 
som rör den psykosociala arbetsmiljön. För den fysiska 
arbetsmiljön skickas en enkät ut och därefter genomförs 
skyddsrond. 

Friskvård 
I Mörbylånga kommun vill vi öka personalens 
hälsomedvetande och inspirera till ansvarstagande och 
engagemang kring den egna hälsan men varje individ har 
också ett eget ansvar för att ta hand om sin hälsa. 
Folkhälsorådet har diskuterat frågan om friskvårdbidrag och 
tilltalas av att ge trivselbidrag till varje arbetsgrupp som 
skulle öka sammanhållning och trivsel. Detta kommer att 
införas 2019.  

Under 2017 utnyttjade 400 personer friskvårdsbidraget  
(385 st år 2016). 

Mörbylånga kommuns personalförening 
Alla anställda inom Mörbylånga kommun är automatiskt 
medlemmar i personalföreningen Parasollet. 
Personalföreningen ska främja de anställdas fysiska, 
psykiska och sociala välbefinnande och anordnar 
aktiviteter på fritiden där det är frivilligt att medverka. En 
stor del av aktiviteterna är subventionerade för 
medlemmarna. 

Företagshälsovård 
Mörbylånga kommun har ett nära och tätt samarbete med 
den externa företagshälsovården Avonova. Kommunen 
anlitar Avonova i en mängd olika aktiviteter och 
planeringsarbeten. 

De fem tjänster som kommunen nyttjade mest hos 
företagshälsovården under 2017 var: samtalsstöd, 
hälsoundersökning, samtal, bedömning/behandling samt 
läkarbesök. 

Sjukfrånvaro för kommunen i procent 
Sjukfrånvaron i procent i förhållande till tillgänglig arbetstid 
är ett av de lagstadgade redovisningskraven. I tabellen 
nedan redovisas antalet sjuktimmar för kvinnor respektive 
män samt den procentuella andelen sjukfrånvaro av 
tillgänglig ordinarie arbetstid. Totalt har sjukfrånvaron 
minskat med 0,26 % i kommunen och ligger för 2017 på 
6,76. Kvinnornas sjukfrånvaro minskade med 0,39 % till 
totalt 7,70 % och männens sjukfrånvaro ökade med 0,34 % 
till 3,28 %.  
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Den totala sjukfrånvaron anges i procent av de anställdas 
sammanlagda ordinarie arbetstid. Frånvaron redovisas för 
män respektive kvinnor samt åldersgrupper. Timavlönade är 
inte medräknade i analysen. 

Total sjukfrånvaro i % av arbetstid 2017 

  Kvinnor Män Total
Ålder 
-29 år 5,1 % 2,7 % 4,5 %
30-49 år 6,7 % 3,4 % 5,9 %
50- år 9,3 % 3,3 % 8,1 %

Verksamhet 
Vård och omsorg 8,5 % 4,1 % 7,7 %
Barn och ungdom 6,8 % 3,1 % 6,2 %
Verksamhetsstöd 8,7 % 1,3 % 6,6 %
Kultur och näringsliv 9,1 % 3,9 % 8,2 %
Teknisk affärsverksamhet 10,8 % 2,9 % 4,1 %
Miljö- och byggnads-
förvaltning 

1,9 % 0,7 % 1,5 %

Totalt 7,7 % 3,3 % 6,8 %
 

Total sjukfrånvaro i % av arbetstid 2016 

  Kvinnor Män Total
Ålder  
-29 år 5,8 % 3,4 % 5,2 %

30-49 år 8,4 % 3,0 % 7,2 %

50- år 8,3 % 2,8 % 7,3 %

Verksamhet 
Vård och omsorg 9,4 % 3,1 % 8,3 %

Barn och ungdom 6,8 % 3,7 % 6,2 %

Verksamhetsstöd 10,2 % 0,6 % 7,2 %

Kultur och näringsliv 9,5 % 2,9 % 8,4 %

Teknisk affärsverksamhet 11,8 % 1,8 % 3,5 %

Miljö- och byggnads-
förvaltning 

1,9 % 0,5 % 1,4 %

Totalt 8,1 % 2,9 % 7,0 %
 
Till Sveriges kommuner och landsting, SKL, ska alla 
Sveriges 290 kommuner som arbetsgivare rapportera in 
statistik för den totala sjukfrånvaron i procent. Det 
redovisade medelvärdet för landets totala procentuella 
sjukfrånvaro har inte blivit publicerat ännu, varför vi 
dessvärre inte kan redovisa eller jämföra detta.  

Sjukfrånvaro kortare tid än fem dagar 
En viss sjukfrånvaro är naturlig eftersom alla kan drabbas 
av förkylning, magsjuka eller andra tillfälliga sjukdomar. 

Därför redovisas även antalet medarbetare som haft en 
sjukfrånvaro upp till fem dagar på ett år, vilket anses vara 
ett normalt antal sjukfrånvarodagar.  

Under 2017 hade 913 av kommunens anställda en 
sjukfrånvaro på högst fem dagar, jämfört med 896 år 2016. 
Det är en ökning med 17 dagar mot förra året. 

Sjukdagar 
Genom att dividera antalet sjuktimmar med åtta timmar 
(normal arbetsdag) och sedan dividera summan med antal 
anställda framkommer i snitt hur många dagar en 
medarbetare är sjukfrånvarande. Under 2017 var 
medarbetarna sjukfrånvarande 14,86 dagar i snitt och är en 
höjning sedan 2016 (13,54 dagar). Kvinnorna 16,59 dagar, 
vilket är en minskning (2016 15,15 dagar) och männen  
7,76 dagar, vilket är en ökning (2016 6,38 dagar). 

Sjukfrånvaro längre än 60 dagar 
Andelen sjuka 60 dagar eller mer är ett nyckeltal kopplat till 
långtidssjukskrivning som enligt lag ska redovisas av 
arbetsgivare. Det är viktigt att arbeta proaktivt med 
sjukfrånvaro och redan vid korttidsfrånvaron fånga upp 
eventuell ohälsa i tid för att motverka en längre 
sjukfrånvaro. 

Total sjukfrånvaro överstigande 60 dagar, 2017 

 Kvinnor Män Total
Ålder  
-29 år 9,2 % 0,0 % 7,8 %

30-49 år 51,3 % 39,1 % 49,8 %

50- år 59,6 % 22,1 % 56,6 %

Totalt 52,9 % 27,6 % 50,3 %
 
Total sjukfrånvaro överstigande 60 dagar, 2016 

Sjukfrånvaron redovisas i % till den totala sjukfrånvaron. 

 Kvinnor Män Total
Ålder  
-29 år 12,3 % 0,0 % 28,8 %

30-49 år 45,2 % 43,3% 38,7 %

50- år 56,3 % 35,6 % 46,9 %

Totalt 42,5 % 40,8 % 42,3 %

Kostnad för sjuklön 
Från januari 2005 betalar arbetsgivaren sjuklön dag 2-14 
motsvarande 80 % av lönen. För dag 15-90 betalar 
arbetsgivaren 10 % av lönen. Kommunens direkta kostnad 
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för sjuklön minskade under 2017 med 33 tkr  
(6,2 mnkr 2016).  

Rehabiliteringsärenden 
För att kvalitetssäkra rutinen för rehabiliterings-
dokumentering har cheferna haft tillgång till systemet Adato 
sedan 2010. I kommunen ska det genomföras en 
rehabiliteringsutredning när en medarbetare varit 
sjukskriven fyra veckor, haft upprepad korttidsfrånvaro eller 
när en medarbetare själv begär det. Definitionen på 
upprepad sjukfrånvaro är när en medarbetare har haft sex 
sjukfrånvarotillfällen eller mer under en 12-månadersperiod 
(Försäkringskassan, SKL). Mörbylånga kommun har valt att 
det vid fyra sjukfrånvarotillfällen under sex månader räknas 
som upprepad korttidsfrånvaro. Det krävs då en uppföljning 
av sjukfrånvaro för att möjliggöra tidiga insatser. I ett 
rehabiliteringsärende ska chefen rapportera och följa upp 
ärendet kontinuerligt. Det är viktigt att rutiner för 
rapportering följs för att använda systemet till så väl analys 
som dokumentation. 

Under 2017 hade Mörbylånga kommun 385 st pågående 
rehabiliteringsärenden (345 st år 2016). Antalet 
rehabärenden som påbörjades under 2017 var 187 st och 
rehaborsaken uppgavs främst vara på grund av upprepad 
korttidsfrånvaro (104 st) och långtidsfrånvaro (76 st), 
resterande uppgavs som annan orsak (7 st). Den vanligaste 
noterade sjukdomsorsaken till rehabärenden rapporterades 
vara på grund av fysiska sjukdomar (111 st), till 
psykiskosociala sjukdomar (33 st) och 21 st uppgavs vara 
arbetsrelaterade orsaker. Det är viktigt att notera att 
sjukdomsorsaken ofta är en kombination av flera 
omständigheter. Därför kan det finnas ett mörkertal när det 
gäller arbetsrelaterade motiv då de dolds i övriga angivna 
orsaker.  Av de ärenden påbörjade och avslutade under året 
uppgavs det att 236 av medarbetarna hade återgått i någon 
grad av arbete. 

Arbetsskador och tillbud 
Arbetsgivaren är skyldig att utreda orsakerna till olyckor, 
sjukdomar och allvarliga tillbud i arbetet. Därför är det 
viktigt att systematiskt undersöka och analysera vilka 
arbetsskador och tillbud som anmäls, vad som ska 
åtgärdas och hur man förebygger att andra personer inte 
drabbas. Kommunalt Informationssystem om Arbetsmiljö, 
KIA, är ett webbaserat system för rapportering gällande 
arbetsmiljöavvikelser. Införandet av KIA har underlättat att 

anmäla incidenter och effekten är att anmälningarna ökat. 
Detta synliggör risker, förenklar orsaksanalysen och är ett 
redskap i det förebyggande arbetet i organisationen. 

Under 2017 inrapporterades 292 tillbud (162 st år 2016), 
273 olycksfall (74 st år 2016), 

4 färdolycksfall (5 st år 2016) och 58 riskobservationer  
(25 st år 2016), totalt 627 händelser (266 st år 2016).  Att 
anmälningar om arbetsmiljöhändelser ökar kan bero på att 
medarbetarna har ökat sin kompetens på 
arbetsmiljöområdet och använder systemet mer 
systematiskt. Generellt bör organisationen sträva efter att 
öka anmälningar av riskobservationer och tillbud gällande 
arbetsmiljön. Antalet riskobservationer och 
tillbudsanmälningar är alldeles för få i förhållande till 
arbetsskadeanmälningarna och behöver ökas för att i tid 
kunna eliminera framtida arbetsskador. Antalet anmälda 
arbetsskador till AFA var under året 61 st (18 st år 2016), 
vilket är en ökning med 43 anmälningar. 

Frisktal 
Målet är att andel långtidsfriska ska öka. Med långtidsfriska 
avses medarbetare som inte haft någon sjukfrånvaro under 
kalenderåret. Andelen långtidsfriska minskade år 2017 till 
33,56 procent jämfört med 36,63 procent år 2016. 

Nyckeltal frisknärvaro per förvaltning 
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Resultaträkning 
    Budget Kommunen Koncernen 
  Not 2017 2017 2016 2017 2016

         
Verksamhetens intäkter 1 175 505 202 647 234 109 295 046 372 686

Jämförelsestörande intäkt 2 - - - - 120

Verksamhetens kostnader 3 -945 422 -975 399 -980 548 -1 036 006 -1 084 609

Avskrivningar 8,9 -50 051 -55 746 -47 563 -75 882 -73 576

Verksamhetens nettokostnader -819 968 -828 497 -794 002 -816 843 -785 379

  
       

Skatter och bidrag         
Skatteintäkter 4 646 678 649 841 620 780 649 841 620 780

Generella statsbidrag och utjämning 5 180 683 184 772 172 880 189 432 177 509

  827 361 834 612 793 660 839 273 798 289

Finansiella poster  
       

Finansiella intäkter 6 8 000 13 277 10 314 12 342 10 363

Finansiella kostnader 7 -1 900 -1 820 -805 -10 157 -9 697

  6 100 11 457 9 509 2 185 665

         
Resultat efter finansiella poster  13 493 17 572 9 167 24 616 13 576

        

Skatt - - - -2 527 -3 408

  
      

ÅRETS RESULTAT   13 493 17 572 9 167 22 089 10 168
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Balansräkning 
      Kommunen Koncernen 
    Not 2017-12-31 2016-12-31 2017-12-31 2016-12-31

TILLGÅNGAR       

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR       

Materiella anläggningstillgångar       

Mark, byggnader och anläggningar 8 984 984 898 994 1 506 416 1 435 621

Maskiner och inventarier 9 15 995 18 940 39 720 39 168

  Pågående nyanläggningar 10 - - 28 418 15 508

 1 000 980 917 934 1 574 554 1 490 297
      

Finansiella anläggningstillgångar       

Värdepapper och andelar 11 5 427 5 384 727 814

  Långfristiga fordringar 12 13 448 15 948 13 613 15 962

  18 875 21 332 14 340 16 776
      

Summa anläggningstillgångar 1 019 854 936 266 1 588 894 1 507 073
      

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR       

Förråd 13 2 588 1 915 3 201 2 679

Exploateringsfastigheter 14 36 022 33 450 36 022 33 450

Fordringar 15 146 576 131 449 148 858 120 996

Kortfristiga placeringar 16 90 113 80 254 90 113 80 254

  Kassa och bank 17 46 749 53 601 117 645 94 511

Summa omsättningstillgångar 322 047 300 669 395 838 331 891
      

SUMMA TILLGÅNGAR   1 341 902 1 239 935 1 984 732 1 838 964
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      Kommunen Koncernen 
    Not 2017-12-31 2016-12-31 2017-12-31 2016-12-31

     

EGET KAPITAL OCH SKULDER       

Eget kapital       

Eget kapital 360 531 342 959 424 646 402 610

 - Varav årets resultat 17 572 9 167 22 089 10 168

Summa eget kapital 18 360 531 342 959 424 646 402 610
      

Avsättningar       

Avsättningar för pension och liknande förplik-
telser 

19 35 547 33 547 36 008 33 936

Övrig avsättning 20 23 037 27 500 36 165 38 804

Summa avsättningar   58 584 61 047 72 173 72 740
      

Skulder       

Långfristiga skulder 21 749 866 690 223 1 255 011 1 195 648

  Kortfristiga skulder 22 172 922 145 706 232 903 167 967

Summa skulder   922 788 835 929 1 487 914 1 363 614
      

SUMMA SKULDER, AVSÄTTNINGAR OCH EGET  
KAPITAL 

  
1 341 902 1 239 935 1 984 732 1 838 964

        

Ställda säkerheter 23 Inga Inga 41 201 41 204

Ställda panter och ansvarsförbindelser 23 727 320 749 678 734 022 756 380
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Kassaflödesanalys 
    Kommunen Koncernen 
  Not 2017-12-31 2016-12-31 2017-12-31 2016-12-31
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN         

        

Resultat efter finansiella poster 17 572 9 167 22 089 10 168

Justering för poster som inte ingår i kassaflöde m.m. 24 53 283 56 777 75 263 90 133

 70 854 65 944 97 352 100 301
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital        

Ökning (-) Minskning (+) av exploateringsfastighet -2 572 -2 969 -2 572 -2 968

Ökning (-) Minskning (+) av förråd -673 -105 -522 -463

Ökning (-) Minskning (+) av kortfristiga fordringar -15 127 -22 143 -27 862 -2 863

Ökning (-) Minskning (+) av kortfristiga placeringar -9 859 -4 343 -9 859 -4 343

Ökning (+) Minskning (-) av kortfristiga skulder   27 216 -3 779 64 936 -42 143

Kassaflöde från den löpande verksamheten 
 

69 840 32 605 121 474 47 521

INVESTERINGSVERKSAMHETEN        

Ökning (-) Minskning (+) av långfristiga fordringar 2 456 -7 947 2 436 -7 946

Nettoinvesteringar anläggningstillgångar -138 791 -92 525 -147 229 -111 204

Försäljning av materiella anläggningstillgångar - - - 1 090

Ökning (-) Minskning (+) pågående arbete   - - -12 910 -1 132

Kassaflöde från investeringsverksamheten 
 

-136 335 -100 472 -157 703 -119 192

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN        

Nyupplåning 20 63 343 71 182 63 343 71 182

Amortering av långfristiga skulder 20 -3 701 -3 700 -3 980 -3 830

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 59 643 67 482 59 363 67 352
           

Årets kassaflöde -6 852 -385 23 134 -4 319

Likvida medel vid årets början 53 601 53 986 94 511 98 830

Likvida medel vid årets slut   46 749 53 601 117 645 94 511
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Redovisningsprinciper 
Den kommunala redovisningen regleras av Kommunallagens 
åttonde kapitel samt av Lag om Kommunal redovisning. 
Dessutom lämnar Rådet för kommunal redovisning (RKR) 
rekommendationer i redovisningsfrågor som är av principiell 
betydelse eller av större vikt för kommunsektorns 
redovisning.   

Mörbylånga kommuns årsredovisning 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. Fordringar har upptagits till de belopp varmed de 
beräknas inflyta. Tillgångar och skulder har upptagits till 
anskaffningsvärde där inget annat anges. Periodisering av 
inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed. 
Förråden har värderats till inköpspris exklusive 
mervärdeskatt på värderingsdagen. 

Avskrivningar och kapitalkostnader 
Anläggningstillgångar har i 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 4 % på bokfört 
värde. Avskrivning på byggnader och anläggningar påbörjas 
efter slutförd investering och beräknas på anskaffnings-
värdet. För inventarier och fordon påbörjas avskrivningar det 
år som inköpet är gjort. Avskrivningar av anläggnings-
tillgångar görs i enlighet med RKR:s rekommendation nr 11.4 
”Materiella anläggningstillgångar”. Avskrivning görs per 
komponent över tillgångens nyttjandeperiod ner till beräknat 
restvärde. Nyttjande-perioden 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.   

Avskrivningstider som använts är:  

Mark och konst  0 år 
Maskiner och inventarier 5-10 år 

Verksamhetsfastigheter 
Stomme 100 år 
Tak 40 år 
Fasad 50 år 
Fönster 50 år 
Inre ytskikt 20 år 
El/VA 50 år 
Ventilation 40 år 
Teknisk installation 20 år 

Vatten och avloppsverk 
Stomme 50 år 
Tak 30 år 
Processkonstruktion 50 år 
El/styr/regler/ventilation 25 år 
Maskiner 10 år 
Markanläggning 25 år 

Tryckstegringsstation 
Stomme 40 år 
Tak 40 år 
El 20 år 
Automatik 10 år 
Rörgalleri 30 år 
Pumpar 15 år 
Markarbeten 20 år 

Fjärrvärmeverk 
Stomme 40 år 
Värmeanläggningen 20 år 
Distribution och rör 30 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 0,5 basbelopp 

Komponentavskrivning 
Under 2016 genomfördes arbetet med att förbereda och 
uppdatera övergången till komponentavskrivningar enligt 
RKR:s regelverk slutförts. 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.  
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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. 

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 
avviker i detta fall mot den idéskrift kring redovisning av 
kommunal markexploatering som RKR har gett ut.  

Leasing 
Kommunen tillämpar inte RKR:s rekommendation  
nr 13.2 fullt ut.  

Lånekostnad 
Lånekostnader redovisas i enlighet med huvudmetoden 
enligt RKR:s rekommendation nr. 15.1. Lånekostnaderna 
belastar följaktligen resultatet för den period de hänför  
sig till. 

Redovisning av kommunalskatt 
I enlighet med RKR:s rekommendation nr 4.2 ”Redovisning 
av skatteintäkter” har kommunalskatten periodiserats. Detta 
innebär att Mörbylånga kommun i bokslutet för 2017 har 
bokfört den definitiva slutavräkningen för 2016 samt en 
preliminär slutavräkning för 2017. Slutavräkningen för 2016 
uppgår till -153 kr per invånare 2015-11-01. Vid bokslutet 
2016 bokfördes en preliminär slutavräkning på -206 kr per 
invånare, vilket innebär att en korrigering med +53 kr per 
invånare har påverkat resultatet för 2017. 

Den preliminära slutavräkningen för 2017 uppgår till -204 kr 
per invånare 2016-11-01. Beräkningen utgår från Sveriges 
Kommuner och Landstings (SKL) decemberprognos. I 
februari 2018 kom besked från SKL om deras nya prognos 
innebär en justeringspost på -130 kr per invånare. Enligt 
RKR:s rekommendation nr 4.2 ska också uppbokning ske 
utifrån den prognos som presenterades i december 2017. 

Redovisning av semesterlöneskuld 
och ej kompenserad övertid 
Semesterlöneskulden, d.v.s. skulden till personalen för 
semesterdagar och ej kompenserad övertid, redovisas som 
kortfristig skuld. Årets förändring har belastat 
resultaträkningen. De intjänade förmånerna har belastats 
med lagenliga arbetsgivaravgifter på 38,46 %. 
Semesterlöneskulden inkl. arbetsgivaravgifter uppgår till 
30,3 mnkr.   

Redovisning av pensionsmedel 
RKR:s rekommendationer nr 7.1 samt nr 17 angående 
upplysningar om pensionsmedel och pensionsförpliktelser 
tillämpas. Förpliktelser för pensionsåtaganden för anställda 
i kommunen är beräknade enligt RIPS17. Pensionsskulden 
redovisas enligt blandmodellen vilket innebär att 
pensionsförpliktelser redovisas dels som avsättning och 
dels som kortfristig skuld. 

Den del av pensioner till personalen som kan hänföras till 
det individuella valet har särredovisats och klassificerats 
som kortfristig skuld i balansräkningen. Beräkning av 
kommunens pensionsskuld bygger på Skandias beräkningar 
per 2017-12-31 samt de förutsättningar som anges i RIPS 
regelverk. Pensionsåtagandena inkluderar löneskatt med 
24,26 %.   

Övriga pensionsåtaganden som visstids- eller 
garantipension och intjänad pension, pension på 
löneandelar över 7,5 basbelopp, redovisas under 
avsättningar i balansräkningen. Pensionsåtaganden före 
1998 redovisas som ansvarsförbindelse. 

Placerade pensionsmedel (KLP) 
Mörbylånga kommuns finansiella placering i Kalmar Läns 
Pensionsförvaltning AB (KLP) redovisas som omsättnings-
tillgång och värderingen är gjord enligt lägsta värdets princip 
samt enligt portföljmetoden.  

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 2018-2019 är beroende 
av vilken metod som godkänns. Under 2015 ändrades 
beräkningsgrunden för avsättningens storlek och därför 
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justerade kommunen redovisningen i enlighet med RKR 14.1. 
Avsättningen justerades upp med 26 mnkr mot eget kapital. 
En upplösning har gjorts under 2017 med 4,5 mnkr för att 
täcka nedlagda kostnader. 

Anslutningsavgifter 
I enlighet med RKR:s rekommendation 18.1 redovisas 
intäkterna för anslutningsavgifter för vatten och avlopp som 
långfristiga skulder som löses upp i takt med 
avskrivningsunderlaget, d.v.s. 50 år.  

Intäkter, avgifter och försäljningar 
Intäkter från barn- och äldreomsorg samt 
förbrukningsavgifter för fjärrvärme redovisas månatligen, 
förbrukningsavgifter för VA debiteras och redovisas 
kvartalsvis. Övriga avgifter och försäljningar debiteras så 
snart tjänsten är utförd. 

Sammanställd redovisning 
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 intjänat kapital räknas in i 
koncernens eget kapital. Den proportionella konsolideringen 
betyder att om dotterföretagen ej är helägda tas endast ägda 
andelar av räkenskaperna in i den sammanställda 

redovisningen. Alla bolag i koncernen har kalenderår som 
räkenskapsår.  

Obeskattade reserver har till 80 % (80 %) redovisats som 
eget kapital och 20 % (20 %) latent skatt under avsättningar. 

Redovisningen innehåller resultat- och balansräkning, 
kassaflödesanalys och noter, i enlighet med 
rekommendationen från Rådet för kommunal Redovisning 
(RKR 8:2). I redovisningen kallas den sammanställda 
redovisningen för ”koncernen”.  

Återbäring från Kommuninvest 
Återbäring från Kommuninvest har behandlats enligt RKR:s 
yttrande (december, 2012) och har inte påverkat 
kommunens resultaträkning.  

Redovisning av finansiella tillgångar 
och skulder 
Finansiella tillgångar och skulder klassificeras enligt RKR:s 
rekommendation nr 20. 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.  
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Noter  
  Kommunen Koncernen 
  2017-12-31 2016-12-31 2017-12-31 2016-12-31

Not 1 Verksamhetens intäkter 
Försäljningsintäkter 4 491 3 366 50 969 97 300
Taxor och avgifter 87 710 87 766 87 710 87 766
Hyror och arrenden 15 652 15 039 15 652 15 039
Bidrag 80 491 118 137 82 283 114 088
Försäljning av verksamhet och konsulttjänster 12 495 9 753 12 495 9 753
Exploateringsintäkter 1 810 47 1 810 47
Övriga intäkter - - 44 128 48 692
Summa 202 648 234 109 295 046 372 686
 

Not 2 Jämförelsestörande intäkter 
AFA premie  - - - 120
Summa - - - 120
 

Not 3 Verksamhetens kostnader 
Personalkostnader 593 125 575 240 693 347 670 350
Inköp av anläggning och underhållsmaterial 20 847 14 703 20 847 14 703
Bränsle, energi och vatten 31 033 27 978 42 906 41 406
Köp av huvudverksamhet/stödverksamhet 176 275 186 591 23 205 81 821
Lokal- och markhyror samt övr. fastighets- 
kostnader 

35 098 37 338 93 547 97 110

Övriga tjänster 29 148 27 537 37 255 33 700
Lämnade bidrag 27 480 29 057 27 480 29 057
Förbrukningsmaterial 25 222 27 834 26 104 28 851
Övriga kostnader 37 172 54 270 71 317 87 610
Summa 975 399 980 548 1 036 007 1 084 609
 

Not 4 Skatteintäkter 
Preliminära skatteintäkter 652 091 623 184 652 091 623 184

Preliminär skatteavräkning  -3 027 -3 008 -3 027 -3 008

Slutlig skatteavräkning 777 604 777 604

Summa 649 841 620 780 649 841 620 780
 

Not 5 Generella bidrag och utjämning 
Inkomstutjämning 145 492 134 959 145 492 134 959
Regleringsavgift -145 -499 -145 -499
Kostnadsutjämning -19 125 -19 966 -19 125 -19 966
LSS utjämning 10 637 9 351 10 637 9 351
Fastighetsavgift 38 484 36 475 38 484 36 475
Övriga bidrag - - - -
Generella bidrag från staten 9 429 12 560 14 090 17 189
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  Kommunen Koncernen 
  2017-12-31 2016-12-31 2017-12-31 2016-12-31
 

Not 6 Finansiella intäkter 
Räntor på likvida medel 20 380 1 456 429
Ränta på kundfordringar 136 51 136 51
Borgensavgift Mörbylånga Bostads AB 2 105 - - -
Borgensavgift Mörbylånga Fastighets AB 265 - - -
Kommuninvest 1 648 2 034 1 648 2 034
KLP återvunna avskrivningar - - - -
KLP ränteintäkter placerade medel 930 1 033 930 1 033
KLP aktieutdelning 2 014 1 870 2 014 1 870
KLP reavinster aktier, obligationer 6 158 4 946 6 158 4 946

Summa  13 277 10 314 12 342 10 363
 

Not 7 Finansiella kostnader
Räntor på långfristig upplåning 1 075 21 9 411 8 913

KLP förlust värdepapper 674 684 674 684

KLP övriga kostnader 71 73 71 73

Övriga räntekostnader 0 27 0 27

Summa 1 820 805 10 156 9 697
 

Not 8 Byggnader, mark och tekniska anläggningar
Ingående anskaffningsvärde 1 460 743 1 380 970 2 202 276 2 108 789
Justering ändrad ägarandel - - - -
Omklassificering - - - 53
Årets avyttringar/utrangeringar - - -200 -1 555
Årets anskaffningar 133 862 79 773 134 547 94 989
Utgående anskaffningsvärde 1 594 605 1 460 743 2 336 623 2 202 276
Ingående avskrivningar -548 625 -506 993 -724 704 -670 039
Justering ändrad ägarandel - - - -
Omklassificeringar - - - 28
Årets avyttringar/utrangeringar - - - 459
Årets avskrivningar -47 872 -41 632 -62 051 -55 152
Utgående avskrivningar enligt plan -596 497 -548 625 -786 755 -724 704
Ingående nedskrivning -13 124 -13 124 -41 952 -34 151
Återföring nedskrivning - - - -
Årets nedskrivningar - - -1 500 -7 800
Utgående nedskrivningar -13 124 -13 124 -43 452 -41 951
Utgående värde enligt plan 984 984 898 994 1 506 416 1 435 621
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  Kommunen Koncernen 
  2017-12-31 2016-12-31 2017-12-31 2016-12-31
 

Not 9 Maskiner och inventarier 
Ingående anskaffningsvärde 62 814 50 062 140 762 126 394
Omklassificeringar - - - -239
Årets avyttringar/utrangeringar - - - -1 980
Årets anskaffningar 4 929 12 752 12 885 16 587
Utgående anskaffningsvärde 67 743 62 814 153 646 140 762
Ingående avskrivningar -43 874 -37 943 -101 594 -91 608
Omklassificeringar - - - 205
Årets avyttringar/utrangeringar - - - 149
Årets avskrivningar -7 874 -5 931 -12 332 -10 340
Utgående avskrivningar enligt plan -51 748 -43 874 -113 926 -101 594
Utgående värde enligt plan 15 995 18 940 39 720 39 168
 

Not 10 Pågående nyanläggningar 
Ingående balans - - 15 508 17 314
Utgifter under året - - 14 535 1 831
Omklassificeringar - - -268 -3 025
Under året genomförda omfördelningar - - -1 358 -612
Utgående balans - - 28 417 15 508
 

Not 11 Värdepapper och andelar 
Aktier och andelar Andel
Mörbylånga Fastighets AB 100 % 2 000 2 000 - -

Mörbylånga Bostads AB 100 % 2 700 2 700 - -

Ölands Kommunalförbund1) 58 % - - - -

Kalmarsunds Gymnasieförbund2) 14 % - - - -

Kalmarsundsregionens Renhållare3) 11 % - - - -

Övriga aktier och andelar 727 684 727 814

Summa Värdepapper och andelar   5 427 5 384 727 814
 
1) Ägarandelen i förbundens tillgångar och skulder regleras av förhållandet mellan invånarantalet i respektive medlemskommun vid ut-
gången av närmast föregående kalenderår.  Förvaltas tillsammans med Borgholms Kommun. 

2) Ägarandelen i förbundens tillgångar och skulder regleras av förhållandet mellan invånarantalet i respektive medlemskommun vid ut-
gången av närmast föregående kalenderår. Förvaltas tillsammans med kommunerna i Torsås, Kalmar och Nybro. 

3) Ägarandelen i förbundens tillgångar och skulder regleras av förhållandet mellan invånarantalet i respektive medlemskommun vid ut-
gången av närmast föregående kalenderår. Förvaltas tillsammans med Kommunerna i Kalmar, Nybro, Torsås samt Oskarshamn. 
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  Kommunen Koncernen 
  2017-12-31 2016-12-31 2017-12-31 2016-12-31
 

Not 12 Långfristiga fordringar 
Kommuninvest i Sverige AB 13 048 13 048 13 048 13 048
Capellagården 400 400 400 400
Förskottering Projekt (Fyr till fyr) - 2 500 - 2 500
Övriga fordringar - - 165 14
Summa 13 448 15 948 13 613 15 962
 

Not 13 Förråd 
Kommunförråd Färjestaden 2 432 1 915 2 432 1915
Kommunförråd Mörbylånga - - - -
Övriga förråd 155,8 - 769 764
Summa 2 588 1 915 3 201 2 679
 

Not 14 Exploateringsfastigheter 
Mark som är under omsättning
Ingående värde 33 450 30 481 33 450 33 450
Årets nedlagda kostnader 2 572 2 969 2 572 0
Årets försäljningar - - - -
Summa 36 022 33 450 36 022 33 450
 

Not 15 Fordringar 
Kundfordringar 37 967 14 765 47 810 11 619
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 89 368 97 885 74 707 74 681
Övriga fordringar 19 242 18 799 26 340 34 697
Summa 146 576 131 449 148 858 120 996
 

Not 16 Kortfristiga placeringar 
Anskaffningsvärden 
Aktier  49 384 44 523 49 384 44 523

Obligationer 40 729 35 731 40 729 35 731

Värdereglering av kortfristig fordran - - - -

Summa 90 113 80 254 90 113 80 254
Marknadsvärde 
Aktier 56 733 54 861 56 733 54 861

Obligationer 41 042 40 111 41 042 40 111

Summa  97 775 94 972 97 775 94 972
 

Not 17 Kassa och bank 
Kassa 99,4 99 115 99
Bank 46 650 53 502 117 530 94 412
Summa 46 749 53 601 117 645 94 511
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  Kommunen Koncernen 
  2017-12-31 2016-12-31 2017-12-31 2016-12-31
 

Not 18 Eget Kapital 
IB eget kapital 342 959 325 845 402 610 384 497
Ändrad redovisningsprincip - 7 947 - 7 947
Justerat IB eget kapital 342 959 333 792 402 610 392 442
Justering mot eget kapital - - -53 -
Årets resultat 17 572 9 167 22 089 10 168
Summa 360 531 342 959 424 646 402 610
 

Not 19 Pensionsförpliktelser och pensionsmedel
Ingående pensionsavsättningar 33 547 32 280 33 934 32 606
Justering extra avsättning - - - -
Nyintjänad pension 2 458 2 290 2 555 2 364
Finansiell kostnad -  - - -
Under året utbetalda pensioner -1 239 -1 067 -1 270 -1 096
Förändring p.g.a. ränte- och basbeloppsändringar 545 102 551 2
Förändrad diskonteringsränta - - - -
Förändring av löneskatt 390 247 404 259
Övrig kostnad -154 -305 -166 -201
Utgående pensionsavsättning 35 547 33 547 36 008 33 936
 
Särskild avtalspension och visstidspension 
Särskild avtalspension/visstidspension 1 st 153 387 - -
Ålderspension enligt överenskommelse 0 st - - - -
Förmånsbestämd/kompletterande  
pension 115 st 26 066 22 791 - -
Ålderspension 58 st 1 563 2 735 - -

  
Pensionsbehållning 62 st 229 227 - -
Pension till efterlevande 61 st 597 857 - -
Summa pensioner 28 608 26 997 - -

Löneskatt 6 940 6 550 - -

Summa total pensionsavsättning 35 547 33 547 - -

 
Antal visstidsförordnanden 
Politiker 1 2 - -

Tjänstemän - - - -
 
Upplysningar om pensionsmedel och pensionsförpliktelser
Avsättningar för pensioner inkl. löneskatt 35 547 33 547 - -

Pensioner som redovisas under ansvarsförbindelser inkl. 
löneskatt 235 355 245 424 - -

Totala pensionsförpliktelser 278 971 278 971 - -
Återlånade medel 376 746 178 210 - -

Utredningsgrad 98 % 97 % - -
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  Kommunen Koncernen 
  2017-12-31 2016-12-31 2017-12-31 2016-12-31

Not 20 Övriga avsättningar 
Avsättning för deponi 23 037 27 500 25 648 30 205
Övriga skatter - - 10 517 8 363
Övriga avsättningar - - - 236
Summa  23 037 27 500 36 165 38 804
 

Not 21 Långfristiga skulder 
Ingående låneskuld 690 223 622 741 1 195 648 1 128 296
Nya lån inkl. skuld för anslutningsavgifter 63 343 71 182 63 343 71 182
Amorteringar och upplösningar av anslutningsavgifter -3 701 -3 700 -3 980 -3 830
Utgående låneskuld 749 866 690 223 1 255 011 1 195 648
Amortering 1 år 3 067 3 067 3 346 3 146
Amortering 2-5 år 12 268 12 268 21 784 20 983
Amortering senare än 5 år 734 531 674 888 1 229 880 1 171 519
Summa 749 866 690 223 1 255 011 1 195 648
Skulder till kreditinstitut 721 024 667 169 1 226 170 1 172 594
Skuld för anslutningsavgifter 26 678 20 379 26 678 20 379
Finansiell leasing 2 164 2 675 2 164 2 675
Summa 749 866 690 223 1 255 011 1 195 648
 

Not 22 Kortfristiga skulder 
Leverantörsskulder 30 790 35 867 47 109 30 999
Upplupna pensioner 19 678 18 358 20 281 18 358
Kortfristiga lån 3 067 3 067 3 345 3 146
Upplupen särskild löneskatt 4 914 4 454 4 914 4 454
Semesterlöneskuld 30 311 31 153 33 669 37 330
Löneskatt på utbetalda pensioner 2 861 2 818 2 861 2 936
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 54 408 23 776 69 529 29 848
Personalens skatter, avgifter och löneavdrag 19 528 19 225 23 221 22 118
Momsskulder -1 887 2 078 -1 858 2 116
Övriga kortfristiga skulder 9 253 4 910 29 833 16 662
Summa 172 922 145 706 232 903 167 967
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  Kommunen Koncernen 
  2017-12-31 2016-12-31 2017-12-31 2016-12-31
 

Not 23 Ansvarsförbindelser
Utestående pensionsförpliktelser 
Ingående pensionsförpliktelse 245 424 258 642 - -
Pensionsutbetalning -9 407 -8 873 - -
Nyintjänad pension -1 501 -947 - -
Ränte- och basbeloppsuppräkning 5 071 1 150 - -
Förändring löneskatt -1 966 -2 580 - -
Ändring av försäkringstekniska grunder 1 353 0 - -
Förmånsbelopp 0 0 - -
Aktualisering 0 0 - -
Övrigt -3 619 -1 968 - -
Summa 235 355 245 424 - -
Utredningsgrad 98 % 97 % - -
Övriga ansvarsförbindelser 
Borgensförbindelser 491 965 504 254 533 166 545 369
   Fastighetsinteckningar - - 24 171 24 171

   Garantiförpliktelse - - 16 500 16 500
   Övriga 491 965 504 254 492 495 504 698
Specifikation borgensförbindelser 
Egna hem (40 % av kapitalbelopp) 104 205 104 205
Mörbylånga Bostads AB 418 511 430 699 418 511 430 699
Mörbylånga Fastighets AB 53 000 53 000 53 000 53 000
Kalmarsundsregionens Renhållare 20 200 20 200 20 200 20 200
Mörbylånga Båt- och Sportfiskeklubb 150 150 150 150
Summa borgensförpliktelser 491 965 504 254 491 965 504 254
Pensionsförpliktelser t.o.m. 1997 189 405 197 508 194 799 202 902
Löneskatt på pensionsförpliktelser 45 950 47 916 47 258 49 225
Summa pensionsförpliktelser 235 355 245 424 242 057 252 126
Summa ansvarsförbindelser 727 320 749 678 734 022 756 380
 
Mörbylånga kommun har ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och fram-
tida förpliktelser. Samtliga 280 kommuner som per 2017-12-31 var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingått likalydande 
borgensförbindelser. 

Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan 
medlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt 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 medlemskommunernas 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 
2017-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 342,5 mdkr och totala tillgångar till 349,2 mdkr. Kommunens andel 
av de totala förpliktelserna uppgick till 1,2 mdkr och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 1,2 mdkr. 

Mörbylånga kommun har tillsammans med övriga medlemskommuner (exkl. Oskarshamn) ingått borgen för Kalmarsundsregionens Renhål-
lare för tillstånd att bedriva miljöfarlig verksamhet vid Moskogens återvinningscentral. Mörbylånga kommuns andel uppgår till 20,2 mnkr. 

Mörbylånga Bostads AB betalade en borgensavgift på 1 053 tkr motsvarande 0,25 % av nyttjad borgensram medan Mörbylånga Fastighets 
AB betalade en borgensavgift på 133 tkr, även detta motsvarande 0,25 % av nyttjad borgensram.   
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  Kommunen Koncernen 
  2017-12-31 2016-12-31 2017-12-31 2016-12-31

  

Not 24 Justering ej rörelsepåverkande kostnader
Planenliga avskrivningar 55 746 47 563 75 882 77 903
Avsättning pensionsskuld inkl. löneskatt 2 000 1 267 2 072 1 339

Uppskjuten skatt - - 1 490 3 408

Avsättning deponi -4 463 - -4 181 366
Justering av eget kapital p.g.a. ändrad  
red. princip 

- 7 947
- 7 947

Övrigt - - - -830

Summa 53 283 56 777 75 263 90 133
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Ord- och begreppsförklaringar 
Balansräkningen visar den ekonomiska ställningen och 
hur den förändrats under året. Tillgångarna visar hur 
kommunen har använt sitt kapital (i anläggnings- och 
omsättningstillgångar) respektive hur kapitalet har 
anskaffats (lång- och kortfristiga skulder samt eget 
kapital). 

Kassflödesrapporten  visar hur årets drift-, 
investerings- och 
låneverksamhet med mera 
har påverkat likvida medel. 

Anläggningskapital Bundet eget kapital i 
anläggningar. Utgör 
skillnaden mellan 
anläggningstillgångar och 
långfristiga skulder. 

Anläggningstillgångar Fast och lös egendom 
avsedda för stadigvarande 
innehav. 

Avskrivningar Planmässig 
värdenedsättning av 
anläggningstillgångar. 

Internränta Kalkylmässig kostnad för 
det kapital (bundet i 
anläggnings- och 
omsättningstillgångar) som 
utnyttjas inom viss 
verksamhet. 

Kapitalkostnader Benämning för internränta 
och avskrivning. 

Kortfristiga skulder Kortfristiga lån och skulder 
hänförliga till den löpande 
verksamheten 

Nettoinvesteringar Bruttoinvesteringar efter 
avdrag för 
investeringsbidrag m.m. 

Nettokostnader Driftkostnader efter avdrag 
för driftbidrag, avgifter och 
ersättningar. 

Långfristiga skulder Skulder överstigande ett år. 

Omsättningstillgångar Lös egendom som inte är 
anläggningstillgång. 

Periodisering Fördelning av kostnader 
och intäkter på de 
redovisningsperioder till 
vilka de hör. 

Rörelsekapital Skillnaden mellan 
omsättningstillgångar och 
kortfristiga skulder. 
Rörelsekapitalet avspeglar 
kommunens finansiella 
styrka. 

Soliditet Andelen eget kapital av de 
totala tillgångarna, d.v.s. 
graden av eget finansierade 
tillgångar. 

Skuldsättningsgrad De totala skulderna i 
förhållande till eget kapital, 
används för att beskriva ett 
företags finansiella risk 
d.v.s. hur stor andel av ett 
företags tillgångar som 
finansierats med eget 
kapital. 

Likviditet Omsättningstillgångar 
minskat med varulager och 
pågående arbeten i 
förhållande till Kortfristiga 
skulder. Likviditeten visar 
företagets kortsiktiga 
betalningsförmåga. 

Rörelsekapital  Samtliga 
omsättningstillgångar 
minskat med kortfristiga 
skulder. Används för att få 
fram det kapital ett företag 
behöver för att finansiera 
den löpande verksamheten.  
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Koncernbolagens fullständiga resultat 
och ekonomiska ställning 

  
Mörbylånga 

Kommun 
Mörbylånga 
Bostads AB 

Mörbylånga 
Fastighets AB 

Ölands  
Kommunal-  

förbund 

Kalmarsunds 
gymnasie- 

förbund 

Kalmarsunds- 
regionens  
renhållare 

  2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 
         

Resultat (mnkr) 17,5 9,1 2,9 2,8 2,2 1 0,2 -0,7 2 8 2,7 -18 204,4 

Soliditet (%) 27 % 27 % 6 % 7 % 19 % 17 % 29 % 46 % 27 % 37 % 26 % 32 % 

 

Koncernen Mörbylånga kommun omfattar två helägda bolag, 
Mörbylånga Bostads AB och Mörbylånga Fastighets AB, 
samt tre kommunalförbund, Ölands kommunalförbund  
(58 %), Kalmarsunds Gymnasieförbund (14 %) samt 
Kalmarsundsregionens Renhållare (11 %), i vilka kommunen 
har ett bestämmande eller väsentligt inflytande.  

Mörbylånga Bostads AB, org. nr 
556528-7629 
Bolaget är ett allmännyttigt bostadsföretag som ska 
förvärva, äga och förvalta fastigheter eller tomträtter samt 
bygga bostäder, affärslägenheter och kollektiva anordningar 
inom kommunen. Ändamålet med verksamheten är att med 
iakttagande av kommunal självkostnads- och likställig-
hetsprincip främja bostadsförsörjningen i kommunen. 

Bolaget är medlem i SABO (Sveriges Allmännyttiga 
Bostadsföretag). 

Årets resultat: 2,9 mnkr (2,8 mnkr). 

Information om verksamheten 
Bolagets omsättning har minskat under året pga. att 
Mörbylånga Kommun drog ner underhållsdelen i 
förvaltningsavtalet under 2017. Detta innebar ett tvärstopp 
av underhållet på de kommunala fastigheterna. 

Vattenbristen som uppkom under 2016 har även under 2017 
påverkat bolagets verksamhet, en del underhållsprojekt har 
skjutits på framtiden. Speciella lösningar för att kunna 
hantera vattenberoende uppgifter har arbetats fram. 

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, 18 lägenheter har 
helrenoverats, 5 kök har renoverats samt 19 badrum har 
renoverats. 

Uthyrning  
Under året har omsättningen av lägenheter uppgått till 131 
(98) utgörande 16,9 % (12,6 %) av lägenhetsbeståndet. Av 
bolagets totalt 775 lägenheter är 2 (2) avställda för 
renovering och 0 (1) outhyrda vid årsskiftet. 

Byggnation  
Under verksamhetsåret har ett HVB-boende skapats vid 
Rönningegården i Mörbylånga, Mörbylånga Kommun har 
tecknat ett 15 års kontrakt på lokalerna. 

Fastighetsförsäljning  
Under året har en avsiktsförklaring tecknats med EA 
fastigheter om försäljning av 10 000 kvm av Vasatomten.  
EA fastigheter planerar ett seniorboende med cirka  
70 lägenheter. I samband med byggnationen kommer 
nuvarande lokaler för dagverksamheten att rivas. 
Mörbylånga Bostads AB påbörjar byggnationen av lokaler 
för dagverksamhet på Vasatomten under januari 2018. 

Planerad byggnation  
Bolaget planerar att påbörja byggnation av nya lägenheter 
på gamla Preemtomten längs Storgatan i Färjestaden under 
år 2018.  
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På de inköpta tomterna i Norra Viken, Mörbylånga planerar 
bolaget att bygga parhus med byggstart under 2018, under 
förutsättning att rimliga kostnadsnivåer kan erhållas.  

Räntekostnader  
Snitträntan brutto på samtliga lån uppgick för året till 1,71 % 
(1,79 %) exklusive borgensavgift. Bolaget har det senaste 
året försökt att utnyttja den låga rörliga räntan samtidigt 
som ränterisken inte får bli för stor.  

Den genomsnittliga räntebindningstiden för den totala 
skuldportföljen uppgår till 3,33 år.  

Under verksamhetsåret har bolaget betalat en borgensavgift 
uppgående till 0,25 % (0,25 %) på utnyttjad borgen till 
Mörbylånga kommun. Kostnaden för 2017 uppgår till  
1 052 tkr (1 052 tkr).  

Hyresförhandlingar  
Hyrorna har under året höjts i snitt med 0,5 % (0,5 %).  

Fastighetsförvaltning  
Mörbylånga Bostads AB har tecknat ett förvaltningsavtal 
med Mörbylånga kommun om att samordna all 
fastighetsförvaltning inom kommunen. Detta innebar att 
Mörbylånga Bostads AB fått ansvar för all 
fastighetsförvaltning. Detta uppdrag omsatte  
33 (37) mnkr under 2017.  

Förväntningar avseende den framtida 
utvecklingen  
Verksamheten under 2018 kommer att bedrivas ungefär i 
samma omfattning som tidigare. 

Mörbylånga Fastighets AB,  
org. nr 556186-5667 

Information om verksamheten 
Byggnationer, investeringar och underhåll 
Under verksamhetsåret har mindre förbättringsarbetet 
fortsatt på bolagets fastigheter.  

En ombyggnation av nytt omklädningsrum för Malkars 
Träningscenter har skett i Björnhovda företagarby. 

Uthyrning 
Under verksamhetsåret har vakansgraden varit i stort sett 
oförändrat, mindre lediga lokalytor finns främst i 
Mörbylånga företagarby. 

Handelsbanken har sagt upp sitt hyrekontrakt på 
banklokalen i Mörbylånga, denna har hyrts ut till Malkars 
Träningscenter efter ombyggnation. Lokalen kommer att 
tillträdas under sommaren 2018. 

Räntekostnader 
Räntekostnaden har ökat i förhållande till föregående år 
beroende på högre räntenivåer på marknaden. 

Ägarförhållanden 
Bolaget är helägt av Mörbylånga kommun. 

Ägaren Mörbylånga kommun, borgar för 53,0 (53,0) miljoner 
kronor. 

Bolagets uthyrning till Mörbylånga kommun uppgick till 
2,290 (2,118) tkr. 

Ölands Kommunalförbund,  
org. nr 222000-0216 
Ölands Kommunalförbund är ett kommunalförbund där 
Borgholms och Mörbylångas kommuner är medlemmar.  

Kommunalförbund är en egen juridisk person. 
Kommunalförbund har egen budget och räkenskaper men 
ingen beskattningsrätt. Finansieringen av verksamheten 
sker genom kommunbidrag från medlemskommunerna. För 
2017 har fördelningen av kommunbidraget varit 58 % från 
Mörbylånga kommun och 42 % från Borgholms kommun 
förutom särskilda projektmedel, som finansieras med 50 % 
från respektive kommun. 

Kommunalförbund som samverkansform introducerades i 
lagstiftningen 1919. Redan då förekom olika former av 
interkommunal samverkan på civilrättslig grund. Det är 
många faktorer som påverkar valet av samarbetsform; 
verksamhetens art (frivillig verksamhet, obligatorisk, 
myndighetsutövning, affärsverksamhet) och hur man ser på 
kommunaldemokratiska frågor och medborgarinsyn. 

Ölands Kommunalförbund 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.  

Ändamål och verksamhet 
Förbundets syften är att verka för samordning av angelä-
genheter och resurser samt att stärka medlemskommunerna 
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genom effektivt resursutnyttjande inom följande 
arbetsområden:  

Räddningstjänst 
Kommunalförbundet ansvarar för den räddningstjänst som 
enligt lag åvilar var och en av förbundsmedlemmarna. 

Besöksnäringsfrågor 
Förbundet svarar även för samordning av turistfrågor och 
bedriver turistbyråverksamhet. Vidare ansvarar förbundet 
för organisering av turism- och besöksnäringens 
övergripande marknadsförings- och utvecklingsfrågor. 
Förbundet äger rätt att teckna ägarandelar i 
turistbolag/destinationsbolag 

Väsentliga händelser under året 
En överenskommelse med deltidsbrandmännens 
ersättningar har gjorts under året, vilket kommer att 
medföra extra kostnader för förbundet med 928 tkr.  

Finansiell analys 
Positivt resultat  
Perioden uppvisar ett positivt resultat med 219 tkr vilket kan 
jämföras med -713 tkr per 2016-12-31.  

Under årets första sex månader har investeringsvolymen 
uppgått till 224 tkr, vilken består av slangpackningsmaskin 
och utlarmsutrustning. Inköpet av ny tankbil skjuts till nästa 
år då leverensen sker först i början på 2018.  

Åtgärdsplan  
Kommunalförbundet visar på både positiva och negativa 
avvikelser totalt sett mot budget. Räddningstjänsten har 
under året beviljats en tilläggsbudgetering på 928 tkr i och 
med överenskommelsen med deltidsbrandmännen av det 
så kallade RiB-avtalet. Verksamheterna har haft ett 
besparingsuppdrag under året för att försöka återställa det 
negativa balanskravet från 2016. Räddningstjänsten och 
den allmänna verksamheten genererar ett positivt resultat 
medan Turistorganisationen samt 
finansieringsverksamheten påvisar ett negativt resultat.  

Kalmarsunds gymnasieförbund,  
org. nr 832401-6453 
Mörbylånga kommun ingår tillsammans med Kalmar, 
Borgholm och Torsås kommuner i Kalmarsunds 
gymnasieförbund. Förbundet ansvarar för gymnasie- och 
vuxenutbildning. 

Information om verksamheten 
Mörbylånga kommun bildar tillsammans med Kalmar, 
Torsås och Borgholm Kalmarsunds Gymnasieförbund. 
Förhållandet mellan kommunen och förbundet regleras i 
särskilt avtal. Avgiften baserar sig på antalet 16 - 19-åringar. 
Kommunens kostnad är beroende dels av hur många elever 
det finns totalt i medlemskommunerna, dels hur stor andel 
av dessa som tillhör kommunen.   

Huvuddelen av kommunens ungdomar bedriver sin 
gymnasieundervisning inom gymnasieförbundet.  

Kalmarsunds gymnasieförbund har tre stora gymnasieskolor 
i Kalmar; Stagneliusskolan, Lars Kaggskolan och Jenny 
Nyströmskolan samt Ölands gymnasium i Borgholm. 

Kommunens totala kostnad för all gymnasieutbildning ingår 
i bidraget, d.v.s. även för de elever som går i skolor utanför 
Gymnasieförbundet. 

Kalmarsunds Gymnasieförbund är även huvudman för den 
gymnasiala särskoleundervisningen samt vuxenutbildning.  

Väsentliga händelser under året 
Resultatet för året uppgår till 2 mnkr. Skolenheternas 
samlade resultat visar ett överskott om 3,8 mnkr.  

För att säkra gymnasieförbundets kompetensförsörjning 
behöver förbundet bli en ännu mer attraktiv arbetsgivare 
och stärka sitt varumärke mot interna och externa 
målgrupper. Under våren 2017 har förbundet tagit fram 
kärnvärden och ett kommunikativt löfte som ska 
kommuniceras med såväl interna som externa aktörer. 

För att möta de kommande befolkningsförändringarna med 
framtida lokalbehov har förbundet under 2017 bland annat 
arbetat fram en lokalbehovsplan. Ett flertal olika insatser 
har även genomförts med syfte att utveckla och förstärka 
både den yttre och inre organisationen. 

Trenden att fler ungdomar från gymnasieförbundets egna 
kommuner väljer skolor inom förbundet samtidigt som 
antalet elever från andra kommuner i förbundets skolor blir 
fler, fortsätter. 

Framtid och förväntad utveckling 
Enligt befolkningsprognosen i medlemskommunerna 
kommer antalet 16-19 åringar att öka markant de kommande 
åren och de sammantagna befolkningsprognoserna visar på 
en procentuell ökning för ålderskategorin med ca 22 % fram 
till år 2026. Elevökningen kommer att ställa krav på 
kontinuerlig behovsplanering och analyser för att optimalt 
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möta förändringarna av exempelvis lokaler, lärarresurser 
och elevhälsa. 

Utöver elevökningen står även gymnasieförbundet inför 
eventuella lagförändringar som kan komma att påverka 
ekonomin.  

Det nya förslaget på kommunal redovisningslag innebär 
bland annat en förändring gällande redovisningen av eget 
kapital. Det innebär att förbundet inte längre kan göra en 
återbetalning från det sparade egna kapitalet till 
medlemskommunerna utan enbart från ett eventuellt 
överskott under gällande resultatår. 

En annan ekonomisk utmaning under den kommande 
perioden är pensionskostnaderna för lärarlönesatsningarna, 
lärarlönelyftet och karriärstjänster. Även om löneökningarna 
för satsningarna har varit fullt finansierade av staten så 
finns ingen ersättning för den ökning av 
pensionskostnaderna som satsningar faktiskt innebär. 

Kalmarsundsregionens Renhållare, 
org. nr 222000-1883 
Mörbylånga kommun ingår tillsammans med Kalmar, Nybro, 
Torsås och Oskarshamns kommuner i kommunalförbundet 
Kalmarsundsregionens Renhållare. 

KSRR har ansvar för insamling, transport och 
omhändertagande av hushållsavfall i medlemskommunerna 
Kalmar, Mörbylånga, Nybro, Torsås och Oskarshamn. 
Insamlingen sker dels genom fastighetsnära insamling hos 
kund, med transporter i egen regi och på entreprenad, och 
dels genom att kund själv lämnar sitt grovavfall på 
återvinningscentraler (ÅVC). I uppdraget ligger också att 
informera kring miljönytta och konsekvenser av avfall och 
avfallshantering. Det innebär bland annat att föreskriva hur 
insamling ska gå till, hur det ska sorteras och vad som 
händer med avfallet i nästa led. För att minimera 
miljöpåverkan ska KSRR aktivt arbeta för att hitta bra 
behandlingsalternativ. 

Viktiga händelser och ändrade förutsättningar 
KSRR införde söndagsöppet på de fem största 
återvinningscentralerna vid årsskiftet. Besökssifforna är 
höga och visar att förändringen var riktig.  

Ombyggnaden av den optiska sorteringen färdigställdes i 
mars 2017 och därmed har produktionen succesivt kunnat 
återgå till normalt.  

Under våren uppstod en brand i produktions-och 
lagerlokaler hos en av KSRR:s samarbetspartner. Detta har 
inneburit vissa produktionsstörningar för sorteringsan-
läggningen och högre kostnader än budgeterat.  

I våras startade markarbetena för det nya huvudkontoret på 
Moskogen. Beräknad flytt från Tegelviken är sommaren 
2018. Flytt av återvinningscentralen från Tegelviken till 
Flygstaden beräknas också att göras under sommaren 2018.  

Ett steg i att öka servicen och tillgängligheten för våra 
abonnenter är att det från och med sommaren 2017 finns 
möjlighet att logga in på Mina sidor med BankID. Där kan 
man finna information om sitt abonnemang och uträtta de 
flesta av sina ärenden digitalt. Under året har KSRR gjort det 
möjligt för kunder att motta och leverantörer att skicka  
e-fakturor.  

Regeringen utreder ett kommunalt insamlingsansvar för 
förpackningar och tidningar. KSRR deltar i 
branschorganisationens projektarbete i frågan. Utfallet kan 
komma att påverka KSRR:s beslut avseende fastighetsnära 
insamling av förpackningar och tidningar.  

Under året har avsättning till deponi gjorts med 0,3 Mnkr, 
vilket är en uppräkning med 2 %. Dessutom har avsättning 
gjorts med 2,4 Mnkr för framtida täckning av deponin för FA-
massor.  

Uppföljning av reklamationer och avvikelser i insamlingen 
har löpande gjorts under året. Detta ger förbättrade 
möjligheter att analysera och korrigera verksamheten. Allt i 
ett led mot ständiga förbättringar. 

Resultatet för 2017 visar ett överskott på 2,8 mnkr  
(förra året -18,2). 

Framtiden 
Under 2018 kommer fokus att ligga på vår avfallsanläggning 
väster om Kalmar. Där gör vi investeringar för att kunna 
möta kraven på ett regionalt omhändertagande av avfall, allt 
i syfte att nå en regional cirkulär ekonomi.  

Här är matavfallsinsamlingen ett lysande exempel. Maten 
blir fordonsgas, som produceras i regionen och också 
förbrukas i den samme. Året ska också ägnas åt att förbättra 
återvinningen av vårt avfall, här är våra 
återvinningscentraler en viktig komponent.  

Regeringen har under en tid utrett ett kommunalt 
insamlingsansvar för tidningar och förpackningar. För KSRR 
skulle detta innebära en stor förändring. Dessvärre har det 
inte kommit något besked från regeringen i frågan.  
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Med anledning av detta har KSRR:s förbundsdirektion valt 
att avvakta införandet av hushållsnära insamling av 
förpackningar och tidningar vid i första hand villafastighe-
ter. Vår förhoppning är att det under 2018 lämnas ett besked 
som ger oss en färdriktning i frågan.
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Verksamhetsberättelse för  
M-verksamheten Vård och omsorg  
per 2017-12-31 
Periodens väsentliga händelser 
Under större delen av året har vi haft fokus på att 
komma tillrätta med underskottet inom Vård och 
omsorg. Det har varit ett arbete som tagit mycket tid 
och energi som påverkat alla våra medarbetare. Med 
gemensamma krafter har vi sparat ca 3 mnkr under 
det senaste halvåret och därmed minskat vårt 
underskott. Måluppfyllelsen går i stora delar åt rätt 
håll även om vissa av de uppsatta målen är svåra att 
följa upp och inte mätbara. Vi har mycket goda 
resultat gällande upplevd trygghet och bemötande i 
våra verksamheter vilket vi ser som ett resultat av 
bland annat satsningen på mobil dokumentation 
inom hemtjänsten och en väl förankrad värdegrund 
med människan i fokus. Satsningen har medfört ökad 
kontroll och trygghet för personalen och brukaren 
kring den vård och omsorg som den enskilde har 
beviljats. 

Stort fokus har legat på rekrytering av personal under 
hela 2017. Vi är hårt konkurrensutsatta och har brist 
på personal inom de flesta områdena, integration 
barn och ungdom undantagna. Inför sommaren var 
oron stor kring rekryteringen av sommarvikarier men 
vi kan konstatera att vi klarat av att leverera såväl 
semester för medarbetare som beviljade insatser till 
brukare. Utvärdering visar att vi haft en lugnare och 
stabilare sommar i år än förra året.  

Omvärldsanalys, utmaningar och 
kommande händelser 
En översyn av riktlinjerna för bistånd enligt SoL har 
genomförts med uppdrag att precisera vilka insatser 
som ska erhållas och insatsernas innehåll. Det har 
medfört att insatsen personligt utformat stöd ej 
längre kan erhållas. Förändringsarbete har påbörjats 
för att organisera och planera vårt arbete på ett mer 

effektivt sätt, främst gällande planeringen inom 
hemtjänsten.  

Vi vill ses som en attraktiv arbetsgivare som erbjuder 
en trygg arbetsmiljö där medarbetare trivs och känner 
sig delaktiga. En viktig faktor för våra anställda är 
rätten till heltid. En handlingsplan för ”Heltid som 
norm” har utarbetats under året och antagits. Arbetet 
med heltid som norm kommer att vara prioriterat och 
kommer sannolikt att kräva en ökad flexibilitet hos 
våra medarbetare. 

Trygghemgångsteamet startade upp under augusti 
och arbetet har kommit igång och haft 31 ärenden 
under de första månaderna. En utvärdering av 
insatsen så långt är påbörjad och ska vara klar inom 
kort. 

Vi ser att allt fler väljer att komma hem och vårdas i 
hemmet med avancerad hemsjukvård som följd vilket 
medför att resurser behöver avsättas till medicinskt 
material och hjälpmedel. Det ställer vår ssk-
organisation inför nya utmaningar och ökat behov av 
kompetensutbildning. 

Antalet personer med funktionsnedsättningar och 
behov av stöd ökar och i dag står 6 personer i kö till 
bostad med särskild service. Under våren kommer vi 
att starta ett nytt boende på Fabriksgatan 8 i 
Mörbylånga (f.d. Bidaya). 

Upphandlingen kring digital nattillsyn måste tas om 
efter överklagande och ekonomiavdelningen har i 
uppdrag att se på möjligheten att direktupphandla 
med förhoppning om en snabbare process. 

Inom arbetsmarknadsenheten arbetar vi för att allt 
fler medborgare skall gå till sysselsättning och egen 
försörjning i samverkan med externa och interna 
aktörer. Den senaste statistiken från 
Arbetsförmedlingen visar att Mörbylånga kommun 
har den lägsta arbetslösheten i länet, 4.3 procent. 
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Målet med att erbjuda Extra tjänst till 9 medborgare 
som står långt ifrån reguljära arbetsmarknaden har vi 
klarat då det inför jul var 10 personer som erhållit 
plats i någon av våra verksamheter. Inom integration 
vuxna har mottagandet ökat gällande personer som 
kommer som egenbosatta (ebo) ökat kraftigt och 
enhet arbetar idag med 270 personer varav 130 är 
vuxna. Ett gemensamt uppdrag som vi delar med 
övriga kommunala verksamheter är att arbeta för en 
lyckosam integration för våra nyanlända och för det 
krävs en ökad samverkan med interna och externa 
aktörer. 

Antalet ensamkommande barn fortsätter att minska 
och det har även ersättningarna från staten gjort från 
och med 1 juli. Strax före jul gick flyttlasset till vårt 
nya HVB vid Rönningegården, Älvan. Personalstyrkan 
är i samband med flytten i princip halverad och om vi 
inte får nya anvisningar från Migrationsverket så är en 
trolig utveckling att vi står inför en avveckling av hela 
HVB-verksamheten inom 1-1,5 år. 
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Mål 2017 

Perspektiv – Medborgare 

Verksamhetsmål 
Andelen nöjda och trygga medborgare ökar.  

Aktiviteter för att uppnå mål 
 Vi prioriterar samverkan och det förebyggande arbetet, gott bemötande, hög tillgänglighet och kontinuitet samt stöd 
och utmaningar. En handlingsplan för drogfri uppväxt ska tas fram i samverkan med berörda. Samverkansavtal 
tillsammans med polisen. Regelbundna möten med Brottsförebyggande rådet och förebyggande teamet som har 
ansvar för åtgärder och genomförande. 

Måluppfyllelse mäts med hjälp av nedanstående mått

Mått Mål 2017 Resultat 
2017-12-31 

Analys 

Uppfattar sig nöjda med  
omsorgen i sin helhet 
Säbo: 

- Män 
- Kvinnor 

Hemtjänsten: 
- Män 
- Kvinnor 

 
 
95 % anser sig nöjda med 
sin omsorg i sin helhet 

 
 
 
89 
84 
 
96 
92 

Resultatet har försämrats och  
behöver analyseras vidare men vi 
har sett att missnöjet i säbo är störst 
inom området inne och yttre miljö.  

Kontinuitet inom hemtjänsten 
 

< 13 personal under en 14 
dagars period 

18 Försämrat resultat i kontinuitet beror 
delvis på omsättning av vikarier 
samt stora htjgrupper 

Nöjdhet med sociala aktivite-
ter inom särskilda boenden 
 

> 80 % är nöjda med de 
sociala aktiviteterna 

73 % Utbudet varierar mellan de olika 
boendena. Åtgärder är insatta. 

Hälsofrämjande levnadsvanor 
Äldres upplevelser av att ma-
ten är bra 

> 75 % upplever att maten 
är bra 

75 % Vi har nått målet. 

Uppföljning av biståndsbeslut 100 % av våra biståndsbe-
slut följs upp var 12:e  
månad 

 Vi når inte målet gällande tillsvidare 
biståndsbeslut inom säbo. Dessa 
har ej varit prioriterade 

AME praktikplatser, resursar-
bete, fokus på egen syssel-
sättning 

< 60 hushåll/månad har 
ekonomiskt bistånd 

54 
19 (glappet) 

Målet är uppnått förutom glappet. 
De 19 gäller hushåll som väntar på 
etableringen. 

Våra kommuninvånare upple-
ver en ökad tillgänglighet och 
bemötande enligt KKIK 
andel som får svar på e-post 
inom två arbetsdagar 

90 % 78 % Försämrat resultat från tidigare år 
och resultat gäller hela kommunen 
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Mått Mål 2017 Resultat 
2017-12-31 

Analys 

Våra kommuninvånare upple-
ver en ökad tillgänglighet och 
bemötande enligt KKIK  
andel som får svar på en fråga 
vid första telefonsamtalet 

90 % 44 % Försämrat resultat från tidigare år 
och resultatet gäller hela kommunen 

Våra kommuninvånare upple-
ver en ökad tillgänglighet och 
bemötande enligt KKIK  
andelen av medborgarna som 
uppfattar att de får ett gott 
bemötande vid telefonkontakt 

100 % 79 % Då vi inte har några siffror på VoO 
specifikt så har vi svårt att relatera 
till siffrorna fullt ut.  Vi jobbar med 
frågan ur ett förbättringsperspektiv. 

Vi prioriterar förebyggande 
insatser inom Individ-och 
familjeomsorgen 

> 12 olika serviceinsatser i 
verksamheten 

11 Vi går åt rätt håll men har inte nått 
målet. 

 > stycken nås under året av 
ej biståndsbedömda  
insatser 

  

 >% av det totala kostnads-
utfallet inom individ och 
familj går till förebyggande 
arbetet 

 Har inte gått att få fram underlag för 
kostnaderna. Mer av våra totala 
resurser går till det förebyggande 
arbetet. 

 En handlingsplan för folk-
hälsa ska arbetas fram 
under våren 2017 

Klar Folkhälsoplanen klar 
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Perspektiv – Medarbetare 

Verksamhetsmål 
Andelen nöjda och stimulerade medarbetare ökar.  

Aktiviteter för att uppnå mål 
Mörbylånga kommun ska uppfattas som en attraktiv arbetsgivare. Möjligheter till både stöd och utmaningar ska ges. 
Alla anställda inom vård- och omsorgsverksamheterna ska uppleva god delaktighet och inflytande. Stödet till 
cheferna ska öka och på så sätt ska vi möjliggöra för cheferna att finnas mer i verksamheten. Vi följer planen för 
minskad sjukfrånvaro och önskad sysselsättningsgrad samt jobbar fram en strategi för ökad delaktighet och 
inflytande i verksamheten.  

Måluppfyllelse mäts med hjälp av nedanstående mått 

Mått Mål 2017 Resultat  
2017-12-31 

Analys 

Ökad frisknärvaro > 38 % av vår  
personal har ingen 
sjukdag 

33,19 % Vi har haft ett högt tempo 
under hösten vilket visar 
sig i dessa siffror 

Ökad frisknärvaro  > 95 % av arbetsti-
den är medarbetar-
na i arbete 

92,48 % Se ovan 

Positiv arbetsplats - mitt arbete känns  
meningsfullt, jag lär nytt och utvecklas i mitt 
dagliga arbete, jag ser fram emot att gå till 
arbetet, jag vet vad som förväntas av mig i 
mitt arbete 

100 % uppfattar att 
arbetet är bra 

79 % Handlingsplaner  
upprättade inom alla 
enheter 

Ledarskap - min närmaste chef visar  
uppskattning för mina arbetsinsatser, min 
närmaste chef visar förtroende för mig som 
medarbetare, min närmaste chef ger mig 
förutsättningar att ta ansvar i mitt arbete 

100 % uppfattar ett 
gott ledarskap 

68 % Arbetet med att skapa 
förutsättningar för ett  
verksamhetsnära  
ledarskap fortgår 
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Perspektiv – Utveckling 

Verksamhetsmål 
Vi erbjuder en god och säker vård och våra verksamheter håller en hög kvalitet   

Aktiviteter för att uppnå mål 
Genom att aktivt arbeta med förbättringsarbete samt ta tillvara modern teknik för att hitta nya arbetssätt kommer 
verksamheterna att utvecklas. 

Måluppfyllelse mäts med hjälp av nedanstående mått 

Mått Mål 
2017 

Resultat 2017-
12-31 

Analys 

Antal medarbetare inom hemtjänst, hemsjukvård och 
rehab som dokumenterar mobilt 

100 % 100 % htj 

 

 

Klart inom htj 

Teknikproblem inom ssk/rehab 
har försenat start  

Vårdplaneringar som sker med hjälp av IT stöd 75 % 55 %  Ej fungerande teknik 

Antalet brukare som erbjuds Digital nattillsyn 25 0 Upphandling måste göras om 
pga överklagan 
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Perspektiv – Ekonomi 

Verksamhetsmål 
Budget är i balans. 

Aktiviteter för att uppnå mål 
 Vi har en flexibilitet i organisationen för att få ut bästa verksamhet till lägsta kostnad. Vi samverkar och tar vara på 
varandras kompetenser för att undvika dubbelarbete och vi prioriterar det förebyggande arbetet. 

Måluppfyllelse mäts med hjälp av nedanstående mått 

Mått Mål 2017 Resultat 2017-12-31 Analys 

Verksamhet som har en budget i 
balans 

+/-0 -10 748 Se kommentarer under  
rubriken ekonomisk utfall 

 

Nyckeltal 
 

Mått Mål 2017 Resultat 2017-12-31 Analys 

Platser särskilt boende 
-varav kvinnor 
-varav män 

118 
En utökning 
med 16 platser 
planeras för 
2018. 

115  

Platser korttid 19 19  

Trygghetslarm 350 368  

Antalet BAL dagar  
(betalningsansvar) 

75 81 Tom november 

Hemtjänsttimmar/år 110 000 120 326  

Hemtjänstärende egen regi 275 252  

Hemtjänstärende extern utförare 0 0 Nytt förfrågningsunderlag 
framtaget. 

Hemsjukvårdspatienter 
-varav kvinnor 
-varav män 

175 168  

Antal deltagare dagverksamhet 
Äppelvägen, Syrénen och Ladan 
-varav kvinnor 
-varav män 

200 210 Antalet deltagare ökat Ladan 

Rehabärenden 
-varav kvinnor 
-varav män 

1700 1712  

Varav inskrivna i hemrehab (antal 
personer i snitt/mån) 

15 12  
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Mått Mål 2017 Resultat 2017-12-31 Analys 

Gruppbostäder 22 22  

Servicelägenheter 30 30  

Antalet personer med boende-
stöd/år 

-varav kvinnor 

-varav män 

65 70 Psykiska ohälsan ökar vilket 
visar sig i behovet av stöd. 

Personlig assistans timmar egen 
regi/år 

Personlig assistans antal personer 
egen regi/år 

13 980 

3 

11 429 

3 

 

Personlig assistans timmar extern 
utförare/år 

Personlig assistans personer extern 
utförare/år 

20 200   

SFB Personlig assistans timmar egen 
regi/år 

SFB Personlig assistans antal perso-
ner egen regi/år 

20000 

 

5 

18 496 

 

5 

 

SFB Personlig assistans timmar 
extern utförare/år 

SFB Personlig assistans personer 
extern utförare/år 

X 

 

X 

X 

 

X 

Nyckeltalet går ej att fast-
ställa. 

 

Personer daglig verksamhet 63 63 Var av 9 på extern praktik-
plats 

Ledsagartimmar/år 

Ledsagar personer/år 

375 240 

2 

 

Kontaktpersoner antal beslut 

-LSS 

-SoL 

45 44 

30 

14 

 

Familjehem egna, antalet dygn/år 

-varav nyanlända  

Familjehem antal placeringar/år 

-varav nyanlända 

3 500 7 310 

4 404 

30 

18 

 

Familjehem konsulentstödda antal 
dygn/år 

-varav nyanlända 

Familjehem konsulentstödda antal 
placeringar/år 

-varav nyanlända 

2 400 Ingår ovan ej kunnat 
urskilja konsulent-
stödda 
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Mått Mål 2017 Resultat 2017-12-31 Analys 

Institutionsvård unga – dygn/år 

-varav nyanlända 

Institutionsvård unga – personer/år 

-varav nyanlända 

6 800 13 698 

13 315 

57 

54 

Svårt att få fram ålder på 
nyanlända 

Institutionsvård vuxna – dygn/år 

-varav nyanlända 

Institutionsvård vuxna – personer/år 

-varav nyanlända 

500 97 

0 

2 

0 

 

Missbruksvård – personer 

-varav kvinnor 

-varav män 

66 33 

11 

23 

 

LVM beslut - antalet 0 0  

LVU beslut - antalet 8 7  

LOB beslut - antalet 25 54  

Försörjningsstöd – antalet hus-
håll/månad 

60 54 

19 (glappet) 

De 19 gäller hushåll som 
väntar på etableringen. 

Försörjningsstöd snitt kr/månad 6 820 7 291 Inräknat glappet 

Asylsökande ensamkommande 
barn/år 

20 0  

PUT ensamkommande barn/år (fått 
PUT under året) 

15 9  

Nyanlända vuxna/år 35 74  
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Ekonomisk uppföljning 
 

Resultat 
Budget 

2017 
Utfall 

2017-12-31
Avvikelse utfall 

mot budget 2017
Utfall 
2016 

Avvikelse mot 
budget 2016

Intäkter 58 678 64 727 6 048 102 368 39 379
Kostnader -356 807 -373 603 -16 796 -364 193 -13 681
Nettokostnader -298 129 -308 877 -10 748 -261 825 25 699

Nettokostnad per  
verksamhet      
Äldreomsorg inkl. HSV -165 665 -173 355 -7 691 -162 996 -2 026
LSS, IFO, AME, Integrat-
ion 

-115 274 -118 556 -3 283 -88 946 21 990

Central administration -17 191 -16 965 226 -9 883 5 734

Nettokostnad -298 129 -308 877 -10 748 -261 825 
25 699

Investeringsredovisning 
 

Investeringsprojekt Budget 2017 Utfall 2017-12-31 Avvikelse utfall mot budget 2017 

Inventarier Äppelvägen -1 000 0 1 000 

Systemutveckling, e-hälsa -1 000 -36 964 

Arbetsmiljöförbättringar/utemiljö -650 -305 345 

 

Kommentarer till ekonomiskt utfall 
Vi har klarat att hämta hem den del av underskottet 
som vi var ålagda att göra, ca tre miljoner kronor.  

Hemtjänsten visar på ett minus på sju miljoner 
kronor.  Dessa kan förklaras med för lågt satt 
timersättning i förhållande till den faktiska 
kostnaden samt större ökning av antal hemtjänst-
timmar än beräknat. Vi har också sett skillnader 
mellan planerad tid och utförd tid som medfört ökade 
kostnader. Nattpatrullen visar också på ett 
underskott på 500 tkr som till del kan förklaras av 
ökade kostnader gällande fyllnadstid och övertid. 

Sjuksköterskeverksamheten har haft en tjänst 
utanför budget vilket medfört ett underskott på  
350 tkr. 

Särskilt boende har totalt sett klarat sin budgetram. 

Resultatet på Integration har gått från ett plus år 2016 
på 20 miljoner till ett minus på 3 miljoner i år. Detta 
beror på Migrationsverkets förändrade 
ersättningsmodell som innebär kraftigt minskade 

ersättningar sedan halvårsskiftet 2017. Beslutet att 
låta ungdomar bo kvar i överklagansprocessen, och 
därmed utan att få ersättning för dessa, har medfört 
ett större behov av bemanning och därmed ökade 
kostnader.  

Inom LSS har inte Sjöbergsäng fått rätt 
förutsättningar att klara budget. Boendestödet har 
ökat i antal timmar och klienter under året.   

Arbetsmarknadsenheten har en budget i balans och 
där har fördelningen av schablonersättningarna från 
Migrationsverket gett positiv effekt. Under året tog 
enheten över uppdraget att serva kommunens alla 
bilar vilket medfört stora besparingar. 

Vi kan konstatera att kostnaden för Personlig 
assistans, privat utförare, sjuklöner fortsätter att öka. 
Detta är något som vi inte kan styra eller kontrollera. 

Myndighetsavdelningen klarar sin budgetram och har 
under året arbetet aktivt med hemtagningar och 
hemmaplanslösningar vilket är mer kostnadseffektivt 
än externa placeringar. 
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Verksamhetsberättelse för  
M-verksamheten Barn och ungdom  
per 2017-12-31 
Periodens väsentliga händelser 
Resultatet för 2017 innebär att måluppfyllelsen inom 
Barn och ungdom ökar, både när det gäller elevernas 
meritvärde och resultatet på nationella prov. 
Mörbylånga kommun ligger på plats 43 av 290 
kommuner i SKL:s sammanställning Öppna 
jämförelser och på plats 49 av 290 kommuner i 
Lärarförbundets rankning Bästa skolkommun.  

Att måluppfyllelsen ökar är ett resultat av 
personalens och elevernas ansträngningar, ökad 
kvalitet i undervisningen genom satsningar på 
kompetensutveckling såsom läslyftet inom förskola 
och skola, språk- och kunskapsutvecklande 
arbetssätt, digitalisering och formativt 
förhållningssätt. Alla arbetar med inställningen att 
varje barn/elev ska nå ett steg längre. 

Ett tydligt förbättringsområde inom hela BoU:s 
verksamhet är att arbeta för att pojkarnas mål-
uppfyllelse och meritvärde ska öka. Idag är det alltför 
stor skillnad mellan pojkars och flickors resultat. 

Nedanstående text är taget från enheternas 
redovisning inom det systematiska kvalitetsarbetet 
och visar på utveckling inom våra prioriterade 
områden: 

Förskola 
Vi har genom diskussioner runt normkritiskt 
förhållningssätt i personalgruppen fått mer kunskap 
om vårt bemötande och lärmiljöns påverkan. Vi har 
observerat och förändrat våra lärmiljöer utifrån de 
analyser som gjorts så att de inbjuder till lek oavsett 
könstillhörighet och att alla får tillgång till dessa 

Gemensam fortbildning, Läslyftet har bidragit till en 
gemensam syn hos pedagoger och utveckling av 
förskolan. 

Lärmiljöerna har förändrats och material som 
uppmuntrar till olika rörelselekar och aktiviteter har 
köpts in och introducerats. Vilket stämmer väl 
överens med den forskning vi tagit del av i 
litteraturen ”Rör dig Lär dig” och ”Möten för lärande 

Fritidshem 
Under fritidsidrotten får de äldre eleverna i par 
planera och genomföra aktiviteten för de yngre 
eleverna. Genom observationer och utvärdering i 
elevgruppen ser vi att alla barn känner att de har 
ansvar både som talare och åhörare för att aktiviteten 
ska bli bra. Kamratrespons för att utvecklas är något 
som är viktigt. Eleverna engageras som 
läranderesurser för varandra som leder till att de äger 
sitt lärande och detta skapar trygghet och 
gemenskap hos eleverna.  

Organisation av rastvärdar så att det finns tillgång till 
vuxna samt aktiviteter som gynnar lek och 
gemenskap 

Fritidshemmet har genom egna observationer och 
EPA med eleverna sett att vi nådde målet med 
filmprojektet. De har samtalat, lyssnat, ställt frågor 
och framfört egna tankar och åsikter och 
argumenterat under arbetets gång. De har även byggt 
en gemensam berättelse med röd tråd och skrivit 
läsligt i sitt bildmanus - detta ligger i linje med de 
gemensamma utvecklingsinsatserna när det handlar 
om att öka meritvärdet. Eleverna har under arbetets 
gång använt ord och begrepp som ingår i 
framställning av film. De har också lärt sig att 
använda appen Imovie (digitalt verktyg). 

Grundskola och Grundsärskola 
I förskoleklassen ser vi att elevernas intresse och 
motivation för uttrycka sig i skrift har ökat 

Vi upplever att vårt arbete med formativ bedömning, 
kollegialt lärande och kollegiala träffar kring 
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undervisningen ger resultat genom att eleverna har 
en ökad uppfattning av sina styrkor och vad de 
behöver träna på.  

Vi ser att elevernas i mellanstadiet får en ökad skärpa 
efter ett pulspass. 

Friendsenkäten visar totalt sett att eleverna känner 
sig trygga på skolan, att man har kamrater och att 
man vet och kan vända sig till någon vuxen om man 
behöver prata om viktiga saker. 

En hög personaltäthet på Grundsärskolan och ett 
samarbete med elevhälsan har bidragit till att 
diskussioner och värdegrundsreflektioner har haft 
utrymme i elevgruppens arbete. 

Omvärldsanalys, utmaningar och 
kommande händelser 

Arbete med ekonomi i balans 
År 2017 infördes en ny resursfördelningsmodell för 
BoU:s verksamheter. Samtidigt fick förvaltningen en 
effektiviseringsuppgift då ramen 2017 inte 
motsvarade elevökningen. Samtidigt minskade 
antalet nyanlända barn och elever och en del av den 
organisation som byggdes upp 2016 fick monteras 
ner. Inför höstterminen skedde en neddragning av 25 
tjänster på enheterna för att ekonomin skulle komma 
i balans och för att organisationen skulle vara 
förberedd för budget 2018. Slutresultatet blev tre 
varsel om uppsägning och 22 personer omplacerades 
på uppkomna vakanser. Förvaltningen har 
omhändertagit sin del av det extra sparbeting som 
uppkommit under året och har ett positivt resultat  
för 2017. 

Hälsofrämjande skolutveckling 
Förvaltningen beviljades statsbidrag för 
hälsofrämjande skolutveckling och programmet 
leddes och genomfördes av Torslunda skola. De 
aktiviteter som ordnats var öppna för alla enheter att 
delta i. Huvudsyftet är att få barnen och eleverna att 
röra sig mer. På grundskolan testas pulshöjande 
aktivitet som ett sätt att öka skolprestationerna. Alla 
skolor har försetts med stegräknare och pulsband 
med sensorer för att kunna ge alla elever möjlighet 
till mer rörelse och pulshöjande aktiviteter. 
Kopplingen mellan rörelse och hjärnans utveckling 
har lyfts fram i de senaste årens forskning. 

Ökande inkludering 
Många elever har haft individuella lösningar som 
särskilt stöd och har tidigt hamnat i ett utanförskap. 
Den fleråriga processen att få alla verksamheter att 
inkludera alla barn/elever har nu tagit ordentlig fart. 
Nya sätt att arbeta prövas och de neddragningar som 
beskrivits i tidigare avsnitt består till hälften av 
elevassistenter och detta leder till förändrade 
arbetssätt och organisationer ute på enheterna, en av 
lösningarna med bildandet av ett s.k. resurscentrum 
fick årets kvalitetspris i kommunen. 

Kvalitet i fritidshem 
Under året träffades alla fritidspedagoger under 
ledning av försteläraren i fritidshem och utvecklade 
kvaliteten i fritidshemmets verksamhet. Det nya 
kapitlet i läroplanen förtydligar fritidshemmets 
kompletterande roll till skolan och detta arbetade 
fritidspedagogerna med i år.  

Pedagogisk miljö förskola 
Kvalitetsstödjare från varje enhet har varit på en 
annan enhet och utvärderat hur den pedagogiska 
miljön stöttar språkutvecklingen och föreslagit 
förbättringar. All personal i förskola genomgår också 
läslyftet för förskolan för en ökad måluppfyllelse.  

Utvecklad utemiljö 
Efter besiktningar av utemiljöerna på alla enheter 
2015 har mycket lekutrustning utrangerats. Inom BoU 
pågår nu ett arbete med att göra kvalitativa analyser 
av utemiljöerna tillsammans med inhyrd utepedagog 
och landskapsarkitekt. Analyserna redovisas i 
utförliga skisser som också visar på personalens och 
barnens/elevernas önskemål om förbättringar. 
Investeringar görs i takt med att det finns tillgängliga 
investeringsmedel. De första förändringarna är nu 
genomförda i praktiken och vi har fått och använt ett 
bidrag från Boverket att rusta upp utemiljön. 

Minskningar grundsärskola 
Hösten 2017 minskade antalet barn markant i den 
samlade grundsärskolan i Färjestaden. Detta gör att 
tanken med att samla all samlad grundsärskola på en 
ort blir mer och mer aktuell.  

Nyanländas lärande 
BoU driver med stöd av Skolverket ett 
utvecklingsprojekt angående nyanländas lärande. 
Åtta insatser av olika slag genomförs och har till syfte 
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att öka nyanlända elevers resultat genom att ändra 
rutiner, organisation, uppföljning och förbättra 
lärares och skolledares kompetens på området. 
Hösten 2017 utökades projektet med fyra insatser 
inom förskolan. 

Fortbildning  
Förvaltningen genomför fortbildning inom fyra 
områden: läslyftet, digitalisering, formativt 
förhållningssätt och språk- och kunskapsutvecklande 
arbetssätt. Detta ska öka lärarnas kompetens att ta 
varje elev ett steg längre. 

Projektering ny förskola och ny 
högstadieskola 
Arbetet med förprojektering av både ny förskola och 
högstadieskola i Färjestaden har avslutats. En ny 
modell för upphandling har prövats när det gäller 
högstadieskolan, en hyresvärd har upphandlats som 
i sin tur upphandlar byggnationen. Kunskap och 
erfarenheter har inhämtats från andra kommuner som 
gjort liknande upphandlingar tidigare. 

SFI 
SFI, svenska för invandrare, finns i kommunen sedan 
1 januari 2016. Verksamheten har haft ett mycket 
högt söktryck under året. Fler elever än tidigare har 
kort eller ingen skolbakgrund vilket medfört längre 
utbildningsperioder och fler avbrutna studier. 
Samtidigt är det en lika hög andel elever som når 
godkända betyg som föregående år. Genom sökt 
statsbidrag har lärarna fått möjlighet att 
kompetensutveckla sig i hur vi ska möta och 
undervisa eleverna med kort eller ingen 
skolbakgrund på ett bättre sätt. Statsbidraget har 
även finansierat en studie-och yrkesvägledare på 
visstidsanställning.   

Kosten 
Arbetet med att tillaga mer mat nära våra brukare har 
fortsatt under året och ett nytt tillagningskök inom 
äldreomsorgen har öppnats på Lindero. Ett nytt avtal 
med huvudleverantören innebär ett större utbud av 
ekologiska produkter till vår produktion. Under året 
har mycket arbete lagts ner på planering av köken i 
den nya högstadieskolan och den nya förskolan i 
Färjestaden. Nya mål har tagits för 
kostverksamheten, vilket innebär att vi ska minska 

svinnet och öka kundnöjdheten hos våra brukare. 
Kostens ledning har utökats med en halv tjänst för att 
möta kraven och behoven av ledning när 
verksamheten växer.  

Kulturskolan 
Kulturskolans verksamhet 2017 dominerades av ett 
"Världskulturprojekt", delvis finansierat av 
Kulturrådet. Vi arbetade med fortbildning av lärare i 
slagverk samt instrument som vi tidigare inte haft i 
kulturskolan. Alla ämnen, dans, film, teater, bild & 
form och musik integrerades och mynnade ut i ett 
antal föreställningar för kommunens låg- och 
mellanstadiebarn.  

Fritidsgårdarna 
Vi kan konstatera att fritidsgårdsverksamheten i 
kommunen utvecklats på ett positivt sätt och att vi 
kommer värna om att hålla i utvecklingen. I februari 
flyttade Fritte över verksamheten i den lilla lokalen 
bredvid biblioteket, då en renovering utav Fritte var 
nödvändig. Verksamheten kunde flytta tillbaka i april. 
Under våren påbörjades en dialog med skolan kring 
utrymmet på Smaragdskolan och vi kom då överens 
om att för fritidsgårdens del skulle det vara bättre att 
flytta in verksamheten på Ladan under hösten. Vi har 
aktivt fortsatt arbeta för att öka tillgängligheten till 
vår verksamhet genom att erbjuda mobil verksamhet 
runtom i kommunen varje vecka. Vi har fortsatt arbeta 
för att utveckla samarbetet med personalen på 
Skansenskolan och vi arbetar aktivt för att öka 
besöksantalet på kvällstid på fritidsgården. 
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Mål 2017 
Verksamheten ska beskrivas, planeras och följas upp utifrån fyra perspektiv/målområden.  

Perspektiv – Medborgare 

Verksamhetsmål 
Andelen barn och elever som är trygga i verksamheten ökar  

Aktiviteter för att uppnå mål 
Vi prioriterar samverkan och det förebyggande arbetet. Inom alla delar av vår verksamhet förebygger vi och motver-
kar segregation, diskriminering, främlingsfientlighet och rasism. Vi ger ett gott bemötande och har hög tillgänglig-
het. 

Måluppfyllelse mäts med hjälp av nedanstående mått 

Mått Mål 2017 Resultat 
2017-12-31 

Analys 

Trygghet: Upplevelsen av 
god och trygg arbetsmiljö 
i förskolan ska öka (För-
skola, pedagogisk om-
sorg) 

100 % av vårdnadsha-
varna uppfattar vår 
förskola som trygg 

100 %  

Trygghet: Förbättra upp-
levelsen av trygghet i 
grundskolan 
 

100 % av våra elever 
uppfattar att verksam-
heten är trygg 

91 %  

Besöksantal vid våra 
fritidsgårdar 

> 20 % av målgruppen 
deltar aktivt i vår verk-
samhet varje vecka 

<20 % Byte utav lokaler och hög sjukfrånvaro bland 
personalen har bidragit till att vi har fått 
stänga fritidsgårdarna vissa kvällar.  
Dessutom har sparkravet gjort att vi inte har 
haft möjlighet att sätta in vikarier. Det här har 
bidragit till att besöksantalet har minskat på 
vissa ställen. 

Andel av besökare som 
anser att de får ett bra 
bemötande av 
fritidsledarna 

> 80 % anser att de får 
ett bra bemötande av 
fritidsledarna 

92 %  

Andel av besökare som 
anser att det finns ett 
varierat utbud av 
aktiviteter 

> 80 % anser att det 
finns ett varierat utbud 
av aktiviteter 

70 %  
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Mått Mål 2017 Resultat 
2017-12-31 

Analys 

Alla som önskar ska få 
plats på vår kulturskola 

< 10 barn i kö 57 Intresset har ökat inom vissa områden. Stor 
pianokö är svårt att jobba bort då det oftast 
är enskild undervisning. 

Kö även på dans, bild och form och teater. 
Många nyanlända är intresserade. Vi försöker 
få elever att välja tillgängliga ämnen och 
behålla köplats till önskat val. En del av kön 
beror också på svårt att komma åt lokal på 
småskolor som vi delar med skolan. 
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Perspektiv – Medarbetare 

Verksamhetsmål 
Andelen nöjda och stimulerade medarbetare ökar. Den arbetsrelaterade ohälsan minskar. Frisknärvaron förbättras i 
organisationen. 

Aktiviteter för att uppnå mål 
Mörbylånga kommun ska uppfattas som en attraktiv arbetsgivare. Möjligheter till både stöd och utmaning ska 
finnas. Alla anställda inom barn- och ungdom ska uppleva en ökad delaktighet och gott inflytande. Stödet till 
cheferna har ökat och på så sätt har det blivit bättre förutsättningar för cheferna att finnas nära sina verksamheter, 
projektet ”närvarande ledarskap”. 

Vi följer planen för minskad sjukfrånvaro. 

Måluppfyllelse mäts med hjälp av nedanstående mått 

Mått Mål 2017 Resultat 
2017-12-31 

Analys 

Ökad frisknärvaro > 38 % av vår 
personal har 
ingen sjukdag 

34,7 %  

Ökad frisknärvaro >95 % av arbetsti-
den är medarbe-
tarna i arbete. 

94 %  

Positiv arbetsplats - mitt arbete känns 
meningsfullt, jag lär nytt och utvecklas i 
mitt dagliga arbete, jag ser fram emot att 
gå till arbetet, jag vet vad som förväntas 
av mig i mitt arbete. 

100 % uppfattar 
att arbetet är bra 

95 % Målet innehåller flera mätpunkter. 
Det sammanlagda resultatet visar 
på ca 95 % neutrala eller positiva 
svar på dessa frågor i 
medarbetarenkäten. 

Ledarskap - min närmaste chef visar 
uppskattning för mina arbetsinsatser, 
min närmaste chef visar förtroende för 
mig som medarbetare, min närmaste 
chef ger mig förutsättningar att ta ansvar 
i mitt arbete. 

100 % uppfattar 
ett gott ledarskap 

95 % Målet innehåller flera mätpunkter. 
Det sammanlagda resultatet visar 
på ca 95 % neutrala eller positiva 
svar på dessa frågor i 
medarbetarenkäten. 
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Perspektiv – Utveckling 

Verksamhetsmål 
Elevernas meritvärde i åk 9 höjs och utanförskapet minskar.  

Aktiviteter för att uppnå mål 
 I syfte att öka barn och elevers lust att lära/motivation arbetar all personal med formativ bedömning. 

 Förskolan arbetar med läslyftet i syfte att stimulera barns språkutveckling. 

 Fritidshemmet planerar verksamheten så att aktiviteterna ger eleverna möjlighet att fördjupa och utvidga 
sina kunskaper och erfarenheter. 

 Grundskolan utvecklar elevernas förmåga att uttrycka sig i skrift inom alla ämnen 

 Använda de digitala verktyg som finns i förskolan/skolan och skapa en likvärdighet i användningen av 
dessa verktyg. En organisation är skapad för att möjliggöra detta med IKT pedagoger och IKT coacher på 
varje skola och en IKT plan finns upprättad. 

 På alla enheter ökar det kollegiala lärandet 

 Fritidsgårdarna jobbar flexibelt och ungdomarna har ett inflytande och delaktighet i verksamheten  

 Utsedd kontaktperson finns från fritidsgårdarna till respektive grundskola 

 Kostverksamheten har en kostpolicy med tillhörande riktlinjer som ska kvalitetssäkra verksamheten  

 En handlingsplan för drogfri uppväxt ska tas fram i samverkan med berörda.  

 Samverkansavtal tillsammans med polisen.  

 

Måluppfyllelse mäts med hjälp av nedanstående mått 

Mått Mål 2017 Resultat 
2017-12-31 

Analys 

Placeringen av sammanvägt 
resultat i öppna jämförelser 
grundskola 

50 43  

Meritvärde betyg år 9 
Flickor 
Pojkar 

> 213 (Rikssnittet 2015)  213,8 
228,5 
200,3 

Vårt resultat har varit konstant de 
senaste åren trots ett flertal nyan-
lända i statistiken, vilket innebär 
att många elever höjt sitt merit-
värde men det syns inte i medel-
värdet. Dock kvarstår en oaccep-
tabel skillnad mellan pojkars och 
flickors betyg. 

Andel behöriga elever till 
något nationellt program på 
gymnasiet 

Flickor 

Pojkar 

> 95 % (Rikssnittet 2015) 90,1 %  



Verksamhetsberättelser 2017-12-31 
M-verksamheten Barn och ungdom 

 
 
 

103 

Mått Mål 2017 Resultat 
2017-12-31 

Analys 

Ökade resultat nationella prov 
åk 3 (nått kravnivån för 
samtliga delprov) 

Svenska 

Matematik 

> 80 %  

86,5 % 

87 % 

86 % 

Resultaten på nationella prov åk 3 
på väg upp. 

Andelen godkända i alla 
ämnen åk 6 

> 85 % 82,3 %  

Inflytande/delaktighet:  

a. förbättrad upplevelsen av 
lust till lärande,  

b. ökad medvetenhet om krav 
och förväntningar på sina 
studier 

 

> 95 % upplever lust att lära 

> 95 % har en ökad 
medvetenhet om krav och 
förväntningar på sina 
studier 

Mätdata 
saknas 

 

Antal hemmasittare i våra 
verksamheter minskar 

Antalet hemmasittare i våra 
verksamheter är 0 

3 Under året har flera hemmasittare 
återgått till skolan. 

Andel av besökare som anser 
att fritidsgården är tillgänglig 

> 80 % av besökarna anser 
att fritidsgården är 
tillgänglig 

< 50 %  

Ökad nöjdhet med våra 
måltider 

> 85 % är nöjda med 
helhetsupplevelsen av 
måltiderna 

80 % Överlag är de som bor i våra 
boenden mer nöjda med maten än 
eleverna i skolan. 

Andelen ekologiska och 
närproducerade livsmedel vi 
använder ska öka 

> 30 % av våra livsmedel är 
ekologiska och 
närproducerade 

34 % I och med nytt avtal ser vi att 
andelen ekologiska råvaror 
kommer att ökas ytterligare till 
nästa år  

Antalet barn med hälsosamma 
vanor och normalvikt ska öka 

< 33 % flickor och 16 % 
pojkar har övervikt 

Ingen fetma förekommer 

Övervikt  

8 % flickor 

14 % pojkar 

Fetma 

4 % flickor 

2 % pojkar 
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Mått Mål 2017 Resultat 
2017-12-31 

Analys 

Alla barn och ungdomar växer 
upp i en drogfri miljö 

Indikatorerna gäller åk 9. 

65 % har aldrig druckit 
alkohol.  

100 % har aldrig använt 
narkotika  

95 % röker inte   

99 % snusar inte. 

100 % har aldrig testat 
dopningsmedel. 

50 % 

 
97 % 

88 % 

96 % 

100 % 

Det främjande och förebyggande 
arbetet kan förbättras genom 
bättre samverkan mellan olika 
aktörer i kommunen samt ungdo-
marna och deras vårdnadshavare. 
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Perspektiv – Ekonomi 

Verksamhetsmål 
Vi har en budget i balans. Vi säkerställer en likvärdig utbildning för alla barn och elever oavsett var man bor eller i 
vilken verksamhet man är en del av.  

Aktiviteter för att uppnå mål 
 Vi har en flexibilitet i organisationen för att få ut bästa verksamhet till lägsta kostnad; vi samverkar och tar 

vara på varandras kompetenser för att undvika dubbelarbete. 
 Vi prioriterar det förebyggande arbetet. Nära samverkan förskola, skola, fritidsgård, IFO och LSS. Projekt 

med att stimulera skolnärvaro prioriteras. 
 Följa och analysera budgetutfall, korrigera vid behov i god tid.  
 Nytt resursfördelningssystem för förskola och grundskola som tar hänsyn till socioekonomisk bakgrund 

införs. 
 Projektering av ny förskola i Färjestaden påbörjas liksom projektering 7-9 skola i Färjestaden. 

 
Måluppfyllelse mäts med hjälp av nedanstående mått 

Mått Mål 2017 Resultat 2017-12-31 Analys 

Produktivitet nettokostnad kr per barn/elev 
Förskola 

106 540  Mäts inte längre av SCB 

Produktivitet nettokostnad kr per barn/elev 
Grundskola 

87 200  Avser 2016 

Kostnad per betygspoäng < 373 kr  Avser 2016 
 

Nyckeltal 
 

Mått Mål 2017 Resultat 2017-12-31 Analys 

Förskola: 
Inskrivna barn (snitt) 
Inskrivna barn/avdelning (snitt) 
Inskrivna barn/ personal (snitt) 

 
670 
15,0 
5,0 

 
705 
13,8 
Mätdata saknas 

 

Pedagogisk omsorg: 
Inskrivna barn (snitt) 
Inskrivna barn/dbv (snitt) 

 
42 
5,2 

 
37 
5,4 

 

Förskoleklass: 
Antal elever (snitt) 
Antal elever/lärare 

 
200 
18,1 

 
209 
Mätdata saknas 

 

Fritidshem: 
Antal inskrivna barn 6-9 år (snitt) 
Antal inskrivna barn 10-12 år (snitt) 
Antal inskrivna barn/personal (snitt) 

750 
 
 
22,9 

767 
 
 
Mätdata saknas 

 

Grundskola: 
Antal elever (snitt) 
Antal elever/lärare (snitt) 

 
1530 
11,0 

 
1492 
Mätdata saknas 

 

Antal inskrivna barn fristående förskolor i kommunen 
(snitt) 

90 106  
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Mått Mål 2017 Resultat 2017-12-31 Analys 

Antal inskrivna barn i fristående skola i kommunen 
(snitt) 

130 164  

Snitt avläst 15/3 och 15/10  

Ekonomisk uppföljning 
 

Resultat 
Budget 
2017 

Utfall  
2017-12-31 

Avvikelse utfall mot 
budget 2017 

Utfall 
2016 

Avvikelse mot budget 
2016 

Intäkter 69 535 78 099 8 563 74 446 24 989

Kostnader -377 705 -381 550 -3 845 -380 222 -23 369

Nettokostnader -308 169 -303 452 4 718 -305 776 1 620

     
Nettokostnad per  
verksamhet 

   

Kulturskola -3 907 -4 033 -126 -3 988 -110

Fritidsgårdar -4 599 -4 349 250 -4 057 -277

Förskola -97 202 -94 202 2 999 -94 167 592

Pedagogisk omsorg -3 911 -3 327 584 -3 648 253

Fritidshem -14 730 -14 429 300 -14 076 193

Förskoleklass -5 853 -5 434 419 -4 320 1 228

Grundskola -172 659 -172 292 367 -177 988 -2 098

SFI -525 0 525 1 697 2 097

Central administration -4 384 -4 206 179 -4 382 221

Aulan -400 -377 23 -439 -70

Kostenheten 0 -803 -803 -409 -409

Nettokostnad -308 169 -303 452 4 718 -305 776 1 620
 

Kommentarer till ekonomiskt utfall  
 Intäkterna har varit större än budgeterat på grund av ej budgeterade statsbidrag och ökad interkommunal 

ersättning. Kostnaderna har avvikit mot budget på grund av ej budgeterade kostnader kopplat till 
statsbidrag. Även kostnader för livsmedel och ersättning till fristående enheter har varit högre än 
budgeterat. 

 Intäkterna har ökat jämfört med 2016 pga. fler statsbidrag, momsersättning för fristående huvudmän, 
interkommunal ersättning och ökade intäkter på kostenheten. 

 Kostnaderna har ökat jämfört med 2016 pga. högre kostnader för fristående huvudmän och interkommunal 
ersättning. Samtidigt har övriga kostnadsposter minskat.  

 Inom förskolan har personalkostnaderna varit lägre än budgeterat.  
 Pedagogisk omsorg har haft färre barn än budgeterat.  
 Avvikelsen inom förskoleklass beror på lägre personalkostnader och högre intäkter för interkommunal 

ersättning.   
 Grundskolan har haft ökade intäkter för interkommunal ersättning men samtidigt ökade kostnader för 

fristående huvudmän.  
 SFI har fått externa intäkter som täcker kostnaderna.   
 På kostenheten är kapitaltjänstkostnader och livsmedelinköp högre än budgeterat. 
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Investeringsredovisning 
 

Investeringsprojekt Budget 2017 Utfall 2017-12-31 Avvikelse utfall mot budget 2017 

Arbetsmiljöförbättringar 900 335 565 

Inventarier kosten 800 512 288 

Skolgårdar 797 1 043 -247 

Modul Gårdby 0 1 249 -1 249 

 

Sammanfattning 
Ett nytt resursfördelningssystem har införts 2017 med 
tillhörande prognos- och uppföljningsverktyg för 
enhetscheferna. Kostnadsmedvetenheten har ökat 
jämte att den allmänna kunskapsnivån angående 
budget- och uppföljningsarbete.  Nedskärningar har 
genomförts i verksamheten för att klara budget 2017 
och för att verksamheterna ska ligga i nivå med 
budget 2018.  

Elevernas resultat har förbättrats jämfört med 2016. 
Detta är ett resultat av förändrad resursanvändning 
och ökad kvalitet i undervisningen. Personalen i 
verksamheterna har alla bidragit till det förbättrade 
resultatet och att verksamhetsområdet har klarat 
budget.  
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Verksamhetsberättelse för 
Verksamhetsstöd inkl. 
Kommunstyrelsen per 2017-12-31 
Periodens väsentliga händelser 
Gemensamt för verksamhetsstöd 
I början av året beslutades om en ny organisation 
som innebär att Kansli, HR, Lön, Servicecenter, 
Kommunikation och Risk & Säkerhet skulle bilda en 
ny enhet den 3 april 2017. Enheten leds av 
HR/Administrativ chef. Syftet med omorganisationen 
var att ta bort de stuprör som upplevts i 
organisationen och få bättre utgångslägen för ett 
strategiskt hållbart arbete. Arbetsmiljöaktiviteter 
under året har handlat om att förbättra 
medarbetarnas psykosociala arbetsmiljö och att få 
igång dialog och samarbete inom verksamheten och 
ut mot andra enheter. 

Verksamhetsområdet Kansli 
För kansliets del har året inneburit struktur, 
förändring och uppföljning av de politiska besluten 
och den egna verksamheten. Regelbundna 
arbetsmöten i både större och små grupper har 
genomförts för att förtydliga roller och ansvar men 
även allas delaktighet och bättre informationsflöden. 
I början av året anställdes en kommunsekreterare på 
den tjänst som varit vakant under ett år. Arkivfrågan 
har varit uppe för beslut i politiken där fokus på e-
arkiv är naturligt i nuläget eftersom det hänger ihop 
med andra processer och aktiviteter. 
Omhändertagande av analogt arkiv sker senare. 
Kansliet har prioriterat arbetet med 
informationssäkerhet och nya 
dataskyddsförordningen (GDPR) som träder i kraft i 
maj 2018. Kommunen har kommit långt i arbetet med 
att informera och utbilda alla medarbetare, utse 
systemägare, systemförvaltare och informationsägare 
samt klassa våra mest affärskritiska system och göra 
handlingsplaner för dessa. Kansliet har arbetat med 
kompetenshöjning när det gäller ny lagstiftning för 
att stå bättre rustade inför kommande utmaningar. 
Ytterligare fokusområde för kansliets del har varit 

beredningsuppdraget gällande förändrad politisk 
organisation inför 2019. Ett projekt för att säkerställa 
våra processer har påbörjats och kommer att fortsätta 
under 2018. 

Verksamhetsområde HR 
Under hösten anställdes ytterligare en 
rehabsamordnare för att säkra upp service och hjälp 
till våra verksamheter pga frånvaro. Vår 
arbetsmiljöenkät gick ut till samtliga anställda under 
februari månad. Åtgärder utifrån enkäten redovisades 
av verksamheterna under oktober. Under 2018 
kommer enkäten att bli en årlig aktivitet men något 
förkortad och åter skickas ut under februari månad. 
Vidare har personalenheten arbetat med översyn av 
friskvårdsbidrag och kompetensförsörjningsplan. 
Nuvarande avtal med Avonova gällande 
företagshälsovårdstjänster har förlängts ytterligare 
ett år.  

Löneprocessen för året drog ut på tiden, bland annat 
pga att de olika avtalen inte blev klara och nya regler 
för att hantera personuppgifter. Detta i kombination 
med uppsägning och nyrekrytering av personal och 
högre chefer samt brist på systemförvaltarkompetens 
gjorde att arbetet drog ut på tiden. Kommunens 
informationssystem om arbetsmiljö, KIA, fick 
ordentlig fart under året. En arbetsgrupp finns tillsatt 
som jobbar med målsättning om önskad syssel-
sättningsgrad, Heltidsresan, arbetet går enligt plan. 
Under hösten arbetade verksamheten fram en plan 
för sjösättning av kompetenshöjningsprojektet som 
innebär att vi utbildar alla medarbetare, framför allt 
chefer, i de system och det kunnande som finns inom 
kommunen. Utbildningarna startar i februari 2018. 

Verksamhetsområde Lön 
Ny systemförvaltare har anställts där fokus är 
samarbete med systemförvaltarna inom övriga 
enheter, framför allt inom ekonomi för att säkerställa 
rätt lön och rätt redovisning internt och externt. Vår 
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nya systemförvaltare är även vår nya 
dataskyddssamordnare. En översyn av processer och 
flöden inom lön har påbörjats och ett arbete med att 
träffa verksamheterna för ökad dialog har påbörjats 
och kommer att utökas under 2018. Ny 
ledighetsblankett togs fram och en översyn över 
samtliga dokument gällande lön påbörjades och 
kommer att fortsätta under 2018. 

Verksamhetsområde Servicecenter 
Under året har fokus legat på att få till den service 
som utlovades när växeln gjordes om till 
Servicecenter, dels har vi förstärkt med intern resurs 
från ekonomiavdelningen och dels har vi fokuserat på 
kompetenshöjning genom utbildning. Våra kollegor 
inom bygglov har hållit kortare kurser för 
Servicecenter för att medarbetarna ska kunna svara 
på enklare byggfrågor och avlasta 
bygglovshandläggarna. Under hösten genomfördes 
ett teknikskifte då Centrex-växeln byttes ut mot 
Avaya. Detta gjordes tillsammans med övriga 
kommuner i länet och ger oss bättre tekniska 
förutsättningar och lägre kostnader. Inom 
Servicecenter ligger även uppdrag att lämna ut 
vattenprover och utfärda parkeringstillstånd samt 
bilsamordnaruppdraget där har fokus varit att få 
ordning på rutiner och processer kring krockade eller 
skadade bilar, tvätt och däckskifte samt upphandling 
av digitala körjournaler. 

Verksamhetsområde Kommunikation 
Under hösten utökades kommunikationsenheten 
med ytterligare en kommunikatör så att nu har vi två. 
Fokus under året har varit kommunikation kring den 
fortsatta vattenbristen där vi, tillsammans med 
Borgholm och Kalmar, arrangerade en regional 
konferens i Kalmarsalen kring hur vi löste 
vattenbristen 2016. Ett samlat grepp kring vårt 
intranät med städning av gammalt material och 
förbättring av upplägg påbörjades och fortsätter även 
2018. Under våren reviderades vår grafiska profil för 
att bättre stämma överens med dagens behov som 
vägleder våra medarbetare för att förenkla arbetet att 
hålla en enhetlig profil utåt och ge våra medborgare 
en samlad bild av kommunen. Sju av Kalmar läns 
kommuner samverkar via "Cesam H" för att 
tillsammans skapa smidiga digitala lösningar. En 
gemensam e-tjänsteplattform ska förenkla för 
invånare och företag att nyttja kommunal service. 
Arbetet påbörjades under hösten och lansering av de 

första e-tjänsterna planeras till våren 2018. 
Kommunens kommunikationsvägar har under året 
främst skett via webbsidan, Facebook, 
medborgartidningen Din kommun, tidningen 
Nyinflyttad tillsammans med Borgholm och vi har 
även under året öppnat ett LinkedIn-konto för att öka 
tillgängligheten. En fotograf anlitades för att förbättra 
vårt bildmaterial och för att personifiera våra 
politiker. Kommunen deltog på Victoriadagen och 
andra arrangemang i kommunen under året. 

Verksamhetsområdet Risk och säkerhet 
Under året togs en ny risk- och sårbarhetsanalys fram 
och godkändes av politiken. Våra tre 
krisledningspärmar uppdaterades och den nya 
krisledningsgruppen fastställdes av politiken. Under 
hösten har krisledningsgruppen kompletterats med 
tre staber som hjälper till vid en kris. Hela 
krisorganisationen fick en utbildningsdag 
tillsammans med extern utbildare för att vara bättre 
förberedda vid en kris, liten som stor, och inför 
kärnkraftsövningen, KKÖ17, som genomfördes av 
Länsstyrelsen i slutet av november. Efter övningen 
fick krisorganisationen besvara ett antal frågor för att 
vi ska kunna bli ännu bättre. Resultatet från enkäten 
kommer att ligga till grund för vårt fortsatta arbete. 

Ekonomiverksamheten 
Verksamhetsåret 2017 har varit ett utmanande år för 
ekonomiavdelningen. Ekonomiavdelningen har 
bemanningsmässigt har under hela 2017 varit 
underbemannade, trots detta har stora insatser gjorts 
för att förbättra ekonomiavdelningens interna 
processer samt kvalitén i de siffror som rapporteras. 
Det har bl.a. genomförts en genomlysning av 
budgetprocessen och den resursfördelningsmodell 
som används. Detta i sin tur kommer och innebära ett 
förändrat arbetssätt i framförallt i de verksamheter 
som påverkas av resursfördelningen. 
Ekonomiavdelningen har också varit drivande i flera 
aspekter vad det gäller besparingsuppdraget, där det 
bl.a. har varit viktigt att avrapportera ett så korrekt 
resultat samt tillförlitliga prognoser. 
Ekonomiavdelningen har under 2017 även 
implementerat ett webbaserat verktyg för budget och 
prognos vilket i förlängningen kommer att ge 
verksamheterna ett verktyg att aktivt planera 
budgetera och planera sina resurser. Avdelningen har 
även varit med i arbetet med att implementera ett 
nytt BI-system som kommer att innebära ett förenklat 
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sätt för verksamheterna att kunna göra uppföljningar 
av sitt utfall och därigenom kunna planera sina 
kostnader. Systemet beräknas vara implementerat 
under första halvåret 2018. Även arbetet med att 
införa ett E-handelssystem har påbörjats under året 
och planeras vara implementerat under 2018. 

Internt har vi också arbetat med att stärka gruppen 
och att hitta ett arbetssätt där arbetsbelastningen 
känns rimlig och där gemenskap och trivsel ökar.  

IT-verksamhet 
För att få mer kapacitet i nätverket har ny IT-
kommunikation upphandlats tillsammans med 
Borgholm. De upphandlade förbindelserna kommer 
driftsättas under 2018. Ny lagringslösning är 
upphandlad och driftsatt. 

Tillsammans med Kalmar, Nybro, Mönsterås, 
Oskarshamn, Högsby och Hultsfred arbetar vi med att 
ta fram en e-tjänsteplattform. Plattformen kommer 
publiceras under 2018. 

Omvärldsanalys, utmaningar och 
kommande händelser 
Verksamhetsområde Kansli 
Kansliet arbetar med att utveckla processer och 
kvalitetssäkring genom ett förändrat arbetssätt. Det 
påbörjade projektet med processer, Dokumentera för 
resultat, kommer att genomföras under året och 
innebär att vi får struktur och ordning på flöden och 
arbetssätt. Projektet ska förebygga samarbetet inom 
verksamheterna inför kommande arbete med e-arkiv 
och dataskyddsförordning samt resultera i effektivare 
användning av de system vi redan har. Arbetet i den 
fullmäktigeberedning som ska ta fram förslag till 
ändringar i den politiska organisationen fortsätter 
enligt plan. Kommunen har från den 1 januari 2018 en 
ny officiell digital anslagstavla på webbsidan som 
utformas och uppdateras så att medborgaren hittar 
och tar del av den information som kommunen har 
som uppgift att lämna. Vårt avtal med Ljungby 
kommun gällande konsumentvägledning är uppsagt i 
och med utvärdering och besparingsuppdrag. Från 
årsskiftet hänvisar vi nu medborgarna till Hallå 
konsument via Konsumentverket. Under hösten görs 
en utvärdering gällande eventuellt samarbete med 
Kalmar kommuns konsumentvägledare. 

Verksamhetsområde HR 
Kommunen kommer de följande åren att ställas inför 
stora utmaningar när det gäller kompetens-
försörjning. En kompetensförsörjningsplan blir av 
stor vikt för det fortsatta arbetet. Implementeringen 
av en personalstrategi och förbättringar av löne-
processen fortsätter.  Utbildning av chefer inom olika 
områden kommer att genomföras, t ex inom nya 
kommunallagen, APT, arbetsmiljö, KIA, samtals-
metodik och stöd till chefer med hög sjukfrånvaro. 

Under hösten kom en revidering av FAS05, Avtal om 
samverkan och arbetsmiljö, som gör att vi under 
starten av 2018 ser över vårt lokala avtal med Cesam. 
Under året kommer en översyn att göras av vårt 
introduktionsprogram för nyanställda medarbetare 
och chefer. Ett antal policys kommer att ses över och 
uppdateras/revideras under 2018. En översyn 
kommer att ske gällande frågor inom jämställdhet 
och hbtq. 

Verksamhetsområde Lön 
Inom löneadministrationen fortsätter arbetet med att 
utbilda samtliga chefer inom området och att öka 
servicenivån för att nå målet rätt lön på rätt dag. 
Projektet Dokumentera för resultat kommer att 
fokusera på löneprocessen som nästa steg efter 
kansliet. 

Verksamhetsområde Servicecenter 
Kommunen har ökade krav på dialog, snabba svar 
och service från medborgare och medarbetare. Under 
hösten genomfördes undersökningen KKiK, 
Kommunens Kvalitet i Korthet, där resultatet 
presenterades precis före jul. Undersökningens 
resultat visar att vi behöver stärka upp ännu mer för 
att ge den service som medborgaren behöver och öka 
vårt kundfokus inom alla verksamheter. Detta arbete 
kommer att påbörjas direkt på det nya året.  

Vi fortsätter att utöka och förlägger fler delar till 
Servicecenter för att förenkla och förbättra för våra 
medborgare och medarbetare, t ex bokning av 
båtplatser, lokaler, bilar. Nya webbformulär på 
webben kommer att underlätta för medborgaren som 
vill ha hjälp, lämna synpunkter eller lämna klagomål. 

Verksamhetsområde Kommunikation 
Kommunen hanterar ett stort flöde av information 
vilket ställer krav på kunskap och förståelse i att 
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hantera information. Fokus för året är att stärka och 
vårda varumärket och bli en naturlig del och resurs 
inom alla verksamheter. För att inte 
kommunikationen ska komma in för sent i 
processerna och för att få en enhetlighet i vårt 
kommunikationsmaterial kommer kommunikatörerna 
att arbeta mer integrerat i verksamheterna. 

Under hösten genomfördes en 
medborgarundersökning tillsammans med SCB och 
resultatet av denna kommer att förenklas och 
förpackas så att alla verksamheter kan arbeta för att 
förbättra sina respektive områden.  

Verksamhetsområde Risk och säkerhet 
Vår risk- och säkerhetssamordnare går över till 
Ölands kommunalförbund, ÖKF, den 1 januari 2018. 
Tills vidare är HR/Administrativa chefen 
kontaktperson för risk- och säkerhetsfrågor.  

Kommunen har valt att utöka samarbetet med SOS 
Alarm och har ett system i vårt eget servicecenter 
med kontaktuppgifter till hela krisorganisationen 
som vi själva uppdaterar efter behov. Systemet 
innehåller inte bara inlarmnings- och uppdaterings-
möjligheter, utan även förvalda sms-meddelanden för 
snabbare information och/eller inkallning. Systemet 
sätts i drift i början av året. Fortsatt fokus på 
resultatet av enkäten från KKÖ17 där vi utvärderar och 
tar fram ett antal förbättringsområden inför 
kommande situationer. 

Ekonomiverksamheten 
En förväntan från omvärlden att information ska 
finnas tillgänglig medför att verksamhetsområdet 
ekonomi måste ta fram korrekt ekonomisk 
information snabbare. Det behövs därför en 
modernisering av IT-struktur för att möta de digitala 
kraven på PDF-fakturor, e-fakturor, 
automatkonteringar, automatattester och 
inköpsportal m.m. 

Tuffare ekonomiska krav gör att det blir viktigt att ha 
grepp om den långsiktiga utvecklingen i omvärlden 
och hur detta påverkar kommunen. Ekonomi måste 
då kunna föreslå och införa nödvändiga förändringar 
i tid. Att följa cashflow och simulera olika utfall är då 
en viktig nyckel för kommunen. 

Arbete pågår med att effektivisera de administrativa 
rutinerna för leverantörsfakturahanteringen genom 

att få leverantörer att skicka elektroniska fakturor 
istället för pappersfakturor. Detta som ett led i att 
minska det administrativa arbetet och dessutom få 
en minskad miljöpåverkan. Arbetet med att 
implementera en E-handelsportal fortgår också som 
ett led i detta. 

Ytterligare förändringar sker för att möta kontantlösa 
bankkonton, ökad automatisering av attester för 
vissa leverantörsfakturor samt översyn av kassa och 
debiteringsrutiner. 

År 2017 fortsätter arbetet för att förbättra avtalstrohet 
gentemot leverantörer, bland annat genom att införa 
en inköpsportal. 

Arbetet med att leverera ekonomiska uppföljningar 
till verksamheterna har fått ett extra fokus under 2017 
och månadsvisa bokslut görs med prognoser för årets 
utfall avlämnas varje månad. Särskild avrapportering 
av de kommunala verksamheternas resultat samt 
prognostiserade utfall rapporteras även till politiken 
varje månad. Nya verktyg för budget har 
implementerats under året för att möjliggöra för 
verksam-hetsområdeschefer att arbeta aktivt med sin 
budget. Ett BI system kommer att implementeras 
under 2018 och har arbetats aktivt med under 2017. 
Tanken är att systemet ska ge verksamhets-
områdescheferna ett verktyg att kunna följa sitt 
verksamhetsområdes resultat på ett enkelt sätt. 
Implementationen av resursfördelningsmodellen 
kommer också att kräva ett nytt arbetssätt både för 
ekonomienheten och för de olika verksamheterna 

Arbetet pågår med att effektivisera och förändra 
organisationen för att kunna möta ovanstående krav 
och förväntningar.  

IT-verksamheten 
Det minskade ekonomiska utrymmet gör det än 
viktigare för kommunen att söka samverkan inom 
olika områden. Förbättrad teknik medverkar också till 
samutnyttjande av tjänster inom exempelvis telefoni 
och IT-system. Olika möjliga samverkansområden har 
utretts för att finna rationaliseringsvinster. Det kan 
vara såväl samverkan mellan kommuner i närområdet 
som inom kommunen. CesamH – är en samverkan 
kring en gemensam e-tjänsteplattform i Kalmar län 
där Mörbylånga är delaktig. Borgholm och 
Mörbylånga samverkar kring IT-drift.  
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Mål 2017 
Verksamheten ska beskrivas, planeras och följas upp utifrån fyra perspektiv/målområden.  

Perspektiv – Medborgare 

Verksamhetsmål 
Ökad medborgarnöjdhet (IT); ökad tillförlitlighet och spårbarhet (IT); väl fungerande ärendehantering (Kansli); 
utvecklat stöd till den demokratiska processen (Kansli); väl fungerande arkivprocess (Kansli); fungerande 
författningssamling (Kansli); ökad medborgarnöjdhet gällande webbplatsen (Kommunikation); alla externa 
förfrågningar ska besvaras inom rätt tid (Ekonomi). 

Aktiviteter för att uppnå mål 
 Ökad medborgarnöjdhet (IT); Informations och utbildningsprojekt. IT-avdelningen engagerar sig mer i 

verksamheternas IT-projekt, t. ex e-hälsa och e-tjänster. Utbilda personal i de projekt där IT-avdelningen är 
systemägare, Office, Windows 7, e-post, med mera.  

 Ökad tillförlitlighet och spårbarhet (IT); Införa ett identitetshanteringssystem, lyfta in all befintlig 
dokumentation och rutiner i dokumentationssystemet, InDoc. 

 Väl fungerande ärendehantering (Kansli) - Processbeskrivningar som ger tydlighet och enkelhet, utarbeta 
mallar och bidra med utbildning av politiker och tjänstemän.  

 Utvecklat stöd till den demokratiska processen (Kansli) - Uppföljning av politiska beslut med tidplaner och 
nivåer för dessa. Uppföljning av ärendehantering.  

 Väl fungerande arkivprocess (Kansli) – Utbildning samt förtydliganden av gällande rutiner och processer 
avseende arkivansvar inom respektive verksamhet samt bidra i den fortsatta utvecklingen av kommande e-
arkiv. 

 Fungerande författningssamling (Kansli) - Återkommande översyn av policys och rutiner kring formell 
hantering av kommunens olika styrdokument, beslutsanslagning samt återkommande revidering av 
delegationsordning. 

 Ökad medborgarnöjdhet gällande webbplatsen (Kommunikation) – Översyn och revidering av webbplatsen 
med fokus på tillgänglighet och hur enkelt man hittar den information man söker. 

 Alla externa förfrågningar sparas ner i mapp under ekonomi med två undermappar, en aktuell ej besvarade 
och en med besvarade. Uppföljning görs varje tertial (Ekonomi). 

 

Måluppfyllelse mäts med hjälp av nedanstående mått 

Mått Mål 2017 Resultat  

2017-12-31 

Analys 

Ökad medborgarnöjdhet (IT) – enkätunder-
sökning 
Upplevd kvalitet: 

Mycket hög 15 % 
Hög 45 % 
Acceptabel 29 % 
Låg 10 % 
Mycket låg 1 % 

Mycket hög 10 % 
Hög 44 % 
Acceptabel 40 % 
Låg 5 % 
Mycket låg 1 % 

Nästan helt uppfyllt. 

Ökad tillförlitlighet och spårbarhet – införa 
identitetshanteringssystem och få bort icke 
aktuella konton 

Infört 
3 500 användar-
konton 

Ej infört Alla personnummer är 
inte insamlade. Perso-
nalsystemet inte klart för 
urtag.  

Integration i verksamheten (IT) – genom-
förda utbildningar 

5 Informationssäkerhet Ej uppfyllt.  
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Mått Mål 2017 Resultat  

2017-12-31 

Analys 

Väl fungerande ärendehantering (Kansli) – 
enkätundersökning till ledamöter KS 

God Inte genomfört  

Ökad medborgarnöjdhet gällande webb-
platsen (Kommunikation) – fokus tillgäng-
lighet 

6,0 (SCB) 6,3 (SCB) Mål 2018 6,5 (SCB) 

Alla externa förfrågningar ska besvaras 
inom rätt tid – mäts genom faktiskt utfall av 
besvarade förfrågning (i rätt tid) i förhål-
lande till totala förfrågningar 

100 % Inte utfört  
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Perspektiv – Medarbetare 

Verksamhetsmål 
Attraktiv arbetsgivare (Personal); ökad frisknärvaro (Personal); känd löneprocess (Personal); stöd till chefer 
(Personal); ”sätta” rätt organisation (Ekonomi). 

Aktiviteter för att uppnå mål 
På verksamhetsområdet Personal och löner finns följande aktiviteter som stödjer målen: 

Attraktiv arbetsgivare 
Aktiviteter: Implementera resultatet av utredningen kring rätt till önskad sysselsättningsgrad.  Marknadsför 
kommunen som en god arbetsgivare. Skapa en modell för att arbeta med kompetensförsörjning och 
kompetensutveckling. Ta fram en plan för kompetensväxling. 

Ökad frisknärvaro 
Aktiviteter: Utvärdera upphandlad företagshälsovård, genomför och bidra till att ta fram handlingsplaner kring 
medarbetarenkäterna som leder till förbättringar i arbetsmiljön, Genomför arbetsmiljöutbildning och ta fram en plan 
för att följa upp utbildningen årligen.  

Känd och säker löneprocess med säkra utbetalningar 
Aktiviteter: Genomför lönekartläggning, beskriva och tydliggöra löneprocessen, erbjuda utbildning till cheferna, 
säkerställa kompetens i användningen och förvaltningen av systemet. Öka kunskapen om lön genom introduktion i 
flera steg och utbildning till redan anställda chefer. 

Stöd till chefer 
Aktiviteter: Utveckla chefstödet på intranätet, utveckla stöddokument och erbjuda utbildning. 

Erbjuda utvecklingsinsatser till chefer 
Aktiviteter: Ordna kurser, arbeta med mentorskap, besök cheferna för att diskutera deras situation och behov av 
stöd.  

Genomföra arbetsmiljöenkät och arbeta med resultatet. 
Aktivitet: Välj 2-3 enkätsfrågor till en handlingsplan att prioritera och jobba med att förbättra arbetsmiljön 

Måluppfyllelse mäts med hjälp av nedanstående mått. De första fyra måtten är hämtade ur arbetsmiljöenkäten. Vi 
mäter mot andel svar från arbetsmiljöenkät som stämmer bra och stämmer mycket bra. 

Verksamhetsstöd 

Mått Mål 
2017 

Resultat 2017-12-31 Analys 

Möjlighet att lära nytt och utveck-
las i det dagliga arbetet 

90 % 84 % 2016 års resultat genomfört i februari 2017 
då verksamhetsstöd bestod av fler/andra 
delar än idag 

Jag vet vad som förväntas av mig i 
mitt arbete 

95 % 68 %  

Jag är insatt i min arbetsplats mål 90 % 80 %  

Mitt arbete känns meningsfullt 100 % 92 % 

Sjuktal 4,8 % 6,6 %  
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Ekonomienheten 

Mått Mål 
2017 

Resultat 2017-12-31 Analys 

Möjlighet att lära nytt och utveck-
las i det dagliga arbetet 

90 % 67 % Målet uppnås ej 

Jag vet vad som förväntas av mig i 
mitt arbete 

95 % 55 % Målet uppnås ej 

Jag är insatt i min arbetsplats mål 90 % 66 % Målet uppnås ej 

Mitt arbete känns meningsfullt 100 % 78 % Målet uppnås ej 

Sjuktal 4,8 % 8,8 % Målet uppnås ej 

Personalomsättning, sjukfrån-
varo, flexsaldo (Ekonomi) 

 Personalomsättning: 
17 % 
Sjukfrånvaro: 8,8 % 
Flexsaldo:  
153,4 timmar 

Oklart vad målet är och vad som ska följas 
upp. 
 

 

Gemensam kommentar/analys 
Arbetsmiljöenkäten genomfördes i februari 2017. Resultatet visar en del förbättringsområden som behöver 
prioriteras framöver: chefers förmåga till konflikthantering, målstyrningsarbetet samt arbetsplatsträffar. Aktiviteter 
för att förbättra måluppfyllelsen pågår. Enligt tidigare beslut kommer ny mätning att ske 2018-02. 
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Perspektiv – Utveckling 

Verksamhetsmål 
Vi ansvarar för att tillsammans utveckla Mörbylånga kommun på ett kreativt och jämlikt sätt; öka det strategiska 
markinnehavet. Utvecklingen inom sektorn verksamhetsstöd består till stor del av att bidra till andras utveckling. 
Exempel på det är att IT och Kansli ska bidra till utveckling av e-tjänster och e-arkiv. Ett annat exempel är 
verksamhetsområde personal bidrar till chefsutveckling. 

Få till en utvecklad och väl fungerande leverantörsfakturaprocess (Ekonomi). Intern kundnöjdhet på 95 % (Ekonomi).  

Aktiviteter för att uppnå mål 

Personal 
Erbjuda utvecklingsinsatser till chefer. 

Ekonomi 
 Jobba med automatattestering, automatkontering, inköpsportal, ansluta fler leverantörer till e-faktura, visa tidsplan 
för verksamheterna, utbildning, motivera för att förmedla syfte.  

Ta reda på vad kunderna efterfrågar och vad som kan erbjudas. Mäts via enkät.  

Måluppfyllelse mäts med hjälp av nedanstående mått 

Mått Mål 2017 Resultat  
2017-12-31 

Analys 

Utbildning i BAM till chefer  100 %   

Utbildning för chefer i ny 
chefshandbok 

100 %   

Minskning av fall hos Kron-
fogden, påminnelser, in-
kasso, räntor (Ekonomi) 

 - Under 2017 har arbetet med att införa en  
E-handelsportal påbörjat. Denna implementation 
innebär ett generellt förändringsarbete där inköps-
organisation, behöriga attestanter, märkning av 
fakturor förtydligas och beslutas.  

Kundnöjdhet mäts via 
enkät 

95 % nöjdhet - Fokus för 2017 har legat på de förändringar som 
skett såsom resursfördelningsmodell implemente-
ring av budgetsystem samt besparingsuppdraget. 
Varför detta har prioriterats ned. 

*BAM är utbildning i Bättre ArbetsMiljö 
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Perspektiv – Ekonomi 

Verksamhetsmål 
Resultatet ska uppgå till minst 1 % i förhållande till skatteintäkter och bidrag.  

Aktiviteter för att uppnå mål 
 Leverera ekonomisk information som synliggör hur kommunen ligger till i förhållande till de 1 procenten (Ekonomi). 

Måluppfyllelse mäts med hjälp av nedanstående mått 

Mått Mål 2017 Resultat 2017-12-31 Analys 

Resultat i förhållande till skatter och avgifter 1,0 % 2,1 % Målet uppfyllt 

Ekonomisk uppföljning Politik och kommunledning 
 

Resultat 
Budget 
2017 

Utfall  
2017-12-31 

Avvikelse utfall  
mot budget 2017 

Utfall 
2016 

Avvikelse mot  
budget 2016 

Intäkter 810 1 363 553 
Kostnader -16 308 -16 830 -522    

Nettokostnader -15 498 -15 467 31 -15 013  -789
Nettokostnad per  
verksamhet     
Politisk verksamhet (inkl. 
oförutsett) 

-13 870 -13 361 509 -12 804 -15

Kommunledning -1 628 -2 106 -478 -2 209 -774

Nettokostnad -15 498 -15 467 31 -15 013 -789
 

Kommentarer till ekonomiskt utfall 
Överförmyndarverksamheten samt kommunledning ligger utanför budget, men täcks upp av KS budget för oförut-
sedda kostnader. 

Ekonomisk uppföljning Verksamhetsstöd 
 

Resultat 
Budget 
2017 

Utfall  
2017-12-31 

Avvikelse utfall  
mot budget 2017 

Utfall 
2016 

Avvikelse mot  
budget 2016 

Intäkter 13 603 13 984 381 
Kostnader -33 780 -30 631 3 149    

Nettokostnader -20 177 -16 647 3 530 -18 233  1 922

Nettokostnad per  
verksamhet     
Centrala kostnader -2 712 -1 191 1 521 -941 1 771
Personal och löner -1 315 -1 513 -198 -6 487 -1 034
Kommunkansli -10 631 -10 916 -285 -4 636 1 165
Informationsverksamhet -1 759 -1 308 451 -1 423 127
Servicecenter -2 092 -1 662 429 -2 535 436
IT -1 668 -57 1 612 -2 211 -543

Nettokostnad -20 177 -16 647 3 530 -18 233 1 922
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Kommentarer till ekonomiskt utfall 
Verksamhetsstöd går ekonomiskt som planerat och lämnar ifrån sig ett plusresultat vid årets slut. 

Ekonomisk uppföljning Ekonomienheten 
 

Resultat Budget 2017 
Utfall  

2017-12-31 

Avvikelse utfall mot 
budget 2017 

Utfall 
2016 

Avvikelse mot bud-
get 2016 

Intäkter 1 914 2 065 151    
Kostnader -90 595 -89 668 927    

Nettokostnader -88 681 -87 603 1 078    

     
Ekonomi -88 681 -87 603 1 078 -86 466 -755
     Varav ÖKF -22 372 -20 812 1 560 -19 277 1 944
     Varav KSGF -59 948 -59 643 306 -59 561 -1 115

Nettokostnad -88 681 -87 603  1 078 -86 466 -755
 

Kommentarer till ekonomiskt utfall 
Ekonomi genererar ett bättre resultat än prognostiserat. Avvikelsen beror på att Kalmarsunds gymnasieförbund 
fakturerat kommunen ett lägre belopp än budgeterat detta på grund av demografiska förändringar inom de olika 
medlemskommunerna samt en justering för Digital kompetens. Även Ölands kommunalförbund hamnar bättre i 
utfall jämfört med budgeterad summa då budget för cykelprojektet förs till investeringsredovisningen och därmed 
inte belastar resultatet. Övriga verksamheter drar över sin budget vilket bland annat beror på felaktigt lagd budget 
samt personalkostnader som tillfallit ekonomi utan stöd i lagd budget.  

Investeringsredovisning 
 

Investeringsprojekt Budget 2017 Utfall 2017-12-31 Avvikelse utfall mot budget 2017 

IT-investeringar 1 500 83 

Cykelprojektet - 1 600 -1 600
 

Sammanfattning 
Verksamhetsstöd håller sin budget i balans.
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Verksamhetsberättelse för  
Mark och exploatering per 2017-12-31 
Verksamhetsområdet Mark och 
exploatering  
Inom mark- och exploatering pågår flera projekt. 
Bland annat kan nämnas: Byggnation av första 
etappen för området ”Hållbar plats” öster om 
Järnvägsgatan i Färjestaden färdigställd 2017. Det 
strategiska markinnehavet har förstärkts genom att 
åkermark norr om Brandstationen i Färjestaden har 
köpts in. Ett tankställe för Biogas för bussar och 
publika fordon har öppnat i Mörbylånga. Rivning av 
byggnader i Mörbylånga hamn har gjorts. Ett nytt GIS- 
och kartsystem med bra kopplingar mot övriga 
kommunsystem och en ny version av kommunens 
externa web-karta har driftsatts under året. 

Omvärldsanalys, utmaningar och 
kommande händelser 
Verksamhetsområdet Mark och 
exploatering  
Kommunen är fortsatt attraktiv för inflyttning och 
nyetableringar, vilket innebär fortsatt högt tryck på 

den fysiska planeringen och exploaterings-
verksamheten. Detta kräver bättre samordning inom 
kommunen. 

Kommunen bör se över sitt markinnehav. Mark som 
inte är av vikt att inneha för framtiden måste 
avvecklas och istället bör kommunen öka sitt 
markinnehav i strategiska områden. 

Infrastrukturfrågorna är av basal natur för utveckling 
av boende, besöksnäringen och övriga näringslivet. 
Bredband med hög hastighet är av stor vikt för 
landsbygdens utveckling. 

Att öka GIS-användningen i kommunen, ett bra 
kommunalt kartmaterial och ett samarbete inom och 
utanför kommunen främjar en utveckling och 
effektiviserar arbetet.   

Kommunens egna verksamhetsfastigheter måste 
förvaltas mer effektivt och insatserna för underhåll 
ska prioriteras och följas upp.  
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Mål 2017 

Perspektiv – Utveckling 

Aktiviteter för att uppnå mål 
 Upprätta en plan för kommunens fastighets- och markinnehav, avseende avveckling av mark och 

fastigheter som kommunen inte behöver äga och en ökning av det strategiska markinnehavet.  
 Färdigställa en kart- och GIS-strategi för kommunen.  
 Lansera och ökad GIS-användning med kommunens nya GIS-system.  
 Upprätta en plan för utbyggnad av fiber i de områden som ännu inte har tillgång till fiber, samt se över 

kommunens bredbandsstrategi. 
 

Mått Mål 2017 Resultat  

2017-12-31 

Analys 

Öka det strategiska markinnehavet. Antal inköpt mark i kvm och 
pris/kvm. 

15 000/130 41 000 /49  

Fiber hushåll som har möjlighet att ansluta sig till bredband med hög 
överföringshastighet i % 

60 %   

 

Ekonomisk uppföljning Mark och exploatering, fastighet 
 

Resultat Budget 2017 
Utfall 2017-
12-31 

Avvikelse utfall mot 
budget 2017 

Utfall 
2016 

Avvikelse mot  
budget 2016 

Intäkter 74 105 77 307 3 202 75 857  
Kostnader -97 548 -110 587 -13 039 -98 487    

Nettokostnader -23 443 -33 280 -9 837 -22 629  -1 283 

Nettokostnad per  
verksamhet      
Mark och exploatering -23 443 -33 280 -9 837 -22 629 -1 283 
     Varav kollektivtrafik -12 900 -14 186 -1 286 -7 960 -2 160 
     Varav fastigheter -7 239 -7 503 -264 -11 586 501 
Nettokostnad -23 443 -33 280 -9 837 -22 629 -1 283 

 
Kommentarer till ekonomiskt utfall 
Verksamhetsområde fastighet största kostnad avser tecknat förvaltningsavtal med Mörbylånga Bostad AB. 
Beslutade besparingsåtgärder under 2017, avseende både förvaltningsavtalet samt senarelagt underhåll/mindre 
ombyggnader, har uppnåtts. Analys av driftkostnader för kommunens egna fastigheter pågår.  

Kollektivtrafiken har utökad budgetram 2017 i och med att numera även skolkorten finansieras av denna 
verksamhet. I den utökade ramen ingår även kostnader för ny upphandling av kollektivtrafik med start augusti 2017. 
Kostnaderna för skolkort har ökat och därför landar resultatet över budget.  

Under 2017 har Eriks Villa sålts. Reavinst, ca 1,7 mnkr. 
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Investeringsredovisning 
 

Investeringsprojekt fastighet Budget 2017 Utfall 2017-12-31 
Avvikelse utfall mot 
budget 2017 

Nybyggnad/större ombyggnader 
Äppelvägen (16 platser) -15 691 -16 179 -488
*Torslunda skola - Matsal/klassrum -5 000 -98 4 902
*Trygghetsboende Södra Möckleby -4 000 0 4 000
*Ny brandstation, Mörbylånga -200 0 200
Kulturscen Kamerala Villan -1045 -400 645
Mindre ombyggnader/planerat  
underhåll   
Energibesparande åtgärder -5 596 -1328 4 268
*Gula Villan omlägning tak -450 0 450
*Skansenskolan Takrenovering hus2 -400 0 400
Toaletter Rönninge -100 -99 1
*Stödboende -1 000 0 1 000
Förskola Färjestaden hållbar plats 0 -357 -357
Förberedelse högstadium Färjestaden 0 -458 -458
 

Kommentarer till ekonomiskt utfall 
Beslutade besparingsåtgärder under 2017, avseende investeringar (’) har uppnåtts. Nybyggnad av Äppelvägen 
planeras att vara färdigställd under våren 2018, inom budget. 

 

Investeringsprojekt Mark och exploatering Budget 2017
Utfall

 2017-12-31
Avvikelse utfall mot 

budget 2017
Markreserv -2 000 21 2 021
Biogasmack -1 500 -1 645 -145
Fiberkabalage -1 500 -144 1 356

Övertagande TRVs vägar Storgatan m.fl -100 -9 91

Väg förbi Kyrkbyn, Mörbylånga -475 -304 171

Gc längs TRVs vägar (Brandstn- Almérs och Algutsrum-
Almérs-Skogsby) 

-500 -81 419

Infrastruktur Åkervägen (CIS) -2 000 0 2 000
Färjestadens industriområde -250 0 250
Färjestadens centrum -300 0 300

 
Kommentarer till ekonomiskt utfall 
Då CIS ännu inte har beslutat att påbörja sin nya skola i Färjestaden, har inga medel behövt användas.  
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Exploateringsredovisning 
 

Exploateringsprojekt Budget 2017 
Utfall  
2017-12-31 

Avvikelse utfall mot 
budget 2017

Hållbar plats, Järnvägsgatan, Färjestaden 8 261 
Mörbylånga hamn 1 298 
Handelsområdet Brofästet, Färjestaden 348 
Snäckstrand Joels udde -386 
Förberedelse högstadium Färjestaden -115 
Rylgatan, etp 2 -775 
Övriga 132 
Mark och exploatering 10 000    
 

Kommentarer till ekonomiskt utfall 
 Den första etappen på Hållbar plats har färdigställts under 2017. Ett bostadskvarter har sålts under året. 
 Kostnaderna för Mörbylånga hamn avser i huvudsak rivning av silos samt brädgården.  
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Verksamhetsberättelse för  
Kultur och näringsliv per 2017-12-31 
Periodens väsentliga händelser 
Under året har vi bestämt oss för att förbättra 
näringslivsklimatet i vår kommun. En handlingsplan 
är framtagen och beslutad under november månad. 
Det beslutades också i slutet av 2017 att ansluta oss 
till SKLs utbildningspaket ”Förenkla helt enkelt” som 
kommer att hjälpa oss att identifiera de viktigaste 
delarna för att förbättra företagsklimatet i vår 
kommun. Näringslivsrådet är en viktig arena liksom 
de tjugotalet företagsbesök som har gjort under året.  

Näringslivsverksamheten är starkt engagerade i 
inkubatorn och arrangerar starta-eget-informationer 
tillsammans med Nyföretagarcentrum minst en men 
oftast två gånger per år. Vi uppmuntrar våra unga att 
våga satsa på sin entreprenörsanda genom ett nära 
samarbete med Ung Företagsamhet, och under 
sommaren erbjöds en möjlighet att driva sitt eget 
företag, i stället för det traditionella sommarjobbet, i 
samarbete med Ung Drive.  

Under året har vi förmedlat kontakter till Kalmar 
Science Park och våra företag kopplar till Regional 
Inkubator, RINK. Vi arbetar med inflyttning och 
kompetensförsörjning tillsammans med övriga 
aktörer i Kalmarsundsregionen. Frukost- och 
lunchträffar har arrangerats ca 1 gång per månad i 
samverkan med Borgholms kommun och olika 
företagarnätverk. 

Under året har kommunfullmäktige fattat beslut om 
en strategi för tillväxt och inflyttning på södra Öland. 
Den visar på den politiska viljan till att åstadkomma 
positiva förändringar och att skapa eller ta tillvara 
värdena som finns på sydöland idag. En 
handlingsplan och strategi har tagits fram av 
förvaltningen och det förvaltningsöverskridande 
arbetet kommer att pågå ett antal år. 

2017 blev ett intensivt år med mycket 
uppmärksamhet kring världsarvet på södra Öland. 
Nya evenemang, en nationell världsarvsträff, föredrag 
och möten med myndigheter genomfördes parallellt 

med den ordinarie verksamheten. Under hösten 
startade även ett internationellt världsarvsprojekt, 
DUNC, Development of UNESCO Natural and Cultural 
assets. Tillsammans med andra världsarv i södra 
Östersjöregionen ingår Södra Öland i ett tre-årigt 
projekt för att arbeta fram strategier och 
handlingsplaner för hållbar turism, samt i dialog med 
lokala företag och invånare utveckla produkter och 
service för en ökad upplevelse av det unika 
världsarvet. Våren 2017 beviljade programmet South 
Baltic projektet DUNC ”Development of UNESCO 
Natural and Cultural assets” ungefär 12,5 miljoner 
kronor varav cirka 2,5 miljoner hamnar i Mörbylånga. 
En projektledare arbetar på halvtid med projektet för 
Mörbylångas räkning. 

Under 2018 ska nytt informationsmaterial om 
världsarvet tryckas och nyhetsflödet via 
sodraoland.com förbättras. Informationsarbetet att 
fokusera på att få ut världsarvsinformation runt om i 
landskapet och att se över möjligheterna att använda 
digitala kanaler.  

Ölands filmvecka genomfördes för första gången 
under 2017 tillsammans med Borgholms kommun, 
biografer, föreningar och Ölands folkhögskola.  

Ölands Litteraturvecka arrangerades tillsammans 
med biblioteken på hela Öland med ett brett program 
av teater, skapande verksamhet, författarbesök och 
föredrag på alla bibliotek på Öland. Under film- och 
litteraturveckan var delar av programmet förlagda till 
äldreboendena Lindero och Äppelvägen.  

Under Världsarvsveckan genomfördes ett Konstkollo i 
samarbete med Kalmar konstmuseum. 

Ljus på kultur arrangerades under höstlovsveckan 
tillsammans med Kalmar och Borgholms kommun. 
Årets tema var ung kultur. Ungdomsmässa och 
invigning med fokus på ung kultur genomfördes i 
Kalmar. Kulturevenemangen var spridda över hela 
kommunen och för alla åldrar. 
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En bred utställningsverksamhet har bedrivits på 
biblioteket i Färjestaden, med minst en ny utställning 
i månaden. Kamerala villan renoverades invändigt 
under sommaren och invigdes på Skördefesten med 
en utställning av bygdefotografen Carl E Andersson. 
Under hösten har två föreningar arrangerat 
konstutställningar i Kamerala villan.  

En offentlig gestaltning som ska vara färdig i mars 
2018 påbörjades på äldreboendet Äppelvägen. Under 
hösten 2017 har ett pedagogiskt projekt med de 
boende på Äppelvägen genomförts.  

Omvärldsanalys, utmaningar och 
kommande händelser 
Mörbylånga kommun ska verka för en tillgänglig 
kultur och fritid för alla målgrupper året runt. Alla 
barn och unga ska ha möjlighet att uppleva, delta 
och utöva olika former av fritid, konst och kultur. 
Kommunen ska särskilt stödja föreningar som arbetar 
aktivt för att öka barns och ungdomars inflytande 
över verksamheten.  

Näringslivsenhetens uppdrag är att utveckla och 
underhålla ett positivt och gynnsamt företagsklimat i 
kommunen. Utgångspunkten är att 
näringslivsfunktionen ska underlätta kontakter, med 
såväl kommunorganisationen som regionens 
företagsstödjande aktörer, för företagare som är 
verksamma i Mörbylånga kommun. Ytterligare en 
stark kraft i vår kommun är världsarvet. 

Samverkan på olika nivåer kommer att vara en 
avgörande faktor hur väl vi kommer att lyckas med att 
utveckla kommunens olika verksamheter. En 
utmaning är att åstadkomma kulturella mötesplatser 
i kommunen och för att lyckas med detta krävs både 
samverkan och bidrag till finansiering  

Under året har 1200 medborgare i Mörbylånga 
kommun fått tycka till om olika service som 
kommunen erbjuder. Kommunens 
biblioteksverksamhet får höga betyg i SCB 
undersökningen och övriga delar inom denna sektor 
får fullt godkänt resultat. Vi kan konstatera att våra 
fina förutsättningar med natur och grönområden 
skulle innebära högre betyg än snittet i landet. De 
satsningar som planeras med vandrings- och 
cykelleder kommer at innebära en ökad nöjdhet 
bland kommunens invånare. Enligt målsättningarna 
framåt kommer vi att värna extra om våra badplatser 
och också kommunicera detta till kommuninvånarna. 

En viktig del inför 2018 kommer att vara att öka vår 
tillgänglighet och förenkla kontakten med oss. Vi har 
två projekt som kommer att hjälpa oss kring detta, 
Förenkla helt enkelt och Dokumentera för resultat. Vi 
behöver ta in digitaliseringen i vår administration på 
ett bättre sätt, så att vi kan ägna oss mer åt att möta 
medborgarna i dialoger än att sitta och administrera 
olika saker. Att vara mer aktivt ute och möta 
medborgarna i dialoger är absolut ett 
förbättringsområde, vilket blev tydligt i SCB 
undersökningen.   

Vi är en attraktiv inflyttningskommun och för att 
fortsätta med den statusen krävs satsningar på VA 
utbyggnad samt ett blomstrande kultur, fritid och 
naturliv. Det gäller att bättre ta vara på de mervärden 
som vi har, Världsarvet Södra Ölands 
odlingslandskap är ett sådant som skapar identitet, 
lockar besökare, och gynnar kommunens näringsliv. 

Att attrahera fler turister till vår kommun är vi säkra 
på att det finns möjligheter till. Vi ser att ett ökat 
samarbete med Ölands turist i denna fråga är 
önskvärd. 
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Mål 2017 
Verksamheten ska beskrivas, planeras och följas upp utifrån fyra perspektiv/målområden.  

Perspektiv – Medborgare

Verksamhetsmål 
 Kultur för barn och unga är prioriterade.  

 Kultur i kommunens verksamheter - för-
skola, skola, äldreomsorg osv.  

 Biblioteken är en kulturell och social mö-
tesplats. Kommunen ska utveckla och för-
stärka bra och tillgängliga bibliotek.  

 Det öländska näringslivet är långsiktigt 
hållbart - ekonomiskt, socialt och ekolo-
giskt.  

 Utveckla förutsättningar för entreprenörskap 
i skolan 

 Det finns ett brett fritidsutbud med god kva-
litet, tillgängligt för alla, jämställt och som 
uppmuntrar till integration.  

 En bra övergripande kommunikation med 
möjlighet till dialog. l 

 Världsarvet och kulturlandskapet på södra 
Öland har unika värden som ska bevaras för 
att inte förlora sin särart. Landskapets vär-
den ska ligga till grund för kommunens ut-
veckling.  

Aktiviteter för att nå målen 
Sektorn kultur och näringsliv arbetar utifrån den 
Kulturstrategi som antagits av fullmäktige för 2016 -
25, Näringslivsstrategin för 2016 -25 samt 
Kommunikationsstrategin.  2014 antogs en 
biblioteksplan. Det finns en antagen utvecklingsplan 
för Världsarvet södra Ölands odlingslandskap. En 
Natur-fritids och idrottsstrategi ska också antogs 
under hösten 2016.. Ett förslag till 
krisinformationsplan har tagits fram. Frågor om 
information och kommunikation hör sedan den 3 
mars 2017 till den nya organisationen HR/Adm. 

Kultur 
I kulturstrategin prioriteras samarbete och utvecklad 
dialog såväl inom kommunen som utåt med andra 
aktörer. Sektorn ska fortsätta vara en resurs för sko-
lan med deras skolkulturplan, kulturgaranti och att 
söka externa pengar i skapande skola projekt. Till-

sammans med programgruppen för kultur i äldre-
omsorgen ska förslag till en kulturgaranti tas fram.  
Arbetet med den offentliga konsten ska fortsätta med 
en anpassad konstpolicy utifrån Regionförbundets 
”Konstpolicy och riktlinjer för offentlig konst i Kalmar 
län”, ett nytt konstregister och publik utställning. En 
inkubator ska underlätta för utövare av kreativa yrken 
att etablera sig som företagare, utveckla sin verk-
samhet, eller etablera sig på arbetsmarknaden. Inku-
batorn erbjuder lokal, kreativ miljö och rådgivning. 
Inkubatorn är nu upphandlad och klar och ska lanse-
ras externt. 

Bibliotek 
Skolbiblioteken: Skolbiblioteken ska inspirera till 
läsning, medverka i skolarbetet, träna eleverna i att 
bli medie- och informationskunniga (MIK).  

Folkbiblioteken: Biblioteket ska främja intresset för 
läsning, litteratur och kunskapssökande genom 
generösa öppettider, både bemannade och 
obemannade, en webbkatalog i ständig utveckling, 
ett varierat medieutbud och intressanta program. 
Biblioteket ska ligga i framkant inom digital 
utveckling och allmänheten ska kunna boka digital 
hjälp på biblioteket. Meröppet har införts i 
Färjestaden och under 2018 kommer vi också utrusta 
biblioteket i Södra Möckleby med tjänsten. 
Biblioteksservice ska finnas vid alla äldreboenden.   

Näringsliv 
Under året har vi bestämt oss för att förbättra 
näringslivsklimatet i vår kommun. En handlingsplan 
är framtagen och beslutad under november månad. 
Näringslivsrådet är en viktig arena  

Näringslivsverksamheten är starkt engagerade i 
inkubatorn och arrangerar startageget informationer 
tillsammans med Nyföretagarcentrum minst en men 
oftast två gånger per år. Vi förmedlar kontakter med 
Kalmar Science Park och våra företag kopplar till 
Regional Inkubator, RINK. Vi arbetar med inflyttning 
och kompetensförsörjning tillsammans med övriga 
aktörer i Kalmarsundsregionen. Frukost- och 
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lunchträffar arrangeras regelbundet i samverkan med 
Borgholms kommun och olika företagarnätverk. 

Natur/fritid och idrott 
Kommunen ska vara attraktiv och medverka både att 
det är gott att leva här samt locka besökare och nya 
kommuninvånare. Cykellederna ska utveckas i 
samarbete med turismorganisation och näringsliv. 
Vandringsleder och cykelleder skall bindas samman. 
Inför 2018 finns ett uppdrag att se hur ridleder skulle 
kunna utvecklas i vår kommun.. Förutsättningarna för 
kommunalt naturvårdsområde utreds, i samverkan 
med länsstyrelse, markägare och föreningar.   

Verksamheter anläggningar och information ska vara 
tillgängliga för alla. Kommunens badplatser 
utvecklas med ökad tillgänglighet och naturistbad. 
Förvaltningsplaner på alla leder och anläggningar. 
Bokningssystemet uppgraderas, taxor och avgifter 
ses över. Det ska finnas friskvårdsaktiviteter öppna 
för alla i kommunens sporhallar. Ett förslag till 
finansiering av konstgräsplan i Gårdby tas fram. 
Motionsaktiviter för alla funktionsvariationer. 
Anläggningar för spontanidrott utvecklas successivt.  

Mångfald och ökad jämställdhet är viktiga begrepp 
att konkretisera i vår dagliga verksamhet. Samverkan 
med skolan för att öka naturförståelsen hos barn och 

unga. Föreningarna stöttas i sitt arbete med 
fritidsaktiviteter för nyanalända. 
Jämställdhetsintegrering ska vara införlivat i 
föreningarnas dagliga verksamhet och följs upp 
årligen.  

Samverkan och inflytande är ett tydligt 
förbättringsområde. Nuvarande föreningsråds 
funktion bör ses över för att få till en bättre dialog 
med våra föreningar.  

Världsarvet Södra Ölands odlingslandskap 
Ett världsarv är ett kulturminne eller naturminne som 
är så värdefullt att det är en angelägenhet för hela 
mänskligheten. Det är en plats, ort, miljö eller objekt 
som på ett alldeles unikt sätt vittnar om jordens och 
människans historia. Världsarvet södra Ölands 
odlingslandskap skrevs in på Unescos världsarvslista 
år 2000. Världsarvskonventionen antogs vid Unescos 
generalkonferens 1972 och Sverige bekräftade 
konventionen 1985. Enligt den regionala förvaltnings- 
och utvecklingsplanen för världsarvet Södra Ölands 
odlingslandskap�����Mörbylånga kommun vårda, 
utveckla, tydliggöra och tillgängliggöra världsarvets 
värden. I det ingår lokal och regional profilering och 
samarbete med hela regionen. Kommunen ansvarar 
för förankring och marknadsföring. 
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Mått Mål 2017 Resultat 
2017-12-31 

Analys 

Antalet elever som är som-
marföretagare är minst 15.  

>15 3 Kan konstatera att det är ett för högt mål som är 
satt. Det har enkelt för ungdomar att få sommar-
jobb vilket medför att drivkraften att bli sommarfö-
retagare inte finns i den utsträckning som behövs 
för att målet ska nås. 

Antal kulturarrangemang 
som kultur och näringslivs-
sektorn arrangerar 

18 70 Ett stort engagemang och många aktiviteter. Mål 
och utfall harmonerar inte riktigt. 

Nyföretagande (jobs and 
society) skala 1 – 290 

80 257 Vi har en hög andel egna företagare vilket medför 
en större utmaning i att nya företag ska etablera 
sig. Även här spelar konjunkturläget med stor 
tillgång på arbete i vår region in.  

Ranking (Svenskt näringsliv) 
skala 1 – 290 

100 207 Samma betyg som tidigare för vår del dock sjunker 
vi i rankning eftersom fler kommuner jobbar stra-
tegiskt med frågan. Handlingsplan är framtagen för 
att vi ska förbättra vår position. 

Attityd (Svenskt näringliv) 
skala 1 – 6 

3,8 3,18 Vi har gått från ett betyg 2016 på 3,3 till 3,2 2017.  
De största sakerna man är missnöjd med handlar 
om infrastruktur och kommunikationsmöjligheter. 

Tillväxt enligt UC(UC och 
företagarna)  
Skala 1 – 290  

 63 Företagarna och UC gör granskning av redan befint-
liga företag och deras utveckling. Betyget indikerar 
att det går bra för merparten av kommunens före-
tag.  

Biblioteken. Antalet utlån 
böcker 

160 000 
folkbibliotek 
45 000 skol-
bibliotek 

161 720 
folkbibliotek 

Biblioteken i vår kommun visar på en ökad utlå-
ning. Noterbart är dock att det inte är fysiska besö-
kare som stor för ökningen då denna minskar. 
Meröppet och placering av biblioteket i Färjesta-
den uppfattas som positivt av invånarna. 

Antal lån AV media 30 000 25 000 Konkurrensen om utbud har ökat 

Antal lån E-böcker 4 500 3 772 Konkurrensen om utbud har ökat. Hur marknadsför 
vi detta? 

Antal fysiska besökare 150 000 135 539 Se analys antalet utlån 

Antal nr av Mörbylånga din 
kommun 

3 3 Tidningen kommer ut enligt plan 

Servicecentret. Antal in-
kommande samtal till kom-
munens växel 

 46 479 st Inget mål satt för 2017, resultat 46 479 samtal kom 
in på 0485-470 00.  

Antal inkommande kontakter 
till servicecentret.. (Minskar 
genom färre internkopplingar 
och färre resultatlösa samtal, 
ökar genom ökad service-
nivå).  

 39 974 st Inget mål satt för 2017, resultat 46 479 samtal kom 
in på 0485-470 00, besvarat är 39 974 samtal,  
86 %. Av de 46 479 samtal som kom in, står retur-
samtalen för 11 010 st och 1 779 samtal som inkom 
efter stängningstid. 

Antalet avklarade kontakter i 
servicecentret 

70-80 % 86 % 46 479 samtal in på 0485-470 00, besvarat är 39 
974 samtal, besvarat 86 %. 
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Mått Mål 2017 Resultat 
2017-12-31 

Analys 

Antal kontakter som måste 
besvaras av specialist 

 23 879 st Antal kopplade samtal under året 23 879 st, både 
till specialister och andra funktioner. Antal samtal 
som kommit direkt via automatisk telefonist på 
0485-474 74 (alltså där man vet namn på den man 
vill prata med) uppgår till 19 475 samtal. 

Intern växelkoppling  
 

10 % Ca 10 % Resultatet inte mätbart i systemet men uppskatt-
ningen är att vi ligger runt 10 %. Tack vare Trio och 
digitala tjänster minskar de interna samtalen. 

Uppföljning av hur många 
som besöker världsarvet, 
och hur känt världsarvet är 
2017 och därefter regelbun-
det. 

Genomförs 
2017 

Statistik 
saknas på 
besökare  

Undersökningen genomfördes av Kantar Sifo och 
på listan över länets tio mest besökta turistmål 
hamnade världsarvet Södra Öland på en åttonde 
plats. Vi ser en stor efterfrågan på informations-
material och delar ut ungefär 20 000 informat-
ionsbroschyrer årligen om världsarvet södra 
Ölands odlingslandskap. 
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Perspektiv – Medarbetare 

Verksamhetsmål 

Andelen nöjda medarbetare ökar (tydliggöra verksamhet och mål genom dialog och genom att ta fram tydliga doku-
ment, kompetensutveckling.).  

Aktiviteter för att uppnå mål 
Vissa arbetsmiljöproblem är identifierade och arbetet med handlingsplanerna pågår. De arbetsmiljöproblem som 
anges i sektorns riskbedömningar är: 1) värme och ventilation, 2) Oro för hot och våld 3)Sårbarhet tillföljd av få 
personer i varje funktion, 4) Trångt till följd av fler anställda på en begränsad yta.  

 
Mått Mål 

2017 
Resultat 
2017-12-31 

Analys 

Möjlighet att lära nytt och 
utvecklas i det dagliga 
arbetet 

100 % 33 % Ej acceptabelt resultat. Handlingsplan är framtagen och ny 
undersökning görs i februari 2018. 

Jag vet vad som förväntas 
av mig i mitt arbete 

100 % 33 % Ej acceptabelt resultat. Handlingsplan är framtagen och ny 
undersökning görs i februari 2018. 

Jag är insatt i min  
arbetsplats mål 

100 % 83 % Bättre resultat, men finns förbättringspotential. 

Mitt arbete känns  
meningsfullt 

100 % 67 % Ej acceptabelt resultat. Handlingsplan är framtagen och ny 
undersökning görs i februari 2018. 

Sjuktal  8,22 % Hög sjukfrånvaro som delvis förklaras av medarbetare inom 
tidigare organisation, d.v.s. kommunikation och servicecen-
ter som räknas med i denna statistik.  
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Perspektiv – Utveckling 

Visioner fram till år 2025 
Kommunen ska: 

 2025 eller tidigare vara Sveriges ledande kultur- och naturkommun 
 ha ett näringsliv som är framgångsrikt och antal sysselsättningstillfällen ökar årligen med minst 90. 
 ha ett företagsklimat som är positivt och väl känt i vår omvärld 

Verksamhetsmål 
 Kulturen tillgänglig för alla kommuninvånare och besökare under hela året, ett kulturliv med bredd och 

mångfald, som uppmuntrar till deltagande och med ett utvecklat kulturutbyte med omvärlden.  
 Lokala föreningar och intressegrupper ges möjlighet att bidra till kommunens utveckling 
 Ett informationscentrum för världsarvet skapas med åretruntverksamhet. 

Aktiviteter för att uppnå mål 

Kultur 
Kultur och näringsliv ska arbeta för att fler unga kulturutövare kan etablera sig i kommunen.   

Näringsliv 
Lokalt utvecklingsarbete med lokala aktörer: föreningar, företag och enskilda.  Nätverksbyggande mellan olika 
lokala aktörer.  Infrastrukturen en viktig del av det lokala utvecklingsarbetet.  

Fritid 
En översyn av det fortsatta arbetet med kommunens badplatser har färdigställts. 

Övergripande kommunikation. 
Metoder för platsmarknadsföring, kommuninformation och dialog utformas.  Kommunikation av e-tjänster. 
(Verksamheten tillhör ny organisation för HR/Adm sedan 3 mars 2017) 

Världsarvet 
Samarbete med lokala aktörer för att skapa ett informationscentrum för världsarvet.  

Måluppfyllelse mäts med hjälp av nedanstående mått 

Mått Mål 2017 Resultat  
2017-12-31 

Analys 

Utveckling av antal boende och 
sysselsättningstillfällen i olika 
kommundelar. 

Plan tas fram 
utifrån 
beredning 
sydöland 

Handlingsplan är 
framtagen utifrån 
strategin 

Planen är framtagen och nu är  
uppdraget att jobba efter den. 

Befolkningsutveckling.   +120 +82 Vi är nöjda med att vi visar på ett 
plusresultat. Dock hade vi som mål 
att generera ett något bättre resultat 
men planer av olika slag tar mer tid 
än vad som beräknats. 

Företagsetableringar Se ovan   
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Mått Mål 2017 Resultat  
2017-12-31 

Analys 

Hur uppfattas Mörbylånga 
kommun som företagskommun? 
Återkommande undersökningar. 

Se ovan   
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Perspektiv – Ekonomi 

Verksamhetsmål 

Vi bedriver verksamheten inom våra ekonomiska ramar och använder våra resurser på ett flexibelt sätt, vi prioriterar 
att arbeta vidare på uppdraget med översyn av taxor i kommunala lokaler och skapa utrymme för satsningar på 
destinationsutveckling. 

Ekonomisk uppföljning 
 

Resultat 
Budget 

2017
Utfall 

2017-12-31
Avvikelse utfall mot 

budget 2017
Utfall 
2016 

Avvikelse mot 
budget 2016

Intäkter 4 095 4 570 475 5 932 682

Kostnader -32 842 -33 021 -179 -38 581 -262

Nettokostnader -28 747 -28 451 296 -32 649 420
Nettokostnad per 
verksamhetsområde 

 

Näringsliv -2 493 -2 175 317 -2 347 137
Världsarv -1 035 -1 007 29 -792 228
Vandrings-, cykelleder o 
badplatser 

-1 265 -908 357 -1 141 123

Föreningsservice - 9 551 -9 437 114 -10 170 -438
Allmän kulturverksamhet -3 802 -3 408 394 -3 803 -88
Bibliotek -10 601 -11 516 -914 -10 438  -105

Nettokostnader -28 747 -28 451 296 -28 692 -143
 

Kommentarer till ekonomiskt utfall 
Ur ett ekonomiskt perspektiv har 2017 varit ett slitsamt och oroligt år. Det har varit många oklarheter inom sektorns 
budget ett antal år. I maj månad kom ett besparingsuppdrag som verksamheterna tog på största allvar och som 
innebar att sektorn lämnar ifrån sig ett plusresultat när året är slut. Det hade aldrig fungerat utan lojala och 
engagerade medarbetare som hjälpt till att vända och vrida på alla kronor och ören. Det ekonomiska läget inför 2018 
ser betydligt stabilare ut och de tidigare frågetecken som fanns har rättats ut av ett gott samarbete med ansvarig 
controller. 

Investeringsredovisning 
 

Investeringsprojekt Budget 2017 Utfall 
2017-12-31 

Avvikelse utfall mot 
budget 2017 

Projekt vidareutv Zokker 300 - 300 
Fritid, invplan inkl badp 200 4 196 
Flytt bibliotek Färjestaden - 175 -175 
Konstnärlig utsmyckning - 80 80 
Inventarier Färjehallen - 40 -40 

Summa 500 299 321 
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Verksamhetsberättelse för 
Teknisk affärsverksamhet  
per 2017-12-31 
Periodens väsentliga händelser 
Hela tekniska affärsverksamheten har även i år 
speglats av den akuta vattenbristen som uppstod år 
2016 och de konsekvenser det medföljde med extra 
arbeten. Parallellt har den dagliga driften också 
hanterats, vilket också har medfört till en mer 
ansträngd verksamhet. För att stärka upp 
verksamheten har Teknisk Affärsverksamhet anställt 
resurser i form av en utredare, projektledare, 
administratör, drifttekniker och en 
VA/Fjärrvärmechef. 

Service 
Alla förberedelser inför säsongen, med gator/vägar, 
hamnar och andra allmänna platser, resulterade i en 
förhållandevis väl genomförd sommar.  

Renoveringen av södra kajen i Mörbylånga hamn 
inklusive en ny flytbrygga är nu avslutat. Kostnaden 
för kajen blev dyrare på grund oförutsett dolt i kajen. 
Resultat har dock gett ett lyft för hamnen över 
förväntan. Hamnen välkomnar nu en större allmänhet 
än båtägare, något som kan göra det lättare för vidare 
exploateringar och inflyttning. 

Fiskebåten i Grönhögen har hanterats av kronofogden 
och arbetet med att plocka upp båten pågår och ska 
vara klart senast 2018-03-31 . 

Vatten och avlopp 
Mycket fokus har legat på det tilltänkta vattenverket i 
Mörbylånga, med förstudier och pilotförsök parallellt 
med projekteringar. Tanken är att ett färdigt 
vattenverk ska vara i bruk till våren/sommaren 2019. 

Två stora entreprenader är igång, ett nytt vattenverk i 
Södra Möckleby och en överföringsledning mellan 
Degerhamn och Grönhögen. Ytterligare ett projekt har 
startat, överföringsledningen mellan Norra Möckleby 
och Gårdby. Alla projekten ska vara färdiga år 2018. 

Ny struktur och innehåll av VA-taxan är beslutad och 
nu gällande. Den stora förändringen som kom till var 
en avgift för vattentjänsten dagvatten, ett viktigt steg 
i att skapa en så jämlik taxa som möjligt. 

Fjärrvärme 
Utredning har genomförts om möjligheten att utöka 
fjärrvärmenätet i Färjestadens södra del. Med respekt 
för en förhållandevis stor investeringskostnad för en 
motsvarande utbyggnad och vetskapen om 
kommande anslutningar i befintligt nät, landade 
utredningen i att fokusera på det befintliga. 

Som en följd av ovanstående har en strategi tagits 
fram för att utöka antalet anslutningar. Och som en 
del i detta genomfördes ett stort utskick till 
fastigheter i direkt anslutning till befintliga nät och 
som resulterade i 20-25 intresseanmälningar. 

Gator och vägar 
Besparingskravet på verksamheten för gator och 
vägar har endast tillåtit enstaka/akuta asfalteringar 
förutom traditionell drift och underhåll.   

Övertagande av belysningsanläggningar från E.on är 
nu i full gång. Projektet ligger efter i tid varför en 
förlängning av övertagandet är att vänta. 

Vindkraft 
Nettodebiteringen av den producerade elen togs bort 
juli 2016. Detta betyder att kommunen nu måste 
betala energiskatt på egenanvändning av el. 
Tillsammans med låga elpriser och betydligt lägre 
värden på el-certifikaten ger detta en verksamhet 
som går med förlust.   

Beslut har tagits att kommunen skulle sälja 
vindkraftverket i Brahehus vindkraftspark. 
Fastighetsbolaget Partillebo köper verket och 
försäljningen innebär en förlust på 4,7 miljoner som 
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tas i Budget 2018 (Tillträdesdag för ny köpare är  
2 januari 2018) 

Omvärldsanalys, utmaningar och 
kommande händelser 
Vatten och avlopp 
Utbyggnaden av ledningar för vatten och avlopp är av 
stor betydelse för befintligt boende såväl som 
presumtiv boende i glesbygden. En fullständig 
utbyggnad är en långsiktig process och en 
synnerligen kostsam sådan. VA-planen som är 
framtagen utefter ”Lagen om allmänna 
vattentjänster” är ett mycket viktigt dokument i 
denna process. Genom att länka ihop samhällen 
säkras dessutom vattenförsörjningen mellan verken. 

Förutom nyetableringar måste också befintliga 
ledningar och verk underhållas. Inläckage måste 
spåras upp och ses över, alla vatten- och reningsverk 
måste förnyas alternativt läggas ner för att hitta 
stordriftsfördelar i andra betydligt bättre verk.  

Dricksvattenproduktionen måste kompletteras med 
ytterligare vattenverk för att säkra upp framtida 
klimatförändringar och dess konsekvenser med 
mindre tillgång till grundvatten. Precis som med det 
tilltänkta vattenverket i Mörbylånga måste det till ny 
teknik och alternativa råvatten. I ett längre perspektiv 
är det dessutom nödvändigt att samverka mellan 
närliggande kommuner för att möta framtida 
utmaningar. 

Fjärrvärme 
De två fjärrvärmenäten i Färjestaden och Mörbylånga 
är väl utbyggda och behöver nu förtätas med fler 
anslutningar. Kapaciteten finns i fjärrvärmeverken 

utan att behöva elda fossilt bränsle. Kapaciteten 
måste dock bevakas för att inom en snar framtid ses 
över. 

Hamnar 
Färjestadens hamn är väl utbyggd och har dessutom 
blivit en mycket populär plats för såväl land- som 
båtburna gäster. Mörbylånga har fått en kaj 
renoverad och Grönhögens hamn står på tur. 

Park, skog och grönytor 
I takt med att det exploateras områden ökar också 
skötselytan för grönytor, lekplatser, gaturenhållning, 
vinterväghållning, parker och friluftsområden. 
Klimatförändringarna med större nederbördsmängder 
skapar dessutom en längre växtsäsong. Allt detta 
måste mötas upp med rätt organisation samt med en 
modern och tillräcklig maskinpark. 

Gator och vägar 
Kommunens expansion och demografi med många 
unga i förskole- och skolåldern innebär högre krav 
med avseende på trafiksäkerhetsarbetet och nya 
gång- och cykelvägar, både i och mellan samhällena. 
Trafikfrågor engagerar våra kommuninnevånare. 
Detta samt nya kanaler för kommuninnevånarna 
innebär att mer tid går åt till medborgarservice via 
telefon samt i skrift.  

Vindkraft 
Verksamheten kommer utgå då kommunens enda 
vindkraftverk säljs med tillträdesdag 2018-01-02. 
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Mål 2017 
Verksamheten ska beskrivas, planeras och följas upp utifrån fyra perspektiv/målområden. Respektive arbetsplats 
tar fram aktiviteter som ska möjliggöra god måluppfyllelse.  

Perspektiv – Kund 

Verksamhetsmål 

VA 
Bygg ut vatten och avlopp enligt fastställd plan; Följa vattenförsörjningsplanen för att säkra upp tillgången till 
dricksvatten. 

Gator och vägar 
Ta över belysningsanläggningar från E: ON enligt avtal. Se över vägstandard. 

Fjärrvärme: Ansluta fler fjärrvärmekunder. 

Aktiviteter för att uppnå mål 

VA 
Ansluta nya kunder efterhand som överföringsledningar etableras enligt VA-planen.  

Gator och vägar 
Föra dialog med alla inblandade, E:ON, Trafikverket, Entreprenörer och berörda fastighetsägare, i övertagandet av 
belysningsanläggningar för att förenkla processen enligt avtal; Avsluta hastighetsöversynen;   

Fjärrvärme 
Hitta lösningar för stora anslutningar och samtidigt försöka hitta nya villakunder genom riktade utskick, 
annonsering, knacka dörr, m.m. 

Måluppfyllelse mäts med hjälp av nedanstående mått 

Mått Mål 2017 Resultat 
2017-12-31 

Analys 

Antal anslutna till kommunalt vatten och 
avlopp. 

7 200 7 164 VA-planen följs dock.  

Beslutat skydd för alla vattentäkter. Uppgraderade: 
1 

Återstår  

Övertagande av belysningsanläggningar Enligt plan Efter plan Förseningar både hos EON och 
kommunen 

Se över vägstandard med mål att hinna 
med 20 km per år. 

Enligt plan Efter plan Långtidssjukskrivning påverkar 
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Perspektiv – Medarbetare 

Verksamhetsmål 
Ökad andel nöjda medarbetare 

Aktiviteter för att uppnå mål 

Gata/Park/Hamn 
Hitta struktur och rutin för det systematiska arbetsmiljöarbetet; Hitta rätt organisationsstruktur; Ta fram en tydlig 
produktionsplan m.a.p. tidsfaktorn; Fortsatt arbeta med vht- och apt-möten. 

Måluppfyllelse mäts med hjälp av nedanstående mått 

Mått Mål 2017 Resultat  
2017-12-31 

Analys 

Låg sjukfrånvaro – Andel medarbetare 
utan sjukfrånvaro 

79 % 60 % Influensan slog tufft på 
medarbetarna. 

Nöjda medarbetare (dvs som delvis och 
mycket väl uppfattar att arbetet känns 
meningsfullt) 

>52 % 77 % OK 

 

Perspektiv – Utveckling 

Verksamhetsmål 

VA 
Ligga i fas med tagen VA-plan, som relaterar till skyddet för människors hälsa eller miljö. 

Aktiviteter för att uppnå mål 

VA 
Prioritera och arbeta med förstudier, projekteringar, projekt och underhåll av objekt nämnda i VA-planen. 

Hamnar 
Fokusera på åtgärder kring Mörbylånga och Grönhögens hamn, bl.a. Södra kajen i Mörbylånga. 

Måluppfyllelse mäts med hjälp av nedanstående mått 

Mått Mål 2017 Resultat  
2017-12-31 

Analys 

VA-planens uppsatta mål och  
prioriteringar. 

Enligt planen Enligt plan OK 

 

  



Verksamhetsberättelser 2017-12-31 
Teknisk affärsverksamhet  

 
 
 

137 

Perspektiv – Ekonomi 

Verksamhetsmål 

Aktiviteter för att uppnå mål 
Genomlysning och vid behov förändring av taxor. 

Måluppfyllelse mäts med hjälp av nedanstående mått 

Mått/indikatorer/verksamhet Mål 2017 Resultat 2017-12-31 Analys 
Genomlysning och förändring av taxor 
– Avdelningen för service 

Följa strategiplanen från 
genomlysningen. 

Taxor ändrade. OK 

Genomlysning och förändring av taxor 
– VA 

 

Tydlig särredovisning av 
VA-verksamheten. 

 OK 

Genomlysning och förändring av taxor 
– Fjärrvärme 

 

Eventuell förändring av 
taxestrukturen. 

En förändring med avseende på tax-
ans anpassning till kostnader ses 
över. Fast avgift höjd fr.o.m. 180101 

OK 

 

Ekonomisk uppföljning 
 

Resultat 
Budget 
2017 

Utfall 

2017-12-31 

Avvikelse utfall mot 
budget 2017 

Utfall 2016 
Avvikelse mot 
budget 2016 

Intäkter 69 486 76 019 6 533 74 297 6 233

Kostnader -99 584 -113 246 -13 662 -117 431 -6 655

Nettokostnader -30 098 -37 227 -7 129 -43 134 -422

Nettokostnad per verksam-
hetsområde     

Gator och vägar -13 991 -13 194 797 -13 100 1 903

Park och grönyta -4 806 -4 957 -151 -5 470 -714

Hamnar -2 446 -2 625 -179 -2 187 258

Avfall -200 -150 51 380 580

Teknisk administration -1 571 -1 697 -127 -1 660 -126

GS -902 -618 285 -821 -21

Vindkraft 0 -2 602 -2 602 -1 502 -1 502

Summa skattefinansierad vht -23 916 -25 841 -1 926 -24 360 378

Vatten och avlopp -6 153 -7 234 -1 081 -16 470 1 481

Fjärrvärme -30 -4 152 -4 122 -2 303 -2 280

Summa taxefinansierad vht -6 183 -11 386 -5 203 -18 773 -799

Nettokostnad -30 098 -37 227 -7 129 -43 134 -422
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Kommentarer till ekonomiskt utfall 
Resultatet för vindkraft och fjärrvärme drar kraftigt 
ner resultatet för hela den Tekniska verksamheten.  

Vindkraftverket visar dessutom ett sämre resultat än 
förgående år, mycket på grund av nettodebiteringen 
som försvann år 2016.  

Vidare ligger budget för fjärrvärme även 2017 på nära 
noll, vilket medför att fjärrvärmen går med ett 
underskott på 3,6 mnkr. Detta kan förklaras med en 
sänkt taxa samt att mer olja har fått sättas in när det 
har varit som kallast och flispannan inte har räckt till. 

Verksamheterna för gator och vägar samt park och 
grönytor brukar ta ut varandra med respekt för snö 

alternativt mer skötsel på grönytor. Resultatet för 
2017 är ett överskott på 0,7 mnkr jämfört med budget 
vilket till stora delar beror på besparingar inom 
beläggning av gator och vägar.  

En oförutsedd kostnad för upptagande av fiskebåten 
Eliana i Grönhögens hamn bidrar till att 
verksamheten för hamnarna gör ett negativt resultat 
med 0,2 mnkr.  

Vatten och avlopp gör ett negativt resultat på nästan 
1 mnkr. Under 2017 har Mörbylånga Kommun fortsatt 
köpa vatten av Kalmar Vatten via sjöledning. Detta 
medför en ökad kostnad i förhållande till budgeterad 
kostnad för egen produktion av vatten. 
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Investeringsredovisning 
 

Investeringsprojekt Budget 2017
Utfall  
2017-12-31

Avvikelse utfall mot 
budget 2017 

Analys 

Vatten och avlopp     

Personalutredning Degerhamn 300 326 -26 Klart 

Mbla vattenverk 28 965 8 961 20 004 Pågår - klart 2019 

Blåsmaskin irv 139 22 117 Klart  

Segerstads reningsverk 4 000 0 4 000 Klart 2018 

Vattentornet Fstd 250 15 235 Klart 

Va-stam Gårdby N:a Möckle 1 000 662 339 Klart (etapp 1 och 2) 

Årsvik 697 33 664 Klart 2018 

Servisledningar 1 336 1 695 -359 Pågår - Löpande 

S:a Möckleby vv 25 589 26 006 -417 Pågår - klart 2018 

Nya borror i Triberga 500 719 -219 Pågår - klart 2018 

Va-stam N Möckleby-Gårdby 12 160 16 821 -4 661 Pågår - klart 2018 (etapp 3)

Degerhamns arv - ombyggnad 500 0 500 klart 2018 

Va-utbyggnad strandskogen 0 2 122 -2 122 Klart 2018 

Grönhögen etapp 1 5 986 5 961 25 Klart.  

Sanering va 2 197 1 421 776 Pågår - Löpande 

Gröngatan 4 000 4 114 -114 Klart 2018 

Kommunens byar 6 921 641 6 280 Pågår - Löpande 

Vattendomar o skyddsföre 0 7 -7  

Vattenförsörjning 1 500 340 1 160 Pågår - Löpande 

Röhälla provpumpning 0 52 -52  

Va-stam Degerhamn Grönhög 17 609 22 202 -4 593 Pågår - klart 2018 

Provp Bostorp 281 62 219 Klart 

Gårdby pumpstation 1 000 144 857 Klart 2018 

Överföringsledn Stora Rör 4 703 4 742 -39 Klart 2018 

Reservkraft avloppspumpst 1 581 0 1 581 Pågår - klart 2019 

Tveta vv – nitratfilter + utrymme 1 346 287 1 059 Klart 2019 

Ombyggn Triberga v-verk 0 -62,6 62,6 Klart 2016 Aktiverat 161231

 Summa 122 559 97 290 25 270   
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Investeringsprojekt 
Budget 
2017 

Utfall  
2017-12-31 

Avvikelse utfall 
mot budget 2017 

Analys 

Service, park och grönyta     

Gps till fordon (digital inloggning) 100 0 100 Klart 2018 

Oljeavskiljare 150 110 40 Klart 2018 

Skötselbyg f stadens hamn 1 539 0 1 539 Avsluta projektet 

Upprustning mbla hamn 4 833 6 574 -1 741 Klar 

Grönhögens hamn 3 343 122 3 221 Pågår - Utredningen klar under 
2018, genomförande troligen 
2019 

Trädäck södra piren fstn 992 0 992 Klart 2018. 

Flytbrygga 800 850 -50 Klar 

Allmänning - upprustning 200 121 79 Klar 2018 

Lekplatser 200 74 126 Klar 2018 

Förråd Färjestaden 0 190 -190 Klart 

Förråd Mörbylånga 430 97 333 Klart 2018 

Summa 12 587 8 138 4 449   
 

Investeringsprojekt 
Budget 
2017 

Utfall  
2017-12-31 

Avvikelse utfall 
mot budget 2017 

Analys 

Gator och vägar     

Trafiksäkerhet 500 65 435 Klart 2017. Projektet pågår löpande 

Gc-vägar/gator 500 11 489 Klart 2017. Projektet pågår löpande 

Gatubelysning mätare 1 501 1 164 337 Pågår till 2019 (Med all sannolikhet 
förlängs det) 

Summa 2 501  1 240 1 261   
 

Investeringsprojekt 
Budget 
2017 

Utfall  
2017-12-31 

Avvikelse utfall  
mot budget 2017 

Analys 

Fjärrvärme     

Fjärrvärme Färjestaden 500 54 446 Klart 2017. Projektet pågår 
löpande 

Fjärrvärmde Mörbylånga 500 1 355 -855 Klart 2017. Projektet pågår 
löpande 

Mätarbyte fjärrvärme 0 304 -304   

Summa 1 000 1 713 -713   
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Verksamhetsberättelse för Miljö- och 
byggnadsförvaltning per 2017-12-31 
Periodens väsentliga händelser 
Förvaltningen gemensamt 

Personal 
Arbetsbelastningen på förvaltningen är fortsatt hög. Alla 
förändringar i bemanning får konsekvenser eftersom 
personalgrupperna är små. Samtidigt ökar kraven på snabb 
handläggning av ärenden. 

Två miljöinspektörer med ansvar för handläggning av 
ärenden enligt alkohollagstiftningen och tillsyn av enskilda 
avlopp har under året slutat. En av tjänsterna har varit 
vakant. Ytterligare en miljöinspektörstjänst har varit vakant 
p.g.a. besparingskrav. 

På bygglov har en byggnadsingenjör slutat. Tjänsten har 
återbesatts med en bygglovhandläggare. 

På planenheten finns utrymme för fem tjänster. En tjänst 
blev vakant i början på året men återbesattes i april.  Två 
tjänster har varit vakanta p.g.a. föräldraledigheter. Ingen av 
de föräldralediga handläggarna har återgått i tjänst utan har 
slutat. Rekrytering påbörjades i slutet på året för den ena 
tjänsten. Den femte tjänsten kommer att övergå till att 
förstärka bygglovhandläggningen. 

Arbetsmiljöenkäten är genomförd och kommer att utgöra 
grund för fortsatt kvalitetsutveckling. 

Ärendehanteringssystemet 
Under året har förvaltningen arbetat med att slutföra 
implementeringen av nya systemet ”Vision”. Systemet 
börjar närma sig att vara i full drift. EDP-gruppen har 
genomfört ett intensivt arbete. 

Miljöverksamheten 

Miljösamverkan sydost, MSO 
Miljösamverkan Sydost samordnar tillsynsmyndigheterna 
inom miljö-, livsmedel och hälsoskyddsområdena i 
Gotlands och Kalmar län. Tillsynsmyndigheterna finns i 
länens kommuner och på länsstyrelserna. Samverkan sker 
genom att driva projekt inom våra arbetsområden samt 
genomföra valda utbildnings- och temadagar. 

Tillsyn och prövning alkohollagstiftning 
Sedan ett par år har alkoholhandläggningen organisatoriskt 
flyttats över till miljöverksamheten. I denna överflyttning 
ingick även tillsyn av försäljning av receptfria läkemedel, 
tobak och folköl. Lagen om elektroniska cigaretter och 
påfyllnadsbehållare trädde i kraft den 1 juli vilket innebär att 
förvaltningen får utökade arbetsuppgifter. Lagen utgör ett 
genomförande av tobaks-produktdirektivet. Verksamheten 
har deltagit vid ett första informationsmöte med 
länsstyrelsen och övriga kommuner om hur handläggningen 
ska ske. Ny taxa för denna tillsyn har antagits av 
kommunfullmäktige. 

Förvaltningen har i samverkan med närliggande kommuner 
genomfört en utbildningsinsats om handläggning enligt 
alkohollagstiftningen riktad till tjänstemän och politiker. I 
samverkan med Borgholms kommun har även en utbildning 
riktad till personal inom restaurangbranschen genomförts. 

De årliga restaurangrapporterna bygger på 2017 års 
försäljning. Ett informationsbrev har skickats ut till 
verksamheter med stadigvarande serveringstillstånd. 
Restaurangrapporterna ska senast 1 mars varje år inkommit 
till kommunen eller blivit inrapporterad direkt av 
tillståndshavaren till folkhälsomyndigheten. 
Miljöverksamheten har deltagit i en kick-off för Tobacco 
Endgame – Rökfritt Sverige 2015 och ett minskat tobaksbruk 
som arrangerades av länsstyrelsen. 

Ny tillsynsplan för 2018 och 2019 avseende 
alkoholservering och detaljhandel med folköl, tobak, 
receptfria läkemedel och e-cigaretter har upprättats.  

Klimat och energi 
En reviderad klimatstrategi antogs av kommunfullmäktige i 
juni. I den nya klimatstrategin bibehålls kommunens 
övergripande klimatmål om att vara en fossilbränslefri 
kommun år 2025. Klimatstrategin har nu ett tydligare fokus 
på åtgärder för att uppnå målen och det tydliggörs också 
vilken verksamhet som är ansvarig för respektive delmål.  

Mycket arbete har redan genomförts på fastighetssidan och 
under sommaren byttes den sista oljepannan, (Torslunda 
gamla skola) i kommunens fastighetsbestånd ut. Det 
innebär att Mörbylånga kommuns lokaler nu är uppvärmda 
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enbart med energi från förnybara källor. Händelsen firades 
vid skolstarten och uppmärksammades av media. På 
fastighetssidan kommer arbetet fortsätta med åtgärder inom 
energieffektivisering. Samtidigt läggs fortsatt fokus för 
klimatarbetet på transporter och förnybara drivmedel, bl.a. 
biogas och el. För att uppnå den länsgemensamma 
målsättningen att alla samhällsbetalda transporter ska vara 
klimatneutrala till 2020 deltar kommunen i 
Klimatsamverkan Kalmar läns projekt ”Färdplan 2020”. 

Under året har kommunen kompletterat med ytterligare en 
laddstolpe med dubbla ladduttag för egna elbilar vid 
Rönninge-gården och vid Alungården. Detta möjliggör 
snabbare laddning än tidigare och även visst utrymme för 
fler elbilar i dessa verksamheter i framtiden. Kommunen har 
även installerat laddmöjlighet vid kommunhuset. Vidare har 
arbetet med publika laddstolpar fortsatt och 2 stolpar invigs 
i slutet på september. 

Arbetet tillsammans med SMHI kring ett nytt verktyg för 
klimatanpassning har pågått under året. Arbetet väntas 
stötta kommunens arbete med att ta fram en samlad plan 
för klimatanpassning, bland annat genom att sammanställa 
lokala klimatrisker och åtgärder för att lindra negativa 
konsekvenser av klimatförändringarna. En arbetsgrupp med 
bred representation inom kommunen har genomfört en bra 
insats med att ta fram en riskbild för kommunen. En 
temadag i samverkan med Oskarshamns kommun, 
länsstyrelsen och SMHI har genomförts i syfte att utvärdera 
det digitala verktyget och hur det kan användas för att 
utveckla en klimatanpassningsplan. 

Kommunens arbete med biogas fortsätter. Bussdepå och 
tankställe för biogas är i det närmaste färdigställt. 
Ytterligare biogasfordon levererades och 
uppmärksammades med en biogasbaluns för inbjudna 
gäster och media. Förstudien för flytande biogas 
slutredovisades i juni och möjligheter till fortsättning 
utreds. Kommunens arbete med att utveckla bra 
förutsättningar biogas uppmärksammas såväl nationellet 
som internationellt.  

Miljöverksamheten genomförde i maj en uppskattad 
skräpplockardag tillsammans med SFI, svenska för 
invandrare, där integration och miljömedvetenhet 
kombinerades. 

Mörbylånga kommuns deltagande i projektet Miljökloka 
kontor gav fin utdelning i form en energibesparing i 
kommunhuset och Gula villan på 12 respektive 10 % vilket 
gav kommunen 2 av 3 priser i tävlingen. 

Under året genomfördes en kartläggning av möjligheterna 
till avfallssortering vid kommunens arbetsställen. En enkät 
skickades till chefer för 57 arbetsställen. Resultatet visar att 
sorteringsmöjligheterna skiljer sig åt markant inom 
kommunens verksamheter och att det finns behov av att 
förbättra de anställdas möjligheter till att sortera material 
och på det sättet minska mängden osorterade sopor som 
produceras vid kommunens arbetsställen. Arbetet med 
platsbesök, har utförts tillsammans med KSRR, i syfte att 
med personal på varje arbetsplats diskutera sortering. 
Under 2018 fortsätter arbetet med att införa utökad 
källsortering. Miljöverksamheten har föreslagit att 
kommunen införskaffar väl fungerande sorteringsmöbler 
samt inför hämtning av olika sorterade material på samtliga 
arbetsställen.  

Kommunens miljö- och klimatstrateg har deltagit vid ESIN:s 
(European small island network) möte i Skottland för att 
informera om kommunens framgångar med biogas. Vidare 
errangerade kommunen ett möte med tjänstemän, politiker 
och lantbrukare för att summera och diskutera framtiden för 
biogas på ön. Vid mötet deltog även landshövdingen som 
gav beröm åt kommunens idoga arbete och företrädare från 
Gasum, Nordens största tillverkare av biogas. Planerna på 
etablering av en eller flera produktionsenheter för flytande 
biogas på Öland/i Kalmar län har tagit fart. Gasum för 
diskussioner om samverkan med Mörbylånga Biogas AB 
som nu letar efter en lämplig lokalisering i Mörbylånga 
kommun för produktion av flytande biogas.  

Miljö- och klimatstrategen har även initierat ett 
länsgemensamt samarbete kring publik information om 
biogas och varit sammankallade i arbetsgrupp som skriver 
om externa medel för att finanisera sådant arbete 
(Klimatklivet).  

Ansökan om LOVA-medel till Mörbylånga kommun för att 
etablera ett strategiskt vattenvårdarbete på kommunal nivå 
har förberetts. 

Livsmedelstillsyn 
Utbildning arrangerad av Livsmedelsverket har genomförts i 
samverkan med länets kommuner angående kommande 
förändringar i kontrollen och rapporteringen till verket.  17 
nya operativa mål ska nationellt genomföras under åren 
2017-2019. Från 2018 kommer helt nya rapporteringspunkter 
ersätta de nuvarande vilket har inneburit särskilda insatser 
för att klara de nya kraven från 2018. 

Planering inför sommarens inspektioner har utförts. 
Säsongsanställd personal har introducerats. 
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Juni-augusti är högsäsong för många av kommunens 
livsmedelverksamheter vilket leder till prioritering av att 
besöka så många verksamheter som möjligt. Detta har 
genomförts enligt tillsynsplan tack vare extra 
säsongsanställd personal.  

Ett omfattande med att gå igenom risklassningar och årliga 
avgifter i ärendehanteringssystemet EDP har utförts. Detta 
arbete fortsätter under 2018. 

I augusti påbörjades förberedelserna inför revision av 
livsmedelstillsynen i Mörbylånga kommun. Revisionen 
genomförs av länsstyrelsen och Livsmedelsverket. Vid 
revisionen granskar och utvärderar om kontrollmyndigheten 
(Mörbylånga kommun) har en planerad verksamhet, att 
planerna följs, hur det praktiska arbetet utförs och vad det 
ger för effekt. Syftet med revisionerna är även att ständigt 
förbättra livsmedelskontrollen. 

Revisionens syfte är vidare att granska om kommunen 
fullgör de skyldigheter som följer av dess kontrolluppdrag.  
Upptäcks allvarliga brister kan kommunen föreläggas av 
Livsmedelsverket. Livsmedelsverket har som uppgift att 
övervaka att Sverige på livsmedeslområdet fullgör de 
förpliktelser som föranleds av vårt medlemskap i EU. 
Revisionen gick relativt bra men kommunen fick också kritik 
inom vissa områden som måste åtgärdas. En åtgärdsplan 
för de brister som framkom ska lämnas in till länsstyrelsen. 

Livsmedelsverket ansvarar för att samordna, upprätthålla 
och utveckla livsmedelsområdets revisionssystem.   

Under året har förvaltningen medverkat i projektgruppen för 
MSO – livsmedel. Årets projekt ”Provtagning av egengjorda 
såser och röror” och deltagit i planeringsmöten med 
projektgruppen. Uppgiften var att ta fram 
informationsmaterial, checklistor, analysföljesedlar till 
övriga livsmedelsinspektörer i länet samt 
informationsmaterial till berörda verksamheter m.m.  Under 
sommaren har provtagning skett av såser och röror. Under 
hösten har flera träffar planerats in för att ta fram ett 
rapporteringsverktyg, sammanställa alla resultat samt 
skriva ihop en sammanställning av projektet, information till 
media m.m. 

Under året har förvaltningen medverkat i projektgruppen för 
MSO-livsmedel. Årets projekt ”Provtagning av egengjorda 
kalla såser och röror” och deltagit i planeringsmöten med 
projektgruppen. Uppgiften var att ta fram 
informationsmaterial, checklistor, analysföljesedlar till 
övriga livsmedelsinspektörer i länet samt 
informationsmaterial till berörda verksamheter. I december 

redovisades och slutfördes projektet och en projektrapport 
upprättades. Projektet uppmärksammades i media bl.a. i 
lokalpressen och Radio Kalmar P4.  

Under december började även planeringen inför nästa år. 
Tillsynsplanen gicks igenom och inspektionsbesöken 
fördelades periodvis för 2018. 17 nya operativa mål ska 
nationellt genomföras under 2017-2019 och dessa 
planerades även in i tillsynsplanen. Från 2018 kommer helt 
nya rapporteringspunkter ersätta de nuvarande. Detta har 
krävt förberedelser för revidering och tillägg i tillsynsplanen.  

I slutet av december har också förberedelser gjorts i bl.a. 
EDP för den årliga inrapporteringen av uppgifter till 
Livsmedelsverket.  

Livsmedelstillsynen har i övrigt följt årets tillsynsplan och de 
flesta inspektioner har hunnits med förutom vissa 
vattenverk. Dessa har därför planerats in under första delen 
av 2018.  

Under året ändrades lagstiftningen för dricksvatten 
(Dricksvattenföreskrifterna SLVFS 2001:30). Förändringen 
innebär att alla vattenverk ska lämna in en faroanalys till 
kontrollmyndigheten som sedan ska fastställa dessa. En 
provtagningsplan ska också lämnas in och fastställas. Detta 
genomförs under första tertialet av 2018. 

Livsmedelskontrollen håller sedan tidigare en bra frekvens 
och kvalitet vilket även konstaterats i revisioner av både 
Livsmedelsverket och länsstyrelsen. Det är viktigt att denna 
goda nivå bibehålls. 

Miljötillsyn 
Tillsyn är ett viktigt verktyg för att se till att kraven i olika 
lagstiftningar följs och på så se till att risken för att problem 
uppstår minimeras.  

Östersjön är i dag ett hav i kraftig ekologisk obalans och 
med stor miljöpåverkan från många håll. Tillsyn av enskilda 
avlopp, kommunala avloppsreningsverk och tillsyn av 
lantbruk är viktigt då dessa verksamheter kan bidra till 
övergödningen av Östersjön.  

Miljöverksamheten har haft vakanser p.g.a. besparingskrav. 
Miljötillsynen har därför under perioden omprioriterats.  

Tillsynsfrekvensen avseende enskilda avlopp och 
lantbrukstillsyn har sänkts. Förvaltningen har planerat för 
öka tillsynsfrekvensen så snart vakanta tjänster är tillsatta. 
En viss ökning av antalet tillsynsbesök har skett men inte i 
den omfattning som avsågs. Tillsynen behöver därför 
förstärkas under 2018. 
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Hälsoskydd 
På grund av vakanser har verksamheten utfört mycket 
begränsad egeninitierad tillsyn på hälsoskyddsområdet. 
Handläggning av klagomålsärenden har prioriterats. 
Tillsynsområdet behöver därför förstärkas under 2018. 

Miljösamverkan sydost, MSO 
Miljösamverkan Sydost samordnar tillsynsmyndigheterna 
inom miljö-, livsmedel och hälsoskyddsområdena i 
Gotlands och Kalmar län. Tillsynsmyndigheterna finns i 
länens kommuner och på länsstyrelserna. Samverkan sker 
genom att driva projekt inom våra arbetsområden samt 
genomföra valda utbildnings- och temadagar. Under 
perioden har projektet "Enskilda avlopp, när är en 
infiltrationsanläggning inte längre godkänd ur 
miljösynpunkt?” och ett livsmedelsprojekt prioriterats. 

Projekten avseende ”Riktlinjer för dagvattenutsläpp - först 
handledning sen tillsyn - 2 årigt projekt samt tillsyn inom 
vattenskyddsområden” har getts lägre prioritet. 

Plan- och byggverksamheten 

Planverksamheten 
Kommunen är fortsatt attraktiv för inflyttning och 
nyetablering av verksamheter vilket innebär fortsatt högt 
tryck på den fysiska planeringen. 

De stora planprogrammen som är framtagna i Strandskogen, 
Möllstorp och Björnhovda vid Åkervägen samt 
översiktsplanen innebär att antalet planuppdrag ökar. 
Större planprojekt som har pågått under året är fortsatt 
arbete med Färjestadens centrala delar såsom hamnplan, kv 
Tingsplan och Ölandsköpstad.  Viss beredskap behövs även 
för det förestående arbetet med Mörbylånga hamn och 
området däromnkring. Arbete med en större plan för 
bostäder och hotell i Möllstorp har också påbörjats under 
året. Kommande planarbeten kommer att möjliggöra en stor 
differentiering av bostadsformer såsom hyresrätter, 
bostadsrätter och trygghetsboenden men även förskolor. 

Åtta detaljplaner har antagits under året: Matrosen 1 Norra 
Viken etapp III, plan för 7-9 skola i Färjestaden, Algutsrum 
20:10 Brofästet Öland västra, Vickleby 1:27, del av 
Björnhovda 25:2 BoKlok Rylgatan, Björnhovda 25:395 m fl 
BoKlok Safirvägen samt Isgärde 4:74. Fem av planerna har 
vunnit laga kraft;   Planen för högstadiet, Brofästet Öland, 
Vickleby 1:27 och de båda planerna för BoKlok. 

Kommunens antagandebeslut av planen i Norra Viken har 
upphävts av Länsstyrelsen. Kommunen har överklagat 
beslutet till regeringen. Planen för Kv Matrosen är 

överklagad och blev överprövad av Länsstyrelsen men inte 
upphävd efter revidering. Ett antal mindre detaljplaner är 
påbörjade för bostäder i Färjestaden. Det är företrädesvis 
planer för bostadsrätter. Arbete påbörjades även med en 
detaljplan i Gårdby men planansökan drogs tillbaka. 
Detaljplanearbete pågår även för ett antal tomter i Isgärde. 
Planen beräknas kunna antas i början av 2018. 

Förutom detaljplaner har även enheten deltagit i arbetet 
med att få fram underlag för en kommande havsplan för 
territorialhavet tillsammans med ett antal kustkommunen i 
länet s k KOMPIS-projekt. Arbetet slutfördes under 2017 och 
kommer att kunna ligga till grund för kommunens 
översiktsplanering för vattenområden.  

Ett förslag till bostadsförsörjningsprogram har tagits fram 
och har godkänts av kommunfullmäktige. 

Ett förslag till blå/grönstrukturplan för Färjestaden i enlighet 
med översiktsplanen tagits fram under året detta som en 
fördjupning och tillägg till översiktsplanen. Planen beräknas 
antas under 2018. Målet att ta fram en dagvattenpolicy 
tillsammans med teknisk affärsverksamhet har inte att 
kunnat genomföras under innevarande år på grund av 
bristande personalresurser.  

Enheten deltar även som referenskommun i ett 
forskningsprojekt vid KTH och SIG ”Sustainable,Ethical and 
Adaptive RIsk Management of Sea level rise”, ”SEA-RIMS” 
med syfte att belysa de etiska aspekterna inom 
samhällsplaneringen inför havsnivåhöjning. 
Genom nyrekrytering har enheten förstärkts med ytterligare 
kompetens inom fastighetsförrättning och kartor vilket 
innebär att samarbete sker mellan verksamheterna plan- 
och bygg och mark-och exploatering avseende GIS-
hantering och lantmäteriförrättningar. 

Svårighet att rekrytera erfarna medarbetare kvarstår 
speciellt på plan-och bygg. Konkurrensen om utbildade 
personer är stor, även nyutbildade. Arbetsmarknaden är 
mycket god inom planerings- och byggsektorn både i den 
kommunala och privata sektorn. 

Byggverksamheten 
Antalet bygglovärenden ligger på en stabil nivå jämfört med 
tidigare år. Antalet ansökningar gällande nybyggnation är 
fortsatt relativt högt. Värt att notera är att det under året har 
inkommit 7 bygglovansökningar för flerbostadshus. 

Det har inkommit 48 ansökningar om nybyggnation av 
enbostadshus för permanent boende och 17 ansökningar 
om nybyggnation av fritidshus. Antalet ansökningar för 
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förhandsbesked om lokaliseringsprövning för att kunna 
bygga enbostadshus är 34 stycken. 

Införandet av det nya handläggarsystemet samtidigt med ett 
nytt kartsystem har inneburit viss inkörningstid under året. 
Först när systemen är fullt inkörda kommer fördelarna och 
effektiviseringen att märkas fullt ut. Verksamheten kommer 
att ha ett fortsatt tätt samarbete med servicecenter för 
förbättrad service och snabbare handläggning. 
Verksamheten deltar i undersökningen ”Insikt” som ett led i 
arbete med att öka servicenivån. 

En betydande del av bygglovverksamheten utgörs av 
informations- och rådgivningsverksamhet vilket 
byggnadsnämnden skall tillhandahålla enligt Plan- och 
bygglagen. Kontakten med allmänheten är omfattande och 
telefonsamtal och e-post ökar i omfattning kanske delvis på 
ökande komplexitet i regelverket. För att nå en bättre 
servicenivå och handläggningstider samt skapa en rimlig 
belastning på enheten kommer byggsidan att förstärkas 
med en tjänst som övergår från plan. 

Bostadsanpassning 
Arbete pågår kontinuerligt för att förbättra arbetssätt och 
rutiner för att erhålla en snabbare och kostnadseffektivare 
hantering. Detta sker i tätt samarbete med M-verksamheten 
för att åstadkomma en obruten handläggning för sökandens 
bästa. Ett nätverk finns mellan kommunerna i länet. 
Ärendena har alltid hög prioritet. Ny ”lag om samverkan vid 
utskrivning från sluten hälso- och sjukvård” som träder i 
kraft vid årsskiftet innebär att kommunen skall ta emot 
patienter från landstinget inom tre dagar ökar trycket på 
kommunens korttidsboende. Detta ställer ännu högre krav 
på rationell och snabb handläggning av 
bostadsanpassningsärenden. En tendens är att ärendena 
blir något flera och mera omfattande och därmed ökar 
kostnaderna.   

Klimat- och energirådgivning 
Klimat- och energirådgivningen har under senare år fått en 
bredare roll genom att även omfatta företag samt 
transporter. Energimyndighetens stöd till klimat- och 
energirådgivningen har under flera år motsvarat en 
halvtidstjänst. Under 2017 har Klimat- och 
energirådgivningen skett i samarbete med Borgholms 
kommun efter ändrade regler om minskat bidrag från 
Energimyndigheten. I mars beviljades kommunerna totalt 
288 000 kr i bidrag. Mörbylånga kommun har svarat för 
personalresurs med hjälp av de båda kommunernas bidrag. 
Planerade aktiviteter under året var t ex utbildning för 
byggentreprenörer avseende energieffektivt bygganade 

samt aktiviteter under trafikkantveckan. Utbildningen för 
entreprenörerna har dock inte kunnat genomföras på grund 
av för få anmälningar trots flera tillfällen. 

Inför 2018 kommer en ny form för klimat- och 
energirådgivningen att prövas. Kommunens rådgivning 
kommer att ske i sammarbete med fem andra kommuner i 
länet samt Energikontor Sydost. Kommunernas 
gemensamma resurs kommer att finnas i Mönsterås men 
byggverksamheten kommer att ha en ansvarig 
kontaktperson för bra samarbete och god service. 

Taxor och avgifter 
Ny reviderad plan- och bygg taxa antogs av 
Kommunfullmäktige i samband med budgetbeslut i 
november. 

Kommunfullmäktige har antagit en ny taxa för elektroniska 
cigaretter, tobak, folköl och vissa receptfria läkemedel som 
börjar gälla från 1 januari 2018.    

Omvärldsanalys, utmaningar och 
kommande händelser 
Mörbylånga kommun är en kommun som är unik på många 
sätt. Kommunen har höga miljö- och kulturmiljövärden och 
invånarna lever sitt dagliga liv mitt i den biologiska 
mångfalden och i gamla välbevarade kulturmiljöer. 
Människor har bott här sedan urminnes tider och många 
fornlämningar finns kvar. Jordbruket är en viktig näring och 
den livsmedelsproduktion som finns här är av betydelse inte 
bara lokalt. Kommunen besöks årligen av ett stort antal 
turister som uppskattar det som är unikt i vår kommun.  

Att vårda och samtidigt utveckla kommunen under dessa 
förutsättningar ställer stora krav på kommunen inom många 
områden och särskilt inom miljö- och byggnadsnämndens 
ansvarsområden. 

För att lyckas med samhällsplaneringen ur ett 
hållbarhetsperspektiv, det vill säga socialt, ekonomiskt, 
kulturellt och ekologiskt, arbetar vi ständigt med att 
utveckla dialog och mötesformer med allmänhet och andra 
myndigheter samt inom kommunens verksamhet. 

Skapa hög tillgänglighet och god service. Säkerställa 
fulltalig personalstyrka. Fullgöra tillsyn enligt årsplaner. 
Upprätta handlingsplaner för förbättringsområden. 
Säkerställa fortsatt kompetensutveckling. 
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Mål 2017 
Verksamheten ska beskrivas, planeras och följas upp utifrån fyra perspektiv/målområden.  

Perspektiv – Medborgare 

Verksamhetsmål 
Möjliggör byggande av flerbostadshus och verksamheter genom att planlägga för dessa ändamål. 

Aktiviteter för att uppnå mål 
Ta fram bostadsförsörjningsprogram. Prioritera detaljplaner för flerbostadshus och verksamheter. 

Måluppfyllelse mäts med hjälp av nedanstående mått 

Mått Mål 2017 Resultat 2017-12-31 Analys 
Antal lägenheter i antagna detaljplaner  60  120 Uppnås 

Totalt antal nya bostäder i antagna planer 100 170 Uppnås 

Antal kvm planlagd mark för verksamheter Ca 10 ha 1,75 ha Uppnås ej 

 

Perspektiv – Medarbetare 

Verksamhetsmål 
 

Aktiviteter för att uppnå mål 
 

Måluppfyllelse mäts med hjälp av nedanstående mått 

Mått Mål 2017 Resultat 2017-12-31 Analys  
Låg sjukfrånvaro _ 1,5 % Förvaltningen har 

låg sjukfrånvaro 

Nöjda medarbetare: medarbetarna uppfattar att arbetet 
känns meningsfullt (stämmer mkt bra, ganska bra) i 
medarbetarenkäten 

100 % 89 % Uppnås ej 
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Perspektiv – Utveckling 

Verksamhetsmål 

Skapa hög tillgänglighet och god service genom hemsida, Facebook, e-tjänster, telefon, e-post, personliga möten och  
begripliga beslut; beakta klimataspekterna i all samhällsplanering såväl som i vår egen verksamhet. 

Aktiviteter för att uppnå mål 
Implementera den nya klimatstrategin för kommunen, ta fram utfasningsplan av fossilbränsledrivna fordon. Ta fram enkät 
för kvalitetsmätning. Inköp av nytt handläggarsystem. Slutföra implementeringen av verksamhetssystemet för att öka 
effektiviteten i handläggningen. 

Måluppfyllelse mäts med hjälp av nedanstående mått 

Mått Mål 2017 Resultat  
2017-12-31 

Analys 

Ny klimatstrategi beslutad av KF 
 

 Uppnås  

Klimataspekten finns med i 
beslut 
 

 Uppnås  

Beslut som håller vid överkla-
gande 

90 % Ca 75 % Elva överklagade ärenden to-
talt. Ett ärende ej avgjort. Två 
upphävda beslut. 
Åtta överklagande avvisade. 

Mäta handläggningstid bygglov 9 veckor mot lagens 10 veckor 
 

Målet uppnås ej. 
45 % av ärendena 
uppnår målet. 

 

Mäta avstånd till kollektivtrafik 
vid bostäder inom nya detalj-
planer  

100 % av planerade bostäder 
finns inom ett avstånd < 1 km 
från kollektivtrafik 

Fyra villatomter i  
Isgärde klarar inte 
riktigt uppsatt 
mål. 
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Perspektiv – Ekonomi 

Verksamhetsmål 

Verksamheten bedrivs inom given budgetram. 

Aktiviteter för att uppnå mål 
Genomlysning och vid behov förändring av alla taxor en gång per mandatperiod. 

Måluppfyllelse mäts med hjälp av nedanstående mått 

Mått Mål 2017 Resultat  
2017-12-31 

Analys 

Genomlysning och vid behov förändring av 
taxa har genomförts 

Samtliga taxor är uppdaterade och 
aktuella  

  

Översyn av PBL-taxan  Taxan är upp-daterad och aktuell enligt 
gällande lagstiftning 

Genomförd. Beslut 
taget i KF. 

 

Nyckeltal 
 

Mått Mål 2017 Resultat  
2017-12-31 

Analys 

Antal inkomna 
bygglovansökningar 

_  361 bygglov 
164 bygganmälningar  

 

Kvm ianspråktagen 
jordbruksmark i nya planer      

_  0  

Kvm ianspråktagen 
naturmark i nya planer 

_ 2,5 ha  

Antal inspekterade enskilda 
avlopp 

 

300 
Målet är under 
året reviderat till 
125 

80 anläggningar är inspekterade. Ytterligare 30 stycken har 
omfattats av inventeringen där ansökan om att anlägga ny 
avloppsanläggning har inkommit 

Uppnås 
ej 
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Ekonomisk uppföljning 
 

Resultat 
Budget 

2017 
Utfall 

2017-12-31
Avvikelse utfall mot 

budget 2017
Utfall 
2016 

Avvikelse mot 
budget 2016

Intäkter 7 376 8 458 1 083 8 105 729

Kostnader -16 463 -16 863 -400 -17 439 -1 827

Nettokostnader -9 087 -8 404 683 -9 335  -1 098

    

Nettokostnad per  
verksamhet 

  

Miljö -4 782 -4 286 496 -4 426 408

Plan och Bygg 1 556 -750 806 -1 033 370

Bostadsanpassning -2 750 -3 368 -618 -3 876 -1 876 

Nettokostnad -9 087 -8 404 683 -9 335 -1 098

 
Kommentarer till ekonomiskt utfall 
Kostnaderna för bostadsanpassningsbidraget överskrider budget även innevarande år, prognos 1 mnkr mer än budget. 
Förvaltningen bedömer att kostnaderna långsiktigt kommer att öka. Några orsaker är att äldre bor hemma allt längre, samt 
ett ökande behov på grund av välfärdssjukdomar vilka drabbar olika åldrar. Samverkan sker med Vård och omsorg. 

Förvaltningen har haft en del vakanser beroende på besparingskrav. Detta återspeglar sig på intäktssidan inom såväl 
planverksamheten som miljöverksamheten.  

Införandet av nytt verksamhetssystem beräknas hamna i nivå med investeringsbudget.  

Investeringsredovisning 
 

Investeringsprojekt Budget 
2017 

Utfall 
2017-12-31 

Prognos  
2017 

Avvikelse utfall mot 
budget 2017 

Komm. finans. laddstolpar 140 0 140 0 

Ärendehanteringssystem 750 505 730 20 

Totalt 890 505 870 20 

 

Sammanfattning 
Nedskärningar har genomförts i verksamheten för att klara 
årets budget.  

En reviderad klimatstrategi antogs av kommunfullmäktige i 
juni. Ett bostadsförsörjningsprogram antogs i 
kommunfullmäktige i maj. 

De två senaste årens prioritering av detaljplaner som 
möjliggör byggande av flerbostadshus och en blandning av 
boendeformer börjar nu ge resultat och återspeglas i 
inkomna bygglovansökningar. 

Tillsynsfrekvensen avseende enskilda avlopp och 
lantbrukstillsyn har sänkts. Hälsoskyddsområdet har 

nedprioriterats under året. Under perioden har MSO-projekt 
"Enskilda avlopp, när är en infiltrationsanläggning inte 
längre godkänd ur miljösynpunkt?” och ett 
livsmedelsprojekt prioriterats. 

Under året har förvaltningen arbetat med att slutföra 
implementeringen av nya ärendehanteringssystemet 
”Vision”. Systemet börjar närma sig att vara i full drift. 

Ökad samverkan inom klimatområdet har skett såväl 
regionalt som internationellt. Fortsatt arbete med att 
utveckla förutsättningarna för biogas har utförts. Utbyggd 
infrastruktur för laddstolpar har skett. 
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Revision av kommunens livsmedelstillsyn och handläggning 
enligt alkoholagstiftningen har genomförts av länsstyrelsen 
och Livsmedelsverket. 

Ny och ändrad lagstiftning för elektroniska cigaretter, 
dricksvatten och livsmedel har antagits av riksdagen vilket 
innebär utökat tillsynsansvar för nämnden. 
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