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Budget 2017 samt ekonomisk flerårsplan 

2018-2019 för Mörbylånga kommun  

Inledning 

Arbetet med budget och ekonomisk flerårsplan görs i enlig-
het med den budgetprocess som infördes under 2016 års 
budgetarbete. Denna innebär i stort att Kommunlednings-
utskottet är det enda budgetberedande organet. KLU be-
stämmer förvaltningarnas och verksamheternas ramar under 
våren. En detaljbudget för respektive förvaltning och verk-
samhet upprättas sedan fram till oktober. Budgeten sam-
manställs därefter och den beslutas på Kommunfullmäktige 
i november.   

Ekonomisk översikt 

Följande text är hämtad från SKL:s cirkulär 2016:51 samt ekono-
mirapport oktober 2016 

Konjunkturbedömning  

Den svenska ekonomin har i år nått konjunkturell balans 
och konjunkturen fortsätter stärkas in i nästa år. Det inne-
bär ökningstal för BNP, sysselsättning och skatteunderlag 
som är starkare än normalt. På längre sikt ser det inte lika 
ljust ut. Kostnaderna för kommunernas och landstingens 
verksamhet växer från och med 2017 snabbare än skatteun-
derlaget. I SKL:s kalkyl och 2018-2020 håller vi den kom-
munala sektorns resultat på 1 % av skatter och bidrag ge-
nom att låta kommunalskatten stiga i betydande grad. För 
hushållens del blir resultatet vikande reala inkomster per 
invånare. Statens finansiella spararande fortsätter samtidigt 
att förbättras och 2020 beräknas den offentliga sektorns 
samlade finansiella sparande motsvara 1 % av BNP. Det ger 
ett visst utrymme för överföringar från staten till kommun-
sektorn. 

Den svenska ekonomin har under de senaste två åren ut-
vecklats väl, med en snabbt stigande produktion och syssel-
sättning parallellt med en vikande arbetslöshet. Den svenska 
ekonomin har därmed återhämtat det fall i resursutnyttjan-
det som skedde i samband med finanskrisens utbrott hösten 
2008. 

Den relativt starka tillväxten har varit möjlig trots en svag 
utveckling i omvärlden. BNP på de främsta svenska ex-
portmarknaderna ökade sammantaget med endast 1,8 pro-
cent respektive med 1,7 procent 2014 och 2015. Även i år 
beräknas tillväxten stanna vid 1,7 procent. Det är en ut-
veckling som är väsentligt svagare än historiskt och an-
märkningsvärd mot bakgrund av att konjunkturen förstärks 
och arbetslösheten i flera länder går ned. Den fortsatt svaga 
utvecklingen internationellt innebär att det inte blir någon 
större fart på svensk export. I år beräknas exporten (i kalen-
derkorrigerade termer) öka med 3,2 procent och nästa år 
med 3,5 procent. Det är ökningar som ligger en bra bit 
under historiska genomsnitt, trots att den svenska kronan 
under de senaste åren försvagats med omkring 10 procent, 
vilket borde verkat stimulerande för svensk export. 

Det är i stället stark inhemsk efterfrågan som drivit på till-
växten i Sverige. Särskilt under de två senaste åren har in-

hemsk efterfrågan ökat mycket snabbt (2,9 respektive 4,0 
procent 2014 och 2015). Ökningstalen är en bra bit över 
historiskt genomsnitt och i år beräknas inhemsk efterfrågan 
växa ytterligare något snabbare. 

Utveckling sammanhänger till stor del med snabbt växande 
investeringar. Men den inhemska efterfrågan har under 
senare tid också drivits på av en ytterligt stark utveckling av 
offentlig konsumtion. Såväl statlig som kommunal kon-
sumtion ökar kraftigt, inte minst i år, till följd av det stora 
antalet asylsökande. Kommunernas investeringar är i första 
hand verksamhetsfastigheter, som till exempel skolor och 
infrastruktur och VA. Bolagens investeringar görs främst i 
bostäder. 

Kommunernas ekonomi  

Kommunernas resultat för 2015 uppgick till 15 miljarder. 
Resultatet motsvarar 3 % av skatteintäkter och generella 
statsbidrag. Det är ett resultat som ligger en bra bit över 
sektorns tumregel för god ekonomisk hushållning. Genom 
det starka demografiska trycket 2016–2017, ökade pens-
ionskostnader och bromsad skatteunderlagsutveckling 
2018–2020 krävs ändå åtgärder som motsvarar en skatte-
höjning på 1,30 kronor 2020, för att klara ett resultat på 1 
procent av skatter och generella statsbidrag. En skattehöj-
ning på den nivån är inte trolig, utan vi räknar med att 
kommunerna kommer att genomföra effektiviseringar för 
att klara delar av betinget.  

År 2015 utmärktes av att verksamhetens intäkter ökade 
ovanligt kraftigt, med över 11 %. Förklaringen, förutom 
återbetalningen från AFA Försäkring, är en kraftig ökning 
av riktade statsbidrag, främst kostnadsersättning för flyk-
tingar, bemanning inom äldreomsorgen, höjda lärarlöner 
och satsning på elever på lågstadiet. Den statliga ersättning-
en för flyktingmottagandet ökade med närmare 90 procent. 
Kostnadsvolymen ökade med 2,8 procent 2015, vilket är 
den största ökningen under de senaste femton åren. Variat-
ionen mellan verksamheterna är stor.  Inom »särskilt riktade 
insatser« var det en kraftig kostnadsökning för förflykting-
mottagande. Även förskola och skola har haft en hög kost-
nadsutveckling. 

Det demografiska trycket kommer att vara synnerligen 
starkt många år framöver. För att få bättre känsla för de 
demografiska förändringarna kan det vara lättare att titta på 
utvecklingen av antalet personer i olika åldersgrupper, som 
kopplas till specifika kommunala verksamheter. Nedan 
följer två tabeller, en bakåt- och en framåtsyftande. Som 
framgår är skillnaderna i utvecklingstal stora mellan de olika 
åldersgrupperna och mellan de två tidsperioderna. Men det 
är en västanfläkt mot hur det ser ut i enskilda kommuner. 
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 2010 2015 Föränd % Per år 

0 115 900 115 900 0 0,0% 0,0% 

1-6 658 100 711 100 53 000 8,0% 1,6% 

7-15 901 000 993 200 92 200 10,2% 2,0% 

16-18 374 900 309 800 -65 100 -17,4% -3,7% 

0-18 2 049 000 2 130 000 80 100 3,9 % 0,8% 

19-64 5 628 400 5 773 800 145 400 2,6% 0,5% 

65-84 1 486 000 1 688 800 202 700 13,6% 2,6% 

85+ 251 200 258 500 7 300 2,9% 0,6% 

Totalt 9 415 600 9 851 000 435 400 4,6% 0,9% 

 
 

 2015 2020 Föränd % Per år 

0 115 900 130 700 14 800 12,8% 2,4% 

1-6 711 100 761 600 50 500 7,1% 1,4% 

7-15 993 200 1 121 400 128 100 12,9% 2,5% 

16-18 309 800 361 400 51 700 16,7% 3,1% 

0-18 2 130 000 2 375 100 245 100 11,5% 2,2% 

19-64 5 773 800 6 019 900 246 100 4,3% 0,8% 

65-84 1 688 800 1 837 100 148 400 8,8% 1,7% 

85+ 258 500 265 300 6 800 2,6% 0,5% 

Totalt 9 851 000 10 497 300 646 300 6,6% 1,3% 

 
Enligt de prognosparametrar som SKL tagit fram i samband 
med makrobedömningen kommer pensionskostnaderna att 
öka kraftigt, främst 2019 och 2020. Högre pris- och löneök-
ningar ger högre pensionskostnader. År 2020 kommer enligt 
beräkningen de sammanlagda pensionskostnaderna uppgå 
till 38 miljarder kronor eller 12,6 procent av lönesumman 
(plus 0,2 procentenheter). Det är främst pensionsintjänandet 
för dagens anställda som ökar. 

Arbetsmarknad och lönebildning 

Också löneökningarna är, för konjunkturläget, relativt blyg-
samma. Den genomsnittliga timlönen har ökat med 2,6 
procent per år 2009–2015 enligt Konjunkturlönestatistiken. 
Vi räknar med att det definitiva utfallet 2016 hamnar nära 
genomsnittet för de senaste åren. Därefter antar vi att tillta-
gande brist på arbetskraft resulterar i successivt högre löne-
ökningar. 

SKL:s prognos avser totala timlöneökningar, det vill säga 
både avtalsenliga och löneökningar utöver avtal. Även för-
ändringar i arbetskraftens sammansättning påverkar utfallet. 
Syftet med prognosen är att tillsammans med förändringen 
av antalet arbetade timmar skatta lönesummans utveckling. 
Inte att skatta utfallet av kommande avtalsrörelse. 

Skatteunderlag 

Det starka demografiska trycket de kommande åren och den 
samtidiga försvagningen av skatteunderlagsökningen ställer 
kommunerna inför svåra problem. Det kräver åtgärder på 
skatteunderlagssidan, med insatser för att öka sysselsätt-
ningsnivån, framförallt hos personer som flyktinginvandrat 
till Sverige. Det har hittills tagit alldeles för lång tid att inte-

grera flyktinginvandrare på arbetsmarknaden, och inte ens 
efter lång tid är nivån tillräckligt hög. Därutöver krävs också 
avsevärda effektiviseringar i kommunernas olika verksam-
heter. Effektiviseringar är förstås inte något nytt utan något 
som kommunerna fortlöpande arbetar med. Men de kom-
mande åren är utmaningarna så stora att det krävs en ny 
nivå av effektiviseringar. 
 

 
 
Den starka skatteunderlagstillväxten 2015 och 2016 beror 
framförallt på att den pågående konjunkturuppgången har 
medfört stark ökning av arbetade timmar båda åren. I år 
förstärks skatteunderlaget också av en relativt stor ökning av 
pensionsinkomsterna till följd av kraftigt positiv balansering 
av inkomstanknutna pensioner. Nästa år räknar vi med att 
konjunkturen förstärks ytterligare då konjunkturtoppen nås. 
Det innebär ett stramare arbetsmarknadsläge, som leder till 
lugnare utveckling av arbetade timmar. Samtidigt bidrar 
även en lägre indexuppräkning av pensionsinkomster till att 
hålla tillbaka skatteunderlaget. Men detta motverkas delvis 
av att löneökningstakten tilltar. 

SKL:s bedömning är att prisökningstakten fortsätter stiga 
framöver, men att inflationen beräknad med utgångspunkt 
från KPIF når 2 procent först en bit in på 2018. Därefter 
förutsätts inflationen beräknad på detta sätt ligga kvar på 
denna nivå. Utvecklingen av KPI kommer att skilja sig från 
detta till följd av efterhand allt högre räntor. Inflationen 
beräknad enligt KPI når 2018 upp i 3 procent och ligger 
under 2019 och 2020 kvar mellan 2½ och 3 procent. 

För åren 2018–2020 har ingen egentlig prognos gjorts. Be-
dömningen för dessa år utgår i stället från antagandet om att 
den svenska ekonomin efter en kortare period av högkon-
junktur återgår till konjunkturell balans. Det gör att tillväxt-
talen för BNP åren 2018–2020 blir väsentligt lägre jämfört 
med åren 2015–2017 då konjunkturläget stadigt förbättra-
des. Utvecklingen åren 2018–2020 ligger mer i linje med hur 
BNP har utvecklats historiskt. 

Utsikterna för de offentliga finanserna ser betydligt ljusare 
ut nu än vad vi räknade med i april. Slutåret för beräkning-
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arna är de offentliga finanserna mer än 1 procentenhet 
bättre än de beräkningar vi presenterade i april. Förklaringen 
återfinns i förbättrade statliga finanser i form av lägre utgif-
ter. Merparten är lägre statlig konsumtion, men vi räknar 
också med lägre transfereringar till hushållen tack vare 
mindre volymer i arbetsmarknadsåtgärder samt ett lägre 
sjuktal. 

Budgetpropositionen  

Den 20 september presenterade regeringen 2017 års budget-
proposition (2016/17:1) och 2016 års höständringsbudget 
(2016/17:2). 

Nedan sammanfattas några av satsningarna: 

• Mer resurser till välfärden, 7,7 miljarder till kommunerna 

år 2017. 

• Lovskola införs från år 2017 och kommunerna tillförs 

30 miljoner, år 2018 tillförs 60 miljoner. 

• En ”läsa skriva räkna-garanti” genomförs från år 2018 

och kommunerna tillförs 130 miljoner per år. 

• Rätt till Komvux innebär en förstärkning med cirka 530 

miljoner per år. 

• Avdrag för resor till arbetet ger ett avdrag på 205 miljo-

ner per år. 

• Satsning på transportinfrastruktur med 3,7 miljarder 

2019 och 5 miljarder 2020. 

• 900 miljoner kronor för perioden 2017–2020 för att 

förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. 

• Nivån för klimatklivet är för perioden 2017–2020 årligen 

700 miljoner. 

• Kompetensutveckling för tidsbegränsat anställda inom 

äldreomsorg och hälso- och sjukvård, 50 miljoner 2017 

och därefter 200 miljoner åren 2018–2019. 

Befolkning  

Beräkning av kommunens skatteintäkter görs på underlag 
från SKL. Beräkningen är också baserad på befolkningssiff-
ran per den 1 november årligen.  

Det är befolkningsuppgifterna per 1 november som ligger 
till grund för skatte- och statsbidragsinkomsterna för det 
kommande året. Mörbylånga kommun har som ett strate-
giskt inriktningsmål att successivt öka befolkningen.  

Mörbylångas folkmängd uppgick vid årsskiftet 2015 till     
14 669. Under 2015 ökade befolkningen med 171 personer. 
Enligt den vision som Mörbylånga kommun har antagit 
fram till 2025 ska befolkningen öka till 16 000 invånare. 
Målsättningen är 1 % ökning per år framöver. Prognosen 
bygger på såväl ett positivt födelsenetto som ett inflytt-
ningsnetto. Antalet ungdomar i gymnasieåldern kommer att 
minska under de kommande åren. De stora kullarna från 
1990-talet börjar gå ur gymnasieskolan men från 2015 ökar 
antalet igen. Antalet elever i högstadiet har minskat kraftigt 
under de senaste åren men nu sker en ökning. Inskrivna 

barn inom förskoleverksamheten och elever i låg och mel-
lanstadiet ökar även fortsättningsvis. Pensionärer kommer 
att öka under de kommande åren när 50-talisterna går i 
pension. Förändringen kommer att få konsekvenser i sam-
hället inte minst på arbetsmarknaden. Åldersgruppen 65 och 
äldre ökar och därmed kan det innebära ett ökat vård- och 
omsorgsbehov. Medelåldern i kommunen är 44,4 år att 
jämföra med länssnittet som är 44,0 år och rikssnittet som 
är 41,2 år. 

Befolkningstal samt prognos på befolkningsmängd 2015 – 2019 

2015 2016 2017 2018 2019

Befolkningstal (prognos) 14 669 14 849 14 991 15 140 15 293

utfall 1/11 14 510  

Ekonomisk utveckling Mörbylånga kommun  

Budgetprocessen  

Mörbylånga kommuns budgetprocess inleddes under våren 
med att kommunstyrelsen lämnade ett uppdrag till utskotten 
att utifrån den omvärldsanalys som presenterades i mars 
bereda kommande års verksamhetsplaner. Förutsättningarna 
byggde på grundläggande utgångspunkter för budgeten 
såsom det ekonomiska läget för kommunsektorn i sin helhet 
och för Mörbylånga kommun inklusive skatteunderlagspro-
gnoser samt demografisk utveckling.  

Utrymmet i budget 2017 för att möta demografiska effekter, 
nya behov och satsningar samt kostnadsökningar är unge-
färligen lika stort som inför arbetet med budget 2016.  

De ekonomiska antagandena i budgetinriktningen bygger på 
följande grundförutsättningar:  

 Oförändrad skattesats (21,41 kr)  

 Resultatmål för 2017-2019 uppgår till minst 1,0 procent 
av skatter och statsbidrag.  

 Huvudprincipen i budgetarbetet är att verksamhetsför-
ändringar och kostnadsökningar ska finansieras inom 
befintliga budgetramar.  

 Lönekostnaderna antas öka med 3 procent för respek-
tive år 2017-2019. För övriga nettokostnadsökningar 
görs ingen avsättning för 2017-2019. För 2017 innebär 
investeringsvolymen ett ökat lånebehov på ca 57 mnkr.  

 3 mnkr amorteras på den långfristiga låneskulden. För-
valtningen har i uppdrag att upprätta amorteringsplan 
för att snarast påbörja ökade amorteringar.  

 Kommunens post för oförutsedda utgifter uppgår till 
1,9 mnkr för 2017. Utskotten fick i uppdrag att beskriva 
aktiviteter och åtaganden för att nå de fastställda målen 
för perioden 2017-2019 

Budgetprocessen för budget 2017 med efp 2018-2019 in-
leddes med budgetberedningens första möte i februari. 
Därefter har budgeten beretts med olika parter fram till den 
26 oktober då budgeten bereds i Kommunledningsutskottet 
för att sedan gå vidare till Kommunstyrelsen den 8 novem-
ber och budgeten, inklusive skattesats och taxor, fastslås vid 
Kommunfullmäktiges möte den 29 november. 
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Löner och sjukfrånvaro  

Löneutvecklingen är en stor faktor för utvecklingen av 
kommunens ekonomi. Verksamheterna kompenseras fullt 
ut för löneökningarna när förhandlingarna är slutförda. 
Löneökningspotten budgeteras centralt för planperioden 
och fördelas ut efter att löneförhandlingarna för respektive 
år är klart. En procents löneökning innebär en ökad kostnad 
med cirka 5,1 mnkr. Arbetsgivaravgiften för 2017 bedöms 
sjunka från 38,46 procent till 38,33 procent i enlighet med 
rekommendationer från SKL.  

Avskrivningar  

Avskrivningarna beräknas på förutsättningarna att alla inve-
steringar genomförs och håller budget. Avskrivningsbelop-
pet läggs från 1:e januari om det inte finns kända tider för 
när kostnaden uppstår. Från och med bokslutet för år 2015 
har komponentavskrivning för samtliga fastigheter och 
anläggningar i kommunen implementerats. En effekt av 
detta kommer att bli att kommunens resultaträkning påver-
kas av i vilken grad löpande utbyten av delar i en anlägg-
ning, som inte hanteras som komponenter, redovisas som 
underhållskostnader direkt i resultaträkningen.   

Övergripande mål för kommunen  

Verksamheterna ska utövas på ett ändamålsenligt och från 
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Enligt god eko-
nomisk hushållning ska verksamheterna ha mål som är 
tydliga och mätbara, vissa på kort sikt och vissa på lång sikt, 
samt som beaktar nationella mål. Uppföljning av målen sker 
vid tertialbokslut per 0430, vid delårsbokslut per 0831 samt 
vid årsbokslut per 1231. Kommunfullmäktiges övergripande 
mål för kommunen framgår nedan. 

1. Bostäder – Vi verkar för att många olika typer av 
bostäder byggs för att möjligöra inflyttning, under-
lätta integration, skapa trygghetsboende och skapa 
boende för ungdomar. 

2. Individens bästa – Vi bidrar till en god livskvalitet 
med individanpassning. Vi har en god beredskap 
för förändrade behov. Äldreomsorgen förbättras 
med god kontinuitet i hemtjänsten. Ökat antal för-
skoleplatser för att möta befolkningsökningen. Di-
gital teknik (e-hälsa) bidrar till utvecklingen av nya 
sätt att möjliggöra kvarboende.  

3. Attraktiv arbetsgivare – Våra ledare skapar rätt 
förutsättningar för alla medarbetare. 

4. Samhällets bästa – Vi utvecklar 24/7-myndigheten 
till en hög servicenivå och med möjlighet till dia-
log. 

5. Klimatmål – Skapa förutsättningar för en fossil-
bränslefri kommun 2025 genom att skapa intresse 
för och efterfrågan av förnybara energikällor. 
Energiåtgången och elförbrukningen i kommunens 
byggnader har minskat med 20-30 procent. 

6. Befolkning och demografi - Kommuninvånaranta-
let ökar med 120 personer per år. Invandring och 
integration är en naturlig del av kommunens ut-
veckling.  

7. Arbete, näringsliv och utbildning – Vi förbättrar 
företagsklimatet och stimulerar företagande och 
entreprenörskap. Vi underlättar skapandet av ar-
betstillfällen för att undvika utanförskap. Utbild-
ningen håller god kvalitet där vi förbättrar resultat-
eten och där samverkan med näringslivet är en na-
turlig del av utbildningen. Skolan ska vara en krea-
tiv och hälsofrämjande miljö.  

8. Natur och kultur – Naturen och upplevelser för-
knippade med dess värden ska vara kända och till-
gängliga. Södra Ölands odlingslandskap är en in-
ternationell resurs och en del av kommunens ut-
veckling och marknadsföring. Kulturen i kommu-
nen är till för alla och bidrar till en god livskvalitet 
och ett utvecklat näringsliv.  

9. Turism – Vi utvecklar turismen i kommunen uti-
från våra unika förutsättningar.  

10. Kommunikation/infrastruktur – Närtrafik/ kollek-
tivtrafik utvecklas efter behov. Digital infrastruktur 
med bl. a. bredband och mobiltäckning finns. VA 
byggs ut i enlighet med VA-plan.  

11. Resultat minst 1 procent av skatter och statsbidrag 
– Resultatet ska uppgå till minst 1 % i förhållande 
till totala skatteintäkter och statsbidrag.  

Riktade verksamhetsmål  

Sveriges kommuner och landsting (SKL) arbetar med öppna 
jämförelser. Mätningarna syftar till att lättare kunna göra 
jämförelser mellan kommuner och dess verksamheter med 
målet att ständigt förbättra verksamheten genom att fram-
hålla goda exempel. I Mörbylånga kommun har det beslutats 
att verksamheterna ska beskrivas, planeras och följas upp 
utifrån fyra perspektiv/målområden, nämligen medborgare, 
medarbetare, utveckling samt ekonomi. Respektive arbets-
plats tar fram aktiviteter som ska möjliggöra god måluppfyl-
lelse.  

Den Mjuka verksamheten 

Barn och ungdom 

Verksamheten ska fullgöra uppgifter enligt skollagen, social-
tjänstlagen, hälso- och sjukvårdslagstiftning och annan 
speciallagstiftning, samt av fullmäktige och kommunstyrel-
sen fastställda mål, regler och riktlinjer.   

Medborgare  

Andelen barn och elever som är trygga i verksamheten ökar. 
Vi prioriterar samverkan och det förebyggande arbetet. 
Inom alla delar av vår verksamhet förebygger vi och mot-
verkar segregation, diskriminering, främlingsfientlighet och 
rasism. Vi ger gott bemötande och har hög tillgänglighet.  

Medarbetare  

Andelen nöjda och stimulerade medarbetare ökar. Den 
arbetsrelaterade ohälsan minskar och frisknärvaron förbätt-
ras i organisationen. Möjligheter till både stöd och utma-
ningar ska finnas. Upplevelsen av ökad delaktighet och 
inflytande bland våra medarbetare. Stödet till våra chefer ska 
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öka och på så sätt ska cheferna kunna finnas nära sina verk-
samheter. Vi följer planen för minskad sjukfrånvaro. 

Utveckling  

Arbeta för en ökad måluppfyllelse i grundskolan och minska 
utanförskapet. I syfte att öka barn och elevers lust att 
lära/motivation arbetar all personal med formativ bedöm-
ning. 

Förskolan arbetar med läslyftet i syfte att stimulera barns 
språkutveckling. 

Fritidshemmet planerar verksamheten så att aktiviteterna 
ger eleverna möjlighet att fördjupa och utvidga sina kun-
skaper och erfarenheter. 

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

Använda de digitala verktyg som finns investerade i försko-
lan/skolan och skapa en likvärdighet i 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 respek-
tive grundskola. 

Kostverksamheten har en kostpolicy med tillhörande riktlin-
jer som ska kvalitetssäkra verksamheten.  

En handlingsplan för drogfri uppväxt ska tas fram i samver-
kan med berörda.  

Samverkansavtal tillsammans med polisen.  

Ekonomi  

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

Vård och omsorg  

Verksamheten ansvarar för uppgifter enligt socialtjänstlagen, 
LSS lagstiftning, hälso- och sjukvårdslagstiftning samt av 
fullmäktige och kommunstyrelsen fastställda mål, regler och 
riktlinjer.   

Medborgare  

Andelen nöjda och trygga medborgare ökar. 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 samver-
kan med berörda. Samverkansavtal tillsammans med poli-
sen. Regelbundna möten med Brottsförebyggande rådet och 
förebyggande teamet som har ansvar för åtgärder och ge-
nomförande. 

 Medarbetare  

Andelen nöjda och stimulerade medarbetare ökar. Möjlig-
heter 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.  

Utveckling  

Vi erbjuder en god och säker vård och våra verksamheter 
håller en hög kvalitet. Genom att aktivt arbeta med förbätt-
ringsarbete samt ta tillvara modern teknik för att hitta nya 
arbetssätt kommer verksamheterna att utvecklas. 

Ekonomi  

Vi har en flexibilitet i organisationen för att få ut bästa verk-
samhet till lägsta kostnad. Vi samverkar och tar vara på 
varandras kompetenser för att undvika dubbelarbete. Vi 
prioriterar det förebyggande arbetet.  

Teknisk affärsverksamhet    

Sektorn för Teknisk affärsverksamhet ska fullgöra uppgifter 
enligt gällande lagstiftning och av fullmäktige och kommun-
styrelsen fastställda mål, regler och riktlinjer. I uppdraget 
ingår anläggning, drift och underhåll av kommunens gator, 
vägar, parker, hamnar och andra allmänna platser, vatten- 
och avloppsanläggningar, fjärrvärmeanläggningar samt 
vindkraft.   

Medborgare  

Bygg ut vatten och avlopp enligt fastställd plan. Följa vat-
tenförsörjningsplanen för att säkra upp tillgången till dricks-
vatten. Ta över belysningsanläggningar från EON enligt 
avtal. Se över vägstandard. Ansluta fler fjärrvärmekunder.  

Medarbetare  

Ökad andel nöjda medarbetare. Hitta struktur och rutin för 
det systematiska arbetsmiljöarbetet och fortsätta arbeta med 
verksamhetsmöten och arbetsplatsträffar. 

Utveckling  

Ligga i fas med tagen VA-plan som relaterar till skyddet för 
människors hälsa eller miljö. Prioritera och arbeta med 
förstudier, projekteringar, projekt och underhåll av objekt 
nämnda i VA-planen. Fokusera på åtgärder kring Mörby-
långa och Grönhögens hamn, bland annat Södra kajen i 
Mörbylånga. 

Ekonomi 

Genomlysning och vid behov förändring av taxor. 

Kultur och näringsliv 

Sektionen ska fullgöra uppgifter enligt gällande lagstiftning 
och av fullmäktige och kommunstyrelsen fastställda mål, 
regler och riktlinjer. 

Medborgare  

Kultur för barn och unga är prioriterat. Kultur i kommu-
nens verksamheter – förskola, skola, äldreomsorg osv. 
Biblioteken är en kulturell och social mötesplats. Kommu-
nen ska utveckla och förstärka bra och tillgängliga bibliotek, 
öppna alla dagar i veckan. Det öländska näringslivet är lång-
siktigt hållbart – ekonomiskt, socialt och ekologiskt. Ut-
veckla förutsättningar för entreprenörskap i skolan. Det 
finns ett brett fritidsutbud med god kvalitet, tillgängligt för 
alla, jämställt och som uppmuntrar till integration. En bra 
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övergripande kommunikation med möjlighet till dialog. 
Världsarvet och kulturlandskapet på södra Öland har unika 
värden som ska bevaras för att inte förlora sin särart. Land-
skapets värden ska ligga till grund för kommunens utveckl-
ing.  

Medarbetare  

Andelen nöjda medarbetare ökar (tydliggöra verksamhet 
och mål genom dialog och genom att ta fram tydliga doku-
ment). Kompetensutveckling. 

Utveckling  

Under året ska strategier och handlingsplaner tas fram för 
samtliga i sektorn ingående verksamheter. Kulturen tillgäng-
lig för alla kommuninvånare och besökare hela året, ett 
kulturliv med bredd och mångfald, som uppmuntrar till 
deltagande och med ett utvecklat kulturutbyte med omvärl-
den. Lokala föreningar och intressegrupper ges möjlighet att 
bidra till kommunens utveckling. Ett informationscentrum 
för världsarvet skapas med åretruntverksamhet.  

Ekonomi  

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 kommu-
nala lokaler och skapa utrymme för satsningar på destinat-
ionsutveckling.     

Verksamhetsstöd 

Verksamhetsstöd har till uppgift att bedriva en aktiv om-
världsbevakning och därmed medverka till att förutse det 
som sker inom intresseområden som kan påverka Mörby-
långa kommuns framtida förutsättningar att utvecklas. 
Verksamhetsstöd ska också tillgodose politikernas och för-
valtningens behov av kvalificerat stöd inom strategiska 
områden som ekonomi och inköp, IT, personal och löner 
samt kommunadministration. Sektionen verksamhetsstöd 
består av verksamhetsområdena Kansli, Personal och lön, 
IT, Ekonomi samt Mark och exploatering. 

Medborgare  

Ökad medborgarnöjdhet (IT). Öka tillförlitlighet och spår-
barhet (IT). Väl fungerande ärendehantering (Kansli). Ut-
veckla stöd till den demokratiska processen (Kansli). Väl 
fungerande arkivprocess (Kansli). Fungerande författnings-
samling (Kansli). Förse våra mottagare, såväl interna som 
externa, med relevant och korrekt ekonomisk information i 
rätt tid (Ekonomi).  

Medarbetare  

Attraktiv arbetsgivare (Personal och lön). Ökad frisknärvaro 
(Personal och lön). Känd löneprocess (Personal och lön). 
Stöd till chefer (Personal och lön). Förbättring av utfallet av 
arbetsmiljöenkäten (Ekonomi). 

Utveckling  

Vi ansvarar för att tillsammans utveckla Mörbylånga kom-
mun på ett kreativt och jämlikt sätt. Öka det strategiska 
markinnehavet. Utvecklingen inom sektorn verksamhets-

stöd består till stor del av att bidra till andras utveckling. 
Exempel på det är IT och kansliet som ska bidra till utveckl-
ing av e-tjänster och e-arkiv. Ett annat exempel är verksam-
hetsområde Personal och lön som bidrar till chefsutveckl-
ing. Få till en utvecklad och väl fungerande leverantörsfak-
turaprocess och en intern kundnöjdhet på 95 % (Ekonomi). 

Ekonomi  

Resultatet ska uppgå till minst 1 % i förhållande till skatter 
och bidrag (Ekonomi). Leverera ekonomisk information 
som synliggör hur kommunen ligger till i förhållande till 
resultatmålet. 

Miljö- och Byggnadsförvaltningen 

Miljö- och byggnadsnämnden fullgör kommunens uppgifter 
inom plan- och byggnadsväsendet samt miljö- och hälso-
skyddsområdet. Nämnden fullgör vidare de övriga uppgifter 
som enligt lag eller annan författning ska fullgöras av den 
kommunala nämnden inom plan- och byggnadsväsendet 
och miljö- och hälsoskyddsområdet.  

Medborgare  

Möjliggör byggande av flerbostadshus och verksamheter 
genom att planlägga för dessa ändamål.  

Medarbetare 

Låg sjukfrånvaro och nöjda medarbetare. Medarbetarena 
ska uppleva att arbetet känns meningsfullt.  

Utveckling  

Skapa hög tillgänglighet och god service genom hemsida, 
facebook, e-tjänster, telefon, e-post, personliga möten och 
begripliga beslut. Beakta klimataspekterna i all samhällspla-
nering såväl som i vår egen verksamhet. 

Ekonomi 

Genomlysning och vid behov förändring av taxa. Översyn 
av PBL-taxan.  

Verksamhetens nettokostnader  

Som underlag till budget 2017 har 2016 års budget använts. 
Verksamheternas anslag i budget 2017-2019 anges i 2016 års 
lönenivå. Budget för löneökningar tilldelas efter det att 
lönerevisionen 2017 är klar.  

För 2017-2019 har löneökningspotten räknats upp med 3 % 
årligen. I samband med att respektive års lönerevision är 
avslutad kommer verksamheterna att kompenseras från den 
centrala potten. Knappt 70 procent av driftbudgeten är 
lönekostnader. Den centrala lönepotten används för kom-
pensation inom de löneavtal som potten avser. Enskilda 
löneförändringar till följd av nyrekrytering med mera komp-
enseras inte.  

I budget 2017-2019 har inte någon uppräkning/nedräkning 
gjorts med hänsyn till inflation/deflation. Däremot ska 
verksamheterna bedöma kostnadsutvecklingen för olika 
typer av varor och tjänster och beakta detta i sina detaljbud-
getar.  
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Driftbudget 2016 – 2019 

 

Verksamhetsramar 2017 – 2019  

De medel som läggs ut under våren har prioriterats med de 
förutsättningar som erhållits från bl. a. vårpropositionen. 
Om budgetpropositionen innehåller riktade satsningar 
inom något område som budgetberedningen riktat medel 
till innan budgetpropositionen varit känd kan dessa sats-
ningar förändras under hösten. 

Politisk verksamhet: 612 tkr 

Budgetramen ökar totalt med 612 kr genom en höjning av 
Kommunstyrelsens budget för oförutsett med 400 tkr då 
en buffert för att säkra upp lärartätheten inom skolans 
verksamhetsområde. Beredningar får ett tillskott med 100 
tkr och arvodena höjs med 112 tkr. 

Verksamhetsstöd: 12 798 tkr 

Ramen ökas främst genom en överflyttning av budget för 
kollektivtrafik med 4 900 tkr samt en utökning av budgeten 
för kollektivtrafik med 2 200 tkr. En uppräkning av OB-
tillägg och löneökningar med 1 500 tkr. Ökat behov av 
fastighetsunderhåll 1 000 tkr. 

Teknisk affärsverksamhet: -11 750 tkr  

Budgetramen ökas med 150 tkr med anledning av tillkom-
mande grönytor samt 100 tkr till en utredning av kommu-
nal grönyteskötsel. Att ramen trots detta minskar beror på 
en tillfällig utökning av budgetramen under 2016 med 
12 000 tkr med avseende på ökade kostnader för vattnet. 

Kultur och näringsliv: 0 tkr 

Budgetramen ligger kvar på oförändrad nivå.

 

M-verksamheten vård och omsorg: 6 241 tkr  

Budgetramen ökas med 5 240 tkr genom resursfördelnings-
systemet. Detta för att kunna bibehålla en hög grad av 
service som låter oss möta den högre vårdtyngden. Till 
detta kommer en ökning av ramen med 500 tkr för en 
utökning av verksamheten på äldreboendet Äppelvägen 
efter tillbyggnaden och 500 tkr ska gå till kompetensut-
veckling. 

M-verksamheten barn och ungdom: -2 945 

tkr 

Budgetramen minskar med totalt 2 945 tkr. Detta beror på 
att skolskjutsar går över till en annan verksamhet och med 
detta följer en minskning av ramen med 4 900 tkr. Ef-
tersom antalet barn har ökat mer än vad prognoserna har 
visat ökas ramen med 2 000 tkr för att kunna behålla lärar-
tätheten.  

Miljö- och byggnadsförvaltning: 750 tkr 

Budgetramen ökas med 750 tkr då kostnaderna för bo-
stadsanpassningar tenderar att öka. 

Driftsbudget2017  

(tkr)

Budget 

2016

Resurs-

fördel-

ning / 

äskand.

Budget 

2017

Politisk verksamhet -14 224 -612 -14 836

Verksamhetsstöd -122 692 -12 798 -135 490

Teknisk affärsverksamhet -42 712 11 750 -30 962

Kultur och näringsliv -33 069 0 -33 069

M-verksamheten vård & omsorg -287 522 -6 241 -293 763

M-verksamheten barn & ungdom -307 397 2 945 -304 452

Miljö- och byggnadsförvaltning -8 237 -750 -8 987

Politiken och verksamheterna 

totalt
-815 853 -5 706 -821 559

Avskrivningar -42 000 -2 000 -44 000

Finansförvaltning 71 422 -2 931 68 491

Lönepott 0 -18 000 -18 000

Allmän prisökning 0 0 0

Finansiella intäkter och kostn. -500 7 000 6 500

Summa -786 931 -21 637 -808 568

Skatteintäkter 625 237 22 826 648 063

Statsbidrag 161 774 5 024 166 798

Kultur och näringsliv 0 -200 -200

M-verksamheten vård & omsorg 0 -6 500 -6 500

M-verksamheten barn & ungdom 0 -4 000 -4 000

"Välfärdsmiljarderna" prognos 0 13 121 13 121

Resultat 80 8 634 8 714

Bedömningen görs att regeringens tillskjutna medel, de s.k. 
välfärdsmiljarderna är så pass osäkra till sin storlek att dessa 
särredovisas i budgeten. Det som visas ovan är ett förslag 
baserat på SKLs senaste prognos. Slutlig fördelning av 

Beräkning för 

kommunen i kronor 

per invånare

Cirk 16:51  

2016

Cirk 16:51 

2017

Cirk 16:51 

2018

Cirk 16:51 

2019

Cirk 16:51 

2020

Skatteintäkter 42 666 43 990 44 695 45 926 47 165

Inkomstutjämnings-

bidrag/-avgift 9 240 9 629 9 782 10 050 10 322

Kostnadsutjämning -1 367 -1 259 -1 259 -1 259 -1 259

Regleringsbidrag/-avgift
-34 9 -161 -265 -387

Strukturbidrag 0 0 0 0 0

Införandebidrag 0 0 0 0 0

LSS-utjämning (inkl 

införanderegler) 640 738 738 738 738

Summa intäkter 51 145 53 107 53 795 55 190 56 579

Slutavräkning 2015, 

korrigering -39 0 0 0 0

Slutavräkning 2016 -292 0 0 0 0

Slutavräkning 2017 0 -303 0 0 0

Summa intäkter (inkl. 

avräkning) 50 814 52 804 53 795 55 190 56 579

Fastighetsavgift 2 487 2 456 2 416 2 391 2 364

Totalt skatteunderlag 53 301 55 260 56 211 57 581 58 942
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”välfärdsmiljarderna” kommer att göras när regeringen 
fastställt beloppet och beslut kommer att tas av kommun-
styrelsen.  

Ett eventuellt överskott kommer att tillföras KS oförutsett 
samt resultatet. 

Driftsbudget 2017 med flerårsplan 2018-2019 

(tkr)
Budget 

2017

Plan 

2018

Plan 

2019

Politisk verksamhet -14 836 -14 836 -14 836

Verksamhetsstöd *) -135 490 -134 437 -137 249

Teknisk affärsverksamhet -30 962 -30 962 -30 962

Kultur och näringsliv -33 069 -33 069 -33 069

M-verksamheten vård och omsorg -293 763 -300 103 -305 357

M-verksamheten barn och ungdom -304 452 -313 824 -325 144

Miljö- och byggnadsförvaltning -8 987 -8 987 -8 987

Politiken och verksamheterna 

totalt
-821 559 -836 218 -855 604

Avskrivningar -44 000 -45 000 -46 000

Finansförvaltning 68 491 68 491 68 491

Lönepott -18 000 -33 500 -51 000

Allmän prisökning 0 0 0

Finansiella intäkter och kostnader 6 500 4 000 3 000

Summa -808 568 -842 227 -881 113

Skatteintäkter 648 063 668 957 692 413

Statsbidrag 166 798 173 164 177 042

Fördelning välfärdmiljarderna

Kultur och näringsliv -200 -200 -200

M-verksamheten vård och omsorg -6 500 -5 000 -3 500

M-verksamheten barn och ungdom -4 000 -2 000 -1 000

"Välfärdsmiljarderna" prel. fördeln. 13 121 13 121 12 350

Resultat 8 714 5 815 -4 008 * 
Under Verksamhetsstöd, ekonomi ingår kommunens kostnader för 
Ölands kommunalförbund (Räddningstjänst samt turistverksamhet) 
med -21,8 mnkr samt Kalmarsunds Gymnasieförbund med -59,1 
mnkr. 

Skatteintäkter och statsbidrag i Mörbylånga 

kommun   

Förutsättningarna för kommande års budget bygger på de 
prognoser som Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) 
gör avseende skatte- och statsbidragsutfall. 

Kommunalskatt 

Den kommunala utdebiteringen har varit oförändrad sedan 
2003. Två skatteväxlingar har skett under perioden mellan 
kommunerna i Kalmar län och landstinget, för hemsjuk-
vård (26 öre) och kollektivtrafiken (41 öre). Inför 2017 års 
budget är skattesatsen 21:41 (landstinget 11:37, kyrkoavgif-
ten 1:55 samt begravningsavgift 0,25). 

Den genomsnittliga kommunalskatten i riket uppgår till 
20,75 medan den i Kalmar län är 21,78. 

En skattekrona för kommunen motsvarar ca 23 mnkr. 

Investeringsbudget 2017 – 2019  

Bland de större investeringarna i planperioden finns bland 
annat: 

Investeringar över 1 mnkr över planperioden 

Verksamhet

Budget 

2017

Plan 

2018

Plan 

2019

IT-investeringar 1 500 1 500 1 500

Torslunda skola - Matsal/klassrum 5 000 5 000 0

Förskola F-staden 0 12 500 12 500

Ombyggnad Skansenskolan 0 0 10 000

Inventarier högstadium F-staden 0 8 000 0

Tillbyggnad Äppelvägen 3 500 15 000 0

Inventarier Äppelvägen 1 000 500 0

Systemutveckling, e-hälsa 1 000 1 000 1 000

Trygghetsboende Södra Möckleby 2 000 0 0

Konstgräsplan Gårdby 0 5 000 0

Markreserv 2 000 2 000 2 000

Infrastruktur Åkervägen 2 000 1 000 1 000

Fiber 1 500 1 000 1 000

Granudden 0 2 000 0

Åkervägen-Brovägen 0 300 1 500

Väg förbi Kyrkbyn 200 500 6 000

Färjestadens industriområde 250 1 750 0

Gång- och cykelvägar längs 

Trafikverkets vägar
500 1 000 1 500

Färjestadens Centrum 300 3 000 7 000

Ny sporthall 0 4 250 4 250

Ny Brandstation Mörbylånga 200 1 000 12 000

Överföringsledning Gårdby 0 17 500 0

S:a Möckleby VV 25 000 15 000 0

Vattenförsörjning 1 500 1 500 1 000

Nya Borror i Triberga 500 1 000 0

Tveta VV Nitratfilter + Utrymme 1 000 0 0

Sanering VA 8 000 4 000 4 000

Vattenverk Mörbylånga 20 000 10 000 0

Ledning Segerstad-Triberga 0 20 000 15 000

Ansl. Bläsinge/Hagby, Dörby, 

Björkelid, Pilekulla
0 8 000 8 000

VA-Anslutningar 4 000 4 000 4 000

Serviser 1 000 1 000 1 000

Framtida gator 0 2 000 2 000

Norra Piren F-staden 0 3 000 0

Hamnen Grönhögen 3 000 0 0

Traktor (Mörbylånga) 0 1 500 0

Traktor (Färjestaden) 0 1 500 0

Gatubelysning 0 1 000 1 000

Industrigatan F-staden 0 2 700 3 000

 

Mörbylånga kommun har under de senaste 12 åren gjort 
stora investeringar inom bland annat äldreboenden, skolor 
och VA-utbyggnader. Orsaken är både ett stort reinveste-
ringsbehov men även ändrade lagkrav och demografisk 
påverkan vilket innebär behov av nyinvesteringar. Inför 
kommande planperiod är det ett fortsatt högt investerings-
behov. Främst handlar det om utbyggnaden av vatten och 
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avlopp på östra sidan och behov av nya förskolor och 
skolor. Under 2013 blev VA-planen färdig och utbyggnat-
ionen har nu satt fart.  

Uppdrag 

Kommunchefen ges i uppdrag att till kommunstyrelsen 
redovisa: 

 Hur de kommunala verksamheterna kan 
minska/effektivisera sina kostnader. 

 Hur införandet av lärarassistenter i de kommunala 
skolorna skulle kunna genomföras. 

 En översyn av vilken kompetensutveckling som 
våra anställda har möjlighet till. 

 En återrapport om hur ”Önskad sysselsättnings-
grad” implementeras i våra verksamheter. 

 En kostnadsberäkning på införandet av fria ar-
betskläder till förskolepersonal. 

 I vilken omfattning friskvårdsbidraget används, 
samt om det är rätt modell och nivå. 

Lån och borgen  

Under 2000-talet har det skett en dramatisk ökning av 
skuldsättningen i kommunen. Med anledning av de stora 
investeringarna under motsvarande period har det inte 
funnits tillräckligt med likvida medel för att klara en självfi-
nansiering. 

Framförallt är det den stora utbyggnaden av VA nätet i 
kommunens östra delar som kräver extern finansiering. 

De likvida medlen uppgick per 2015 till 54 mnkr (41) vilket 
innebär en ökning med 13 mnkr jämfört med föregående 
årsskifte. Under 2015 togs två nya lån på totalt 74 mnkr 
och befintliga lån amorterades med 3,1 mnkr. Kommunens 
långfristiga låneskuld uppgår vid årsskiftet till 626 mnkr 
(548). Amortering görs med ca 3 mnkr under 2016 och 
redovisas som en kortfristig skuld. 

Under 2015 fattade kommunstyrelsen ett beslut om att inte 
bevilja fler borgensåtaganden för de kommunala bolagen 
utan att deras investeringar fortsättningsvis skulle vara 
självfinansierade. 
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Soliditet 

Soliditet är ett mått på kommunens långsiktiga finansiella 
utrymme. Den visar hur stor andel av de totala tillgångarna 
som kommunen själv äger, dt vill säga hur stor del det egna 
kapitalet utgörs av de totala tillgångarna 

Soliditeten för 2015 uppgick till 28 % (32) vilket är en 
minskning jämfört med föregående år med 4 %. Om hän-
syn även tas till pensionsförpliktelsen inom linjen sjunker 
soliditeten till 5,7 % (5,5) vilket är ökning med 0,2 % jäm-
fört med 2014. 

Budgetkonsekvenser att ta hänsyn till 

Inför kommande planperiod är prognosen för 2016 års 
bokslut ett resultat på 7,0 mnkr att jämföra med ett budge-
terat överskott på 80 tkr. Den mjuka sektorn, har vid sen-
aste uppföljningen inte redovisat någon avvikelse gentemot 
tilldelad ram. 
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Investeringsbudget 2017–2019 

Skattefinansierad verksamhet 

Verksamhet Investering

Budget 

2017

Plan  

2018

Plan  

2019

M-verksamheten barn 

och ungdom 6 700 27 200 24 200

Arbetsmiljöförbättringar skola/förskola 900 900 900

Förskola Färjestaden
 1)

0 12 500 12 500

Inventarier kosten 800 800 800

Ombyggnad av Skansenskolan 0 0 10 000

Torslunda skola - matsal/klassrum 5 000 5 000 0

Inventarier högstadium Färjestaden 0 8 000 0

1)
 Avhängigt huruvida fastigheten byggs av kommunen 

eller fristående entreprenör

M-verksamheten vård 

och omsorg 6 150 17 150 1 650

Äppelvägen 3 500 15 000 0

Inventarier Äppelvägen 1 000 500 0

Systemutveckling, e-hälsa 1 000 1 000 1 000

Arbetsmiljöförbättringar/Utemiljö 650 650 650

Trygghetsboende Södra Möckleby 2 000 0 0

1 200 5 500 200

Kultur och Näringsliv Fritid, investeringsplan inkl. badplatser 200 200 200

Kulturcentrum Kamerala villan 700 300 0

Projektering vidareutveckling av Zokker 300 0 0

Konstgräsplan Gårdby 
2)

0 5 000 0

2)
 Avhängigt utredning om förutsättningar

1 500 1 500 1 500

Verksamhetsstöd IT-investeringar 1 500 1 500 1 500

140 360 0

Miljö- och 

byggnadsförvaltning Kommunal finansiering laddstolpar 140 360 0

7 900 18 800 36 750

Mark och 

Exploatering Markreserv 2 000 2 000 2 000

Fiber 1 500 1 000 1 000

Granudden 0 2 000 0

Infrastruktur Åkervägen 2 000 1 000 1 000

Övertagande av TRVs vägar Färjestaden 100 0 0

Åkervägen-Brovägen 0 300 1 500

Strandpromenad Mörbylånga 0 500 0

Väg förbi kyrkbyn Mörbylånga 200 500 6 000

Gc längs TRVs vägar 500 1 000 1 500

Färjestadens industriområde 250 1 750 0

Ny sporthall 0 4 250 4 250

Ny brandstation, Mörbylånga 200 1 000 12 000

Färjestadens centrum 300 3 000 7 000

Fastigheter MBAB 850 500 500

18 525 24 675 9 975  
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Investering

Budget 

2017 Plan  201

Plan  

2019

Tekniska - VA VA-stam F-staden-Gårdby/N:a Möckl 0 5 250 0

S:a Möckl VV 7 500 4 500 0

Tveta VV - nitratfilter + utrymme 300 0 0

Vattentornet Färjestaden 75 0 0

Vattenförsörjning 450 450 300

Nya borror i Triberga 150 300

Vattenverk i Mörbylånga 6 000 3 000 0

Degerhamns ARV - ombyggnad 150 0 0

Segerstads VV 0 6 000 4 500

Ansl. Bläsinge/Hagby, Dörby, Björkelid, Pilekulla 0 2 400 2 400

VA-anslutningar 1 200 1 200 1 200

Sanering 2 400 1 200 1 200

Serviser 300 300 300

Fordon 0 75 75

Tekniska - Service Norra piren i Färjestaden 0 3 000 0

Lekplatser 200 200 200

Allmänning 200 200 200

Traktor 2 (Färjestaden) 0 1 500 0

Traktor AP (Mörbylånga) 0 1 500 0

Gräsklippare Mörbylånga 0 600 0

GPS till fordon (digital loggning) 100 0 0

Växlarflak 0 0 50

Oljeavskiljare 150 0 0

Fordon 0 250 250

Grönhögens hamn 3 000 0 0

1 000 6 700 7 000

Tekniska - Gator och 

vägar Industrigatan 0 2 700 3 000

Framtida gator 0 2 000 2 000

Gatubelysning 0 1 000 1 000

GC-vägar/gator 500 500 500

Trafiksäkerhet 500 500 500

Summa skattefinansierad verksamhet 46 765 109 135 81 975  
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Taxefinansierad verksamhet 

Verksamhet Investering

Budget 

2017

Plan       

2018

Plan       

2019

Mark och 

Exploatering 10 000 10 000 0

Exploatering 10 000 10 000 0

Tekniska - Fjärrvärme 1 000 1 000 1 000

Fjärrvärme Färjestaden 500 500 500

Fjärrvärme Mörbylånga 500 500 500

VA 43 225 57 575 23 275

VA-stam F-staden-Gårdby/N:a Möckl 0 12 250 0

S:a Möckl VV 17 500 10 500 0

Tveta VV - nitratfilter + utrymme 700 0 0

Vattentornet Färjestaden 175 0 0

Vattenförsörjning 1 050 1 050 700

Nya borror i Triberga 350 700 0

Vattenverk i Mörbylånga 14 000 7 000 0

Degerhamns ARV - ombyggnad 350 0 0

Segerstads VV 0 14 000 10 500

Ansl. Bläsinge/Hagby, Dörby, Björkelid, Pilekulla 0 5 600 5 600

VA-anslutningar 2 800 2 800 2 800

Sanering 5 600 2 800 2 800

Serviser 700 700 700

Fordon 0 175 175

Summa taxfinansierad verksamhet 54 225 68 575 24 275

Summa skattefinansierad verksamhet 46 765 109 135 81 975

Summa taxfinansierad verksamhet 54 225 68 575 24 275

Summa total invetseringsbudget 100 990 177 710 106 250  
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Verksamhetsplan för Kommunfullmäktige 

Värdegrund 

Kommunfullmäktige beslutade under 2012 att kommunens värdegrund är ”Människan i fokus. I samband med beslutet fick 
förvaltningen i uppdrag att ta fram värdeord och koppla dem till värdegrunden. Under 2013 och 2014 arbetade förvaltning-
en med detta uppdra och beslutade att vi arbetare utifrån värdeorden ansvar, tillsammans, utveckling och kreativitet och vi 
har formulerat det som att:  
Vi ansvarar för att tillsammans utveckla Mörbylånga kommun på ett kreativt och jämlikt sätt. 
 
Vi har också sagt att vi prioriterar följande: 

 Vi ger ett gott bemötande och en god service. 

 Vi ansvarar för att hela verksamheten fungerar och når uppsatta mål. 

 Vi är öppna och tydliga och ser vår roll i ett större sammanhang.  

 Vi presterar mer när vi tillsammans tar tillvara våra erfarenheter och kompetenser.  

Vision och strategier 

Under 2011 beslutade kommunfullmäktige att vision och strategier för kommunen fram till 2025 är: 

Samhällets bästa: Samhället präglas av demokratiska värderingar där allas möjligheter och lika värde tas tillvara. Det lokala 
och globala förenas för helhetens bästa.  

Befolkning och demografi: Vår befolkning ökar och uppgår 2025 till 16 000 invånare.  

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 bo-
endemiljöer för alla i hela kommunen.  

Arbete, näringsliv och utbildning: Näringslivet är framgångsrikt och antal sysselsättningstillfällen ökar årligen med minst 
90. Företagsklimat 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 samhällsutvecklingen. Mörbylånga kommun ska bli en ledande kultur- och naturkommun.  

Kommunikationer/infrastruktur: Kommunikationerna är välutvecklade i hela kommunen.  

Uppdraget 

Förvaltningen under kommunstyrelsen är uppdelad i verksamheter under utskotten Vård och omsorgsutskottet, Barn och 
ungdomsutskottet, Socialt utskott samt Kommunledningsutskottet. Verksamheternas uppdrag framgår av respektive verk-
samhetsplan.   

Omvärldsanalys, utmaningar och kommande händelser 

Allmänt kan vi konstatera följande. Antalet invånare i kommunen ökar om än inte så mycket som vi satt upp som mål. Det 
råder bostadsbrist framförallt i Färjestaden och i Mörbylånga. Hyresrätter efterfrågas i en utsträckning som inte kan tillgodo-
ses med befintligt bestånd. Antalet gymnasieungdomar fortsätter att minska och antalet högstadieelever ökar något. In-
skrivna barn i förskola och elever i låg- och mellanstadiet ökar och vi ser ett fortsatt tryck på förskoleplatser. Antalet pens-
ionärer ökar också.  
Det finns ett fortsatt högt investeringsbehov kring äldreboenden, nya skolor, förskolor och framförallt VA-utbyggnad. Kra-
ven på fysisk planering och exploateringsverksamheten är fortsatt högt. Trafikfrågor liksom tillgången till allmänna kommu-
nikationer är viktiga frågor. Klimat- och miljöfrågor är alltid aktuella.  
En stor del av medarbetarna inom bl. a. skolan går i pension de närmaste 5-10 åren och yngre generationer ställer nya/andra 
krav på arbetsgivaren och arbetsplatsen. Många äldre vill bo kvar hemma så länge som möjligt.  
 
Landstingsvården på sjukhus blir allt mer specialiserad och akutinriktad vilket gör att patienter skrivs ut tidigare och kom-
munerna förväntas möta upp och ta ansvar för allt mer avancerad sjukvård både i det ordinarie hemma och på våra särskilda 
boende. Det innebär att vårdtyngden ökar på särskilda boenden och den palliativa vården blir allt mer avancerad.  
Vi blir konkurrensutsatta med LOV som ger privata aktörer möjlighet att ordna hemtjänst. Vi ser en förväntad fortsatt ök-
ning inom personlig assistans. Flyktingmottaganden ökar exponentiellt. Det ställer förändrade krav på vår verksamhet, bl. a. 
inom skolan. Turism- och näringslivsutveckling är avgörande för kommunens utveckling, liksom ett bra kultur- och fritids-
utbud. Behovet av information är stort och ökar och kraven på tillgänglighet till information och service ökar. Det, och en 
förändrad verksamhet i övrigt, ställer också ökade krav på IT. Ökad samverkan mellan kommuner krävs i framtiden fram-
förallt med tanke på ökade krav på effektivisering.  
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Mål 2017 

Sedan 2014 arbetar kommunen med målen utifrån ett styrkortstänk. Vi använder oss av perspektiven Medborgare, Medarbe-
tare, Utveckling och Ekonomi. I styrkortet finns också måtten angivna. Målen och måtten i styrkortet följs upp varje tertial. 
Vid avvikelser ska korrigerande åtgärder vidtas.  

Perspektiv – Medborgare 

1. Bostäder – Vi verkar för att många olika typer av bostäder byggs för att möjliggöra inflyttning, underlätta integrat-
ion, skapa trygghetsboende och skapa boende för ungdomar.                 

2. Individens bästa – Vi bidrar till en god livskvalitet med individanpassning. Vi har en god beredskap för förändrade 
behov. Äldreomsorgen förbättras med god kontinuitet i hemtjänsten. Ökat antal förskoleplatser för att möta be-
folkningsökningen. Digital teknik (e-hälsa) bidrar till utvecklingen av nya sätt att möjliggöra kvarboende. 

Perspektiv – Medarbetare 

3. Attraktiv arbetsgivare – Våra ledare skapar rätt förutsättningar för alla medarbetare. 

 Perspektiv – Utveckling 

4. Samhällets bästa – Vi utvecklar 24/7-myndigheten till en hög servicenivå och med möjlighet till dialog.  

5. Klimatmål – Skapa förutsättningar för en fossilbränslefri kommun 2025 genom att skapa intresse för och efterfrågan 
av förnybara energikällor. Energiåtgången och elförbrukningen i kommunens byggnader har minskat med 20-30 %.  

6. Befolkning och demografi – Kommuninvånarantalet ökar med 120 personer per år. Invandring och integration är en 
naturlig del av kommunens utveckling.  

7. Arbete, näringsliv och utbildning – Vi förbättrar företagsklimatet och stimulerar företagande och entreprenörskap. Vi 
underlättar skapandet av arbetstillfällen för att undvika utanförskap. Utbildningen håller god kvalitet där vi förbätt-
rar resultaten och där samverkan med näringslivet är en naturlig del av utbildningen. Skolan ska vara en kreativ och 
hälsofrämjande miljö.  

8. Natur och kultur – Naturen och upplevelser förknippade med dess värden ska vara kända och tillgängliga. Södra 
Ölands odlingslandskap är en internationell resurs och en del av kommunens utveckling och marknadsföring. Kul-
turen i kommunen är till alla och bidrar till en god livskvalitet och ett utvecklat näringsliv. 

9. Turism – Vi utvecklar turismen i kommunen utifrån våra unika förutsättningar.  

10. Kommunikation/infrastruktur – Närtrafik/kollektivtrafik utvecklas efter behov. Digital infrastruktur med bl. a. bred-
band och mobiltäckning finns. VA byggs ut i enlighet med VA-plan. 

Perspektiv – Ekonomi 

11. Det finansiella målet är 1,0 % av skatter och statsbidrag. 

Ekonomisk uppföljning 

Resultat 
Budget 

2017 

Budget  

2016 

Prognos 

2016 

Avvikelse 

2016 
Utfall 2015 

Avvikelse 

2015 

Intäkter 0 0 1 000 1 000 864 864 

Kostnader -14 836 -14 224 -16 510 -2 286 -14 005 -897 

Nettokostnader -14 836 -14 224 -15 510 -1 286 -13 141 -33 

       

Nettokostnad per verk-
samhet 

      

Politisk verksamhet  
(inkl. oförutsett KS) 

-14 836 -14 224 -15 510 -1 286 -13 141 -33 

    Varav kommunledning -1 435 -1 435 -1 500 -65 -1 975 -577 

Nettokostnader -14 836 -14 224 -15 510 -1 286 -13 141 -33 
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Verksamhetsplan för M-verksamheten barn och ungdom 

Uppdraget 

Verksamheten ska fullgöra uppgifter enligt skollagen, socialtjänstlagen, hälso- och sjukvårdslagstiftning och annan special-
lagstiftning, samt av fullmäktige och kommunstyrelsen fastställda mål, regler och riktlinjer. 

 Förskola, pedagogisk omsorg, omsorg på obekväm arbetstid 

 Förskoleklass, grundskola, grundsärskola, samt skolbarnsomsorg 

 Myndighetsutövning enligt skollagen  

 Skolhälsovård enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL)  

 Fritidsgårdsverksamhet 

 Kulturskola 

 Skolbibliotek (beställaransvar) 

 Förebyggande social verksamhet i samverkan med individ- och familjeomsorgsverksamheten 

 Förskole- och skolverksamhet för nyanlända barn och ungdomar 

 SFI, svenska för invandrare 

 Kostverksamhet 

 
Hos oss i Mörbylånga kommun ska allas tillvaro präglas av trygghet, kvalitet, tillgänglighet och delaktighet. Medborgarna ska 
känna sig trygga med att våra välfärdsverksamheter alltid finns när den enskilda behöver dem och att verksamheten bedrivs 
med god kvalitet. 

Verksamheten står inför stora utmaningar med ökat antal barn och ungdomar i grundskoleåldern, förberedelser för att 
erbjuda nyinflyttade barnomsorg samt arbete för en skola som bedrivs på lika villkor med en ökad måluppfyllelse som 
målsättning.  

Vi gläds åt att vara en av landets bästa skolkommuner och vill fortsätta att behålla den titeln genom att arbeta aktivt med 
våra förbättringsområden. 

I Mörbylånga kommun är vi stolta över att leva i en miljö som sätter fokus på kunskap och livslångt lärande, alltifrån 
förskolan till grundskolans verksamhet. Hos oss har alla barn och elever rätt att få de bästa förutsättningarna att nå sin 
maximala förmåga. Förskola, skola och fritidshem ska fånga alla barns och elevers lust att lära och utmana varje individ att 
vilja utvecklas. Vi ska samarbeta i ett 1-16 års perspektiv, och här är det samverkan organisationer emellan som är nyckeln 
till framgång. 

Inom kostverksamheten ska vi fortsätta att öka användningen av ekologiska och närproducerade varor i den egna 
verksamheten. Vår mat är viktig för alla, inom äldreomsorgen har vi behov av förbättringar. Kvaliten ska öka och våra äldre 
ska bli mer nöjda med maten. 

Omvärldsanalys, utmaningar och kommande händelser 

Vi har en ökning av antalet barn och elever i vår kommun. Vi har de senaste åren gjort stora insatser att anpassa försko-
lor/skolor/fritidshem genom om- och nybyggnation. Generellt behöver vi på nytt se över våra lokaler, våra verksamheter 
behöver vara flexibla och ständigt beredda på anpassningar. 

Vårt uppdrag är att öka måluppfyllelsen inom grundskolan. Lärandet startar redan på förskolan och vårt lärandefokus är i ett 
1-16 års perspektiv. Fritidshemmen kompletterar skolan både tids- och innehållsmässigt. I våra skolor deltar också fritidspe-
dagoger i den obligatoriska undervisningen. Ett bra samarbete och samverkan mellan verksamheterna grundskola, förskole-
klass och fritidshem är en framgångsfaktor. En lyckad skolgång och skolnärvaro är den enskilt starkaste skyddsfaktorn mot 
att hamna i ett utanförskap som arbetslöshet, kriminalitet osv. Därför behöver frågan om skolnärvaro prioriteras högt och 
samverkan behöver bli bättre internt mellan skola, socialtjänst och fritidsgårdsverksamheten. Fritidsgårdarna har fler upp-
drag. Förutom att samverka internt ska fritidsgården förbättra och ta vara på både föreningar och näringsliv i arbetet med att 
åstadkomma en trygg och utvecklande uppväxtmiljö för våra ungdomar. 

Genom vårt arbete med tillgänglig undervisning och den Synvända vi genomfört i samarbete med SPSM, specialpedagogiska 
skolmyndigheten, fortsätter arbetet med att anpassa den pedagogiska, fysiska och sociala miljön i relation till barns och ele-
vers lärande.  

Ytterligare ett verktyg för att öka måluppfyllelsen och resultaten i våra verksamheter är att via specialdestinerade statsbidrag 
satsa på att höja utbildningens kvalitet i de lägre årskurserna och ge lärarna i förskoleklass och årskurs 1-3 mer tid för varje 
elev. På samma sätt har vi nationella bidrag för att minska barngruppernas storlek i förskolan. 



Mörbylånga kommun 
Bilaga Budget 2017 
Verksamhetsplaner 2017 

 
 

17 

 

Kulturskolans verksamhet fyller en viktig funktion. Intresset bland kommunens barn och ungdomar av teater, sång och 
instrumentalmusik är stort. Om målsätningen, att alla som önskar ska få plats, ska nås kommer kostnaderna för Kultursko-
lan att öka framöver med tanke på det stigande elevantalet. 

Kommunens folkmängd har ökat och det beror till stor del på att vi har asylboende i vår kommun där personer väntar på att 
få uppehållstillstånd. Det betyder att vi behöver fortsätta att utveckla ett gott och effektivt mottagande. Ett bra mottagande 
hos oss betyder att vi erbjuder bra och utvecklande boenden samt möjligheter att snabbt ta sig in i det svenska samhället. Vi 
ska inom alla delar av vår verksamhet jobba för att förebygga och motverka segregation, diskriminering, främlingsfientlighet 
och rasism. Detta utskott ansvarar för förskola till asylbarn i åldrarna 3-5 år samt grundskola för asyl – och ensamkom-
mande barn och ungdomar samt SFI, Svenska För Invandrare. 

Den allra viktigaste resursen är vår personal. Vi har en stor utmaning i vårt rekryteringsarbete och också i arbetet med en 
friskare personal. Vi ska ses som en attraktiv arbetsgivare som erbjuder medarbetarna en trygg arbetsmiljö där det är en hög 
trivsel, stort engagemang och delaktighet. Förutom att möta stora pensionsavgångar har vi den nationella lärarbristen att 
möta. Vi har en rekryteringspolicy som vi jobbar utifrån för att möta ovan nämnda dilemman. 

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 motverkar 

segregation, diskriminering, främlingsfientlighet och rasism. Vi ger ett gott bemötande och har hög tillgänglighet. 

Måluppfyllelse mäts med hjälp av nedanstående mått:  

Mått Resultat 2015 

 

Prognos 2016 Mål 2017 

Trygghet: Upplevelsen av god och 
trygg arbetsmiljö i förskolan ska 
öka (Förskola, pedagogisk omsorg) 

90 % uppfattar sig som 
likabehandlade 

95 % uppfattar sig som 
likabehandlade 

 

100% av vårdnadshavarna 
uppfattar vår förskola 
som trygg 

Trygghet: Förbättra upplevelsen av 
trygghet i grundskolan 

 

Åk 5: 93 %  
 
Åk 8: 97 % 

Åk 5: > 93 % 
 
Åk 8: > 97 % 

100 % av våra elever 
uppfattar att verksamhet-
en är trygg 

Besöksantal vid våra fritidsgårdar 15 besöka-
re/kväll/fritidsgård 

>50 unika besöka-
re/fritidsgård/kväll 

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

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

fritidsledarna på fritidsgården 

 ny >80 % anser att de får ett 
bra bemötande av fritids-
ledarna 

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

 ny >80 % anser att det finns 
ett varierat utbud av akti-
viteter 

Alla som önskar ska få plats på vår 
kulturskola 

< 10 barn i kö < 10 barn i kö < 10 barn i kö 

 

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 utbildning 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. 
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Måluppfyllelse mäts med hjälp av nedanstående mått:  

Mått Resultat 2015 

 

Prognos 2016 Mål 2017 

Ökad frisknärvaro  >38 % av vår 
personal har ingen 
sjukdag  

> 38 % av vår per-
sonal har ingen sjuk-
dag 

Ökad frisknärvaro  ny >95 % av arbetstiden 
är medarbetarna i 
arbete. 

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 

99 % Mäts 2017 

 

100 % uppfattar att 
arbetet är bra 

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 

 Mäts 2017 100 % uppfattar ett 
gott ledarskap 

Perspektiv – Utveckling 

Verksamhetsmål:  

 Elevernas meritvärde i åk 9 höjs.  

 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 investerade i förskolan/skolan och skapa en likvärdighet i 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 Resultat 2015 

 

Prognos 2016 Mål 2017 

Placeringen av sammanvägt resultat i öppna jäm-
förelse grundskola 

26 103 50 

Meritvärde betyg år 9 

Flickor 

Pojkar 

215,3 

228 

198,8 

194 

206 

185 

>213 (Rikssnittet 
2015)  
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Mått Resultat 2015 

 

Prognos 2016 Mål 2017 

Andel behöriga elever till något 
nationellt program på gymnasiet 

Flickor 

Pojkar 

93,0 % 

 

~100 % 

86,0 % 

77% 

 

84% 

71% 

>95 %(Rikssnittet 
2015) 

Ökade resultat nationella prov åk 3 (nått kravni-
vån för samtliga delprov) 
svenska 
matematik 

 
 

82,0 % 
83,4 % 

 
 
72% 

70% 

>80% 

Andelen godkända i alla ämnen åk 6 

 

95,8% 80 % >85 % 

Inflytande/delaktighet:  

a. förbättrad upplevelsen av lust till lärande,  

b. ökad medvetenhet om krav och förväntningar på 
sina studier 

 

a. Åk 5: 80 % 

    Åk 8: 50 % 
b. Åk 5: 91 % 
    Åk 8: 76 % 

 

> 95 % 

> 95 % upplever 
lust att lära 

> 95 % har en ökad 
medvetenhet om 
krav och förvänt-
ningar på sina stu-
dier 

Antal hemmasittare i våra verksamheter minskar Ny 8 Antalet hemmasit-
tare i våra verksam-
heter är 0 

Andel av besökare som anser att fritidsgården är 
tillgänglig 

 ny >80 % av besökar-
na anser att fritids-
gården är tillgänglig 

Ökad nöjdhet med våra måltider >75 % är nöjda 
med helhetsupple-
velsen av måltiderna 

>85 % är nöjda 
med helhetsupple-
velsen av måltiderna 

>85 % är nöjda 
med helhetsupple-
velsen av måltiderna 

Andelen ekologiska och närproducerade livsmedel vi 
använder ska öka 

 >25% av våra livs-
medel är ekologiska 
och närproducerade  

> 30 % av våra 
livsmedel är ekolo-
giska och närprodu-
cerade 

Antalet barn med hälsosamma vanor och normalvikt 
ska öka 

33 % flickor och 16 
% pojkar har över-
vikt. 

0 % flickor och 4 % 
pojkar har fetma.  

Statistik från skol-
hälsovården. Gäller 
10-åringar 

ny < 33 % flickor och 
16 % pojkar har 
övervikt 

Ingen fetma före-
kommer 

Alla barn och ungdomar växer upp i en drogfri miljö  
Indikatorerna gäller åk 9. 

47 % har aldrig 
druckit alkohol.  

97 % har aldrig 
använt narkotika  

90 % röker inte och 
97 % snusar inte. 

99 % har aldrig 
testat dopningsme-
del.  

 

ny 65 % har aldrig 
druckit alkohol.  

100 % har aldrig 
använt narkotika  

95 % röker inte  

99 % snusar inte. 

100 % har aldrig 
testat dopningsme-
del. 
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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 Resultat 2015 

 

Prognos 2016 Mål 2017 

Produktivitet nettokostnad kr per barn/elev 

Förskola 

106 700 111 614 106 540 

Produktivitet nettokostnad kr per barn/elev 

Grundskola 

93 700 96 700 87 200 

Kostnad per betygspoäng 

 

373 kr >373 kr 

 

<373 kr 

Ekonomisk uppföljning 

Resultat 
Budget 

2017 

Budget 

2016 

Prognos 

2016 

Avvikelse 

2016 

Utfall 

2015 

Avvikelse 

2015 

Intäkter 49 457 49 457 65 057 15 600 52 220 5 545 

Kostnader -353 909 -356 853 -373 520 -14 000 -342 245 -4 088 

Nettokostnader -304 452 -307 397 -308 463 1 600 -290 025 1 457 

          

Nettokostnad per verksamhet         

Kulturskola -3 878 -3 878 -4 071 -250 -4 059 -179 

Fritidsgårdar -3 779 -3 779 -4 174 -400 -3 105 -205 

Förskola -94 486 -94 760 -94 604 170 -89 112 3 106 

Pedagogisk omsorg -3 902 -3 902 -3 742 160 -3 942 458 

Fritidshem -14 269 -14 269 -14 390 -20 -13 837 784 

Förskoleklass -5 547 -5 547 -4 784 860 -4 316 703 

Grundskola -173 219 -175 890 -179 324 -1 600 -167 858 -3 330 

Gymnasieförbund 0 0 -390 -390 0 0 

Central administration -4 604 -4 604 -4 476 200 -3 594 -47 

Integration 0 0 1 770 1 770 -84 -84 

SFI -400 -400 0 400 0 0 

Aulan -368 -368 -348 20 -356 13 

Kostenheten 0 0 70 680 238 238 

Nettokostnad -304 452 -307 397 -308 463 1 600 -290 025 1 457 



Mörbylånga kommun 
Bilaga Budget 2017 
Verksamhetsplaner 2017 

 
 

21 

 

Nyckeltal 

Mått Resultat 2015 

 

Prognos 2016 Mål 2017 

Förskola: 

Inskrivna barn (snitt) 

Inskrivna barn/avdelning (snitt) 

Inskrivna barn/ personal (snitt) 

 

725 

15,8 

5,26 

 

709 

15,2 

5,12 

 

725 

15,3 

5,1 

Pedagogisk omsorg: 

Inskrivna barn (snitt) 

Inskrivna barn/dbv (snitt) 

 

65 

5,9 

 

49 

5,7 

 

50 

5,6 

Förskoleklass: 

Antal elever (snitt) 

Antal elever/lärare 

 

185 

17,5 

 

205 

17,5 

 

195 

17,5 

Fritidshem: 

Antal inskrivna barn 6-9 år (snitt) 

Antal inskrivna barn 10-12 år (snitt) 

Antal inskrivna barn/personal (snitt) 

 

600 

60 

20,6 

746 

649 

97 

22,9 

750 

 

 

21,0 

Grundskola: 

Antal elever (snitt) 

Antal elever/lärare (snitt) 

 

1 350 

10,64 

 

1 467 

11,58 

 

1 530 

11,0 

Antal inskrivna barn fristående förskolor i kommu-
nen (snitt) 

54 91 90 

Antal inskrivna barn i fristående skola i kommunen 
(snitt) 

116 128 130 

Snittavläst och 15/3 och 15/10  
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Verksamhetsplan för M-verksamheten vård- och omsorg 

Uppdraget 

Verksamheten ansvarar för uppgifter enligt socialtjänstlagen, LSS lagstiftning, hälso- och sjukvårdslagstiftning samt av full-
mäktige och kommunstyrelsens fastställda mål, regler och riktlinjer. 

 Äldreomsorg och service för personer över 65 år 

 Omsorg för personer med funktionsnedsättning 

 Hemsjukvård 

 Individ- och familjeomsorg 

 Integrationsverksamhet 

 AME verksamhet 

Hos oss i Mörbylånga kommun ska allas tillvaro präglas av trygghet, kvalitet, tillgänglighet och delaktighet. Medborgarna ska 
känna sig trygga med att våra välfärdsverksamheter alltid finns när den enskilda behöver dem och att verksamheten bedrivs 
med god kvalitet. 

Verksamheten står inför stora utmaningar med ökat antal äldre, fler personer i behov av stödinsatser både inom LSS verk-
samheten samt individ- och familjeomsorg, samtidigt som vi har stora rekryterings- och resursbehov. 

Äldre i Mörbylånga kommun ska kunna leva ett aktivt och meningsfullt liv, ha inflytande och delaktighet både i samhället 
och i sin vardag. Var och en ska kunna verka och åldras i trygghet och med bibehållen integritet, bemötas med respekt och 
värdighet samt ha tillgång till god vård och omsorg. Detsamma gäller för personer med funktionsnedsättning. De ska kunna 
leva ett aktivt och meningsfullt liv i gemenskap med andra och delta i samhället på lika villkor som andra. Omsorgstagare 
ska känna sig trygga med våra insatser och veta vad man får hjälp med, utifrån sina behov och vad som ingår i goda levnads-
villkor. 

Verksamheten ska alltid se helheten runt individen och se till att stöd- och hjälpinsatser ges utifrån den enskildes behov. 
Detta ska genomsyra både biståndsbedömning och verkställigheten. 

Under framförallt hösten 2015 och i början av 2016 kom en mängd nyanlända till Sverige och även till vår kommun. Nat-
ionellt begränsades mottagandet under 2016 och det har medfört att antalet nyanlända numera inte sker i någon större om-
fattning. Dock har vi många som väntar på beslut om permanent uppehållstillstånd både bland ungdomar och vuxna som 
finns på asylboende i vår kommun. Det betyder att vi har att vänta en ökad folkmängd och det ställer krav på oss med ett 
bra mottagande av nyanlända. Ett bra mottagande hos oss betyder att vi erbjuder bra och utvecklande boenden samt möj-
ligheter att snabbt ta sig in i det svenska samhället. Inför 2017 är vårt fördelningstal av anvisade som fått permanent uppe-
hållstillstånd 35 personer. Detta kan jämföras med 40 personer som fördelningstalet var för 2016 och i praktiken var motta-
gandet 75 anvisningar. 

Inom alla delar av vår verksamhet jobbar vi för att förebygga och motverka segregation, diskriminering, främlingsfientlighet 
och rasism. Migrationsverket har planer på att sänka ersättningarna till kommunen för mottagande av ensamkommande 
ungdomar. Med största sannolikhet kommer detta att ske vilket innebär att en översyn av driften vid våra HVB hem är 
nödvändig. 

Omvärldsanalys, utmaningar och kommande händelser 

Precis som aktuell befolkningsprognos visar, så förväntas verksamheterna inom vård- och omsorgens olika delar att öka. Vi 
ser att hemtjänsten ökar stadigt, fler LSS ärenden kommer och att efterfrågan av hemsjukvård och behov av hjälpmedel och 
rehabiliteringsinsatser ökar. Vi kan se att det finns behov av fler platser inom särskilda boenden och att efterfrågan är i den 
norra kommundelen. Vi ser fram emot att påbörja utbyggnaden av vårt äldreboende i Färjestaden med 16 platser.  

Ett annat område som ökat senaste tiden och som fortsättningsvis förväntas att öka är socialpsykiatrin. Det gäller både 
behovet av mer boendestöd men också samvaro med andra. Vi kan också se att efterfrågan av servicebostäder bland ung-
domar ökar. 

Vi behöver vidare förbereda oss på en snabbare process när det gäller samverkan med landstinget. Ett sätt att möta detta är 
att hålla i och utveckla trygg hemgång inom hemtjänsten. Hemtjänsten är utgångspunkten, men även kommunens bistånds-
handläggare, rehabverksamhet och hemsjukvård kommer att vara med som viktiga delar.  

Vi kan tydligt se att fler väljer att komma hem till sitt hem och få vård. Det betyder att kommunens hemsjukvård behöver 
utökas och mer resurser behöver avsättas till medicinskt material och hjälpmedel. För att klara våra åtaganden och möta de 
krav som kommuninvånarna har på oss, behöver vi förbättra vår samverkan med landstinget. 

Tack vare specialdestinerade statsbidrag har vi kunnat utöka bemanningen inom äldreomsorgen. Vi vet att vi får statsbidrag 
fram till och med 2018 sen behöver det jobbas in i ordinarie budget. 
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De senaste årens teknikutveckling har lett till ökat IT-stöd även inom socialtjänsten. Våra analoga trygghetslarm är utbytta 
mot digitala, nyckelfri hemtjänst finns i vår kommun och inom hemtjänsten kommer projektet Digital nattillsyn att fortsätta 
liksom mobil dokumentation och vårdplaneringar som sker via IT stöd 

Digital nattillsyn skapar ökad trygghet för såväl personal, brukare och anhöriga och blir på så sätt både ett sätt att effektivi-
sera våra verksamheter och insatser som att möta den enskildes individuella önskemål om hur stödet och omsorgen ska se 
ut. 

Ett viktigt uppdrag för oss är att motverka utanförskap och ensamhet. Här spelar vår arbetsmarknadsenhet en stor roll och 
vi kommer under 2017 att ha en nollvision när det gäller ungdomsarbetslösheten.  

Utifrån tidigare år är det två avvikelser i budgeten som vi behöver beakta. Det handlar om våra kostnader för hemtjänsten 
och barn- och familjeenheten inom individ- och familjeomsorgen. 

Inom hemtjänsten pågår effektiviseringsåtgärder genom att hitta nya sätt att jobba. Detta ska ske samtidigt som vi ska för-
bättra kvaliteten genom att öka kontinuiteten inom verksamheten. Inom individ- och familjeomsorgen så förväntas den 
ökade bemanningen och nya sättet att organisera oss, att få effekter som innebär både minskade kostnader, men framförallt 
ökad livskvalitet för brukare inom barn och familjer. Det handlar om att prioritera mer av ett förebyggande arbete och att 
förbättra samverkan med förskola, skola, fritidsgård och psykiatrin. 

Från och med den 1 juli 2016 får kommunerna minskat bidrag för maxtaxa inom äldreomsorgen. För att kompensera kom-
munens minskade statsbidrag kommer takbeloppet inom äldreomsorgen att höjas. Det betyder att minskade statsbidrag 
kompenseras med ökade avgifter inom äldreomsorgen. Avgiftsökningen sker från den 1 januari 2017. 

Inom alla delar av våra verksamheter står vi inför behovet att rekrytera personal. Vi ska ses som en attraktiv arbetsgivare 
som erbjuder en trygg arbetsmiljö där medarbetare trivs och känner sig delaktiga. En viktig faktor för våra anställda är att ha 
en önskad sysselsättningsgrad. Detta arbete kommer att vara prioriterat, men kräver samtidigt en ökad flexibilitet i våra 
verksamheter. 

Mål 2017 

Verksamheten ska beskrivas, planeras och följas upp utifrån fyra perspektiv/målområden.  

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 Resultat 2015  

 

Prognos 2016 Mål 2017 

Uppfattar sig nöjda med omsorgen i sin helhet 

Säbo: 

- Män 
- Kvinnor 

Hemtjänsten: 

- Män 
- Kvinnor 

 
 
 
88 % 
 
 
94 % 

 
 
 
>88 % 
 
 
>94 % 

 

 

95 % anser sig 
nöjda med sin om-
sorg i sin helhet 

Kontinuitet inom hemtjänsten 

 

15 personal under 
14 dagars period 

< 15 personal < 13 personal under 
en 14 dagars period 

Nöjdhet med sociala aktiviteter inom särskilda bo-
enden 

 

66 % >66 % är nöjda ned 
de sociala aktivite-
terna 

> 80 % är nöjda 
med de sociala 
aktiviteterna 

Hälsofrämjande levnadsvanor 
Äldres upplevelser av att maten är bra 

64 % >64 % upplever att 
maten är bra 

> 75% upplever att 
maten är bra 

Uppföljning av biståndsbeslut Ny 100 % av våra bi-
ståndsbeslut följs 
upp var 6:e månad 

100% av våra bi-
ståndsbeslut följs 
upp var 6:e månad 

AME praktikplatser, resursarbete, fokus på egen 
sysselsättning 

Ny 

 

< 60 hus-
håll/månad har 
ekonomiskt bistånd 

< 60 hus-
håll/månad har 
ekonomiskt bistånd 
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Mått Resultat 2015  

 

Prognos 2016 Mål 2017 

Våra kommuninvånare upplever en ökad tillgänglig-
het och bemötande enligt KKIK 
andel som får svar på e-post inom två arbetsdagar 

Ny 81 % 90 % 

Våra kommuninvånare upplever en ökad tillgänglig-
het och bemötande enligt KKIK  

andel som får svar på en fråga vid första telefonsam-
talet 

Ny 42 % 75 % 

Våra kommuninvånare upplever en ökad tillgänglig-
het och bemötande enligt KKIK  

andelen av medborgarna som uppfattar att de får ett 
gott bemötande vid telefonkontakt 

Ny 98 % 100 % 

Vi prioriterar förebyggande insatser inom Individ-
och familjeomsorgen 

Ny >10 olika servicein-
satser i verksamhet-
en 

- fastställa nuläget 
av antalet personer 
som nås via ej bi-
ståndsbedömda 
insatser 

- fastställa kostna-
derna för förebyg-
gande arbetet i 
förhållande till det 
totala kostnadsutfal-
let 

> 12 olika service-
insatser i verksam-
heten 

> stycken nås under 
året av ej bistånds-
bedömda insatser 

 

>% av det totala 
kostnadsutfallet 
inom individ och 
familj går till före-
byggande arbetet 

 

En handlingsplan 
för psykisk ohälsa 
ska arbetas fram 
under våren 2017 

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 Resultat 2015  

 

Prognos 2016 Mål 2017 

Ökad frisknärvaro 36,47 % av våra 
anställda har ingen 
sjukdag 

>38 % av vår per-
sonal har ingen 
sjukdag  

>38 % av vår per-
sonal har ingen 
sjukdag 

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

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 förvän-
tas av mig i mitt arbete 

99 % Mäts 2017 100 % uppfattar att 
arbetet är bra 
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Mått Resultat 2015  

 

Prognos 2016 Mål 2017 

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 ar-
bete 

Ny Ny 100 % uppfattar ett 
gott ledarskap 

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 verksam-
heterna att utvecklas. 

 
Måluppfyllelse mäts med hjälp av nedanstående mått:  

Mått Resultat 2015  

 

Prognos 2016 Mål 2017 

Antal medarbetare inom hemtjänst, hemsjukvård 
och rehab som dokumenterar mobilt 

Ny >75 % av medarbe-
tarna använder 
mobil dokumentat-
ion 

100 % 

Vårdplaneringar som sker med hjälp av IT stöd 

 

Ny >50 % av vårdpla-
neringarna sker via 
webb 

75 % 

Antalet brukare som erbjuds Digital nattillsyn Ny Ny 25 

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 Resultat 2015  

 

Prognos 2016 Mål 2017 

Verksamhet som har en budget i balans -1 100 000kr +3 000 000 +/-0 

Prioritering av det förebyggande arbetet Ny >10 olika serviceinsat-
ser i verksamheten 

- Fastställa nuläget av 
antalet personer som 
nås via ej bistånds-
bedömda insatser 

- Fastställa kostnaderna 
för förebyggande arbe-
tet i förhållande till det 
totala kostnadsutfallet 

> 12 olika service-
insatser i verksam-
heten 

fler personer nås 
under året av ej 
biståndsbedömda 
insatser 

Större andel av det 
totala kostnadsut-
fallet inom individ 
och familj går till 
det förebyggande 
arbetet 
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Ekonomisk uppföljning 

Resultat 
Budget 

2017 

Budget 

2016 

Prognos 

2016 

Avvikelse 

2016 

Utfall 

2015 

Avvikelse 

2015 

Intäkter 62 989 62 989 110 000 47 011 64 778 22 606 

Kostnader -356 752 -350 512 -380 113 -29 601 -336 480 -21 886 

Nettokostnader -293 763 -287 523 -270 113 17 410 -271 702 718 

        

Nettokostnad per verksamhet       

Äldreomsorg inkl. HSV -166 711 -160 970 -162 930 -1 960 -159 165 -5 408 

LSS, IFO, AME, Integration -110 936 -110 936 -100 514 10 422 -100 147 3 793 

Central administration -16 116 -15 617 -6 669 8 948 -12 390 2 333 

Nettokostnad -293 763 -287 523 -270 113 17 410 -271 702 718 

Nyckeltal 

Mått Resultat 2015  

 

Prognos 2016 Mål 2017 

Platser särskilt boende 

-varav kvinnor 

-varav män 

119 

89 

28 

119 

89 

28 

118 

En utökning med 16 
platser planeras för 
2018. 

Platser korttid 18 18 19 

Trygghetslarm 320 337 350 

Antalet BAL dagar ( betalningsansvar) 146 150 75 

Hemtjänsttimmar/år 105 000 104 000 110 000 

Hemtjänstärende egen regi - 225 275 

Hemtjänstärende extern utförare - 7 0 

Hemsjukvårdspatienter 

-varav kvinnor 

-varav män 

202 

142 

84 

166 

104 

63 

175 

Antal deltagare dagverksamhet Äppelvägen, Syrenen 
och Ladan 

-varav kvinnor 

-varav män 

 200 200 

Rehabärenden 

-varav kvinnor 

-varav män 

1850 1600 1700 

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

 14 15 

Gruppbostäder 21 21 22 

Servicelägenheter 28 28 30 

Antalet personer med boendestöd/år 

-varav kvinnor 

-varav män 

59 

29 

30 

64 

 

65 
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Mått Resultat 2015  

 

Prognos 2016 Mål 2017 

Personlig assistans timmar egen regi/år 

Personlig assistans antal personer egen regi/år 

40 000 40 000 

 

40 000 

Personlig assistans timmar extern utförare/år 

Personlig assistans personer extern utförare/år 

20 200 20 200 20 200 

SFP Personlig assistans timmar egen regi/år 

SFP Personlig assistans antal personer egen regi/år 

   

SFP Personlig assistans timmar extern utförare/år 

SFP Personlig assistans personer extern utförare/år 

   

Personer daglig verksamhet 56 56 63 

Ledsagartimmar/år 

Ledsagar personer/år 

 333 

6 

375 

Kontaktpersoner antal beslut 

-LSS 

-SoL 

40 38 

27 

11 

45 

Familjehem egna, antalet dygn/år 

-varav nyanlända 

Familjehem antal placeringar/år 

-varav nyanlända 

2 920 

0 

3 500 

 

 

 

3 500 

Familjehem konsulentstödda antal dygn/år 

-varav nyanlända 

Familjehem konsulentstödda antal placeringar/år 

-varav nyanlända 

2 555 

1095 

2 500 

 

2 400 

Institutionsvård unga – dygn/år 

-varav nyanlända 

Institutionsvård unga – personer/år 

-varav nyanlända 

10 740 

10 040 

7 000 

 

6 800 

Institutionsvård vuxna – dygn/år 

-varav nyanlända 

Institutionsvård vuxna – personer/år 

-varav nyanlända 

548 

548 

500 

 

500 

Missbruksvård – personer 

-varav kvinnor 

-varav män 

66 

19 

47 

66 

 

66 

LVM beslut - antalet 0 1 0 

LVU beslut - antalet 9 10 8 

LOB beslut - antalet 27 20 25 

Försörjningsstöd – antalet hushåll/månad 

-varav kvinnor 

-varav män 

53 

20 

33 

53 

20 

33 

50 

Försörjningsstöd snitt kr/månad 6 813  6 800 6 820 

Asylsökande ensamkommande barn/år 33 40 20 

PUT  ensamkommande barn/år 20 40 15 

Nyanlända vuxna/år 55 75 35 
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Verksamhetsplan för den Tekniska Affärsverksamheten 

Uppdraget 

Sektorn för Teknisk affärsverksamhet ska fullgöra uppgifter enligt gällande lagstiftning och av fullmäktige och kommunsty-
relsen fastställda mål, regler och riktlinjer. I uppdraget ingår anläggning, drift och underhåll av kommunens gator, vägar, 
parker, hamnar och andra allmänna platser, vatten- och avloppsanläggningar, fjärrvärmeanläggningar samt vindkraft. 

Omvärldsanalys, utmaningar och kommande händelser 

De verksamheter som omfattas av sektorn är vatten och avlopp, fjärrvärme, gator och vägar, park, skog, grönytor och ham-
nar samt vindkraft. 

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 framta-
gen utefter ”Lagen om allmänna vattentjänster” är ett mycket viktigt dokument i denna process. Genom att länka ihop sam-
hällen 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. Det måste till ett annat tänkt m.a.p. teknik och vilket typ av råvatten 
som kan hanteras. Det måste till mer samverkan mellan närliggande kommuner för att tillsammans möta framtida utmaning-
ar. 

Fjärrvärme 
De två fjärrvärmenäten i Färjestaden och Mörbylånga är väl utbyggda och behöver nu förtätas med fler anslutningar. Kapa-
citeten finns i fjärrvärmeverken utan att behöva elda fossilt bränsle. 

Hamnar 
Färjestadens hamn är väl utbyggd och har dessutom blivit en mycket populär plats för såväl land- som båtburna gäster. 
Mörbylånga och Grönhögens hamn står på tur och är till viss del i akut behov av åtgärder. 

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 
För att effektivisera drift- och underhåll av gator och enskilda vägar måste en inventering av omfattning och standard för 
det kommunala vägnätet göras och att utreda vem som skall sköta enskilda vägar i kommunen för att göra skötseln mer 
kostnadseffektiv och rättvis. 

E.on:s gatubelysningens i Mörbylånga kommun ska succesivt lämnas över till kommunen till sista december 2019. Mörby-
långa kommun är den sista att ta över belysningen från E.on. 

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 kommunin-
nevånare. Detta samt nya kanaler för kommuninnevånarna innebär att mer tid går åt till medborgarservice via telefon samt i 
skrift.  

Vindkraft 
Nettodebiteringen av den producerade elen togs bort juli 2016. Detta betyder att kommunen nu måste betala energiskatt på 
egenanvändning av el. Tillsammans med mycket låga elpriser ger detta en väsentligt sämre lönsamhet för kommunen.    

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 dricksvat-
ten. 

Gator och vägar: Ta över belysningsanläggningar från E.ON enligt avtal; Se över vägstandard 

Fjärrvärme: Ansluta fler fjärrvärmekunder. 



Mörbylånga kommun 
Bilaga Budget 2017 
Verksamhetsplaner 2017 

 
 

29 

 

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 överta-
gandet 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, annon-
sering, knacka dörr, m.m. 

Måluppfyllelse mäts med hjälp av nedanstående mått:  

Mått Resultat 2015  

 

Prognos 2016 Mål 2017 

Antal anslutna till kommunalt vatten och avlopp. 

 

6 960 st 7 100 st 7 200 st 

Beslutat skydd för alla vattentäkter. Befintliga: 9 Uppgraderade: 1 

 

Uppgraderade: 1 

Övertagande av belysningsanläggningar 

 

- Något efter i planen Enligt plan 

Se över vägstandard med mål att hinna med 20 km 
per år. 

Enligt plan Enligt plan Enligt plan 

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 Resultat 2015  

 

Prognos 2016 Mål 2017 

Låg sjukfrånvaro – Andel medarbetare utan sjuk-
frånvaro 

 

79 % >79 %  

Nöjda medarbetare (dvs som delvis och mycket väl 
uppfattar att arbetet känns meningsfullt) 

 

- >52 %  

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 Resultat 2015  

 

Prognos 2016 Mål 2017 

VA-planen:s uppsatta mål och prioriteringar. 

 

Enligt planen Enligt planen Enligt planen 
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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 Resultat 2015  

 

Prognos 2016 Mål 2017 

Genomlysning och förändring av taxor – Avdelning-
en för service 

Genomförande av 
genomlysning. 

Följa strategiplanen 
från genomlysning-
en. 

Följa strategiplanen 
från genomlysning-
en. 

Genomlysning och förändring av taxor – VA 

 

Tillägg till taxan Ny taxestruktur. Tydlig särredovis-
ning av VA-
verksamheten. 

Genomlysning och förändring av taxor – Fjärrvärme 

 

 

- Färdig analys av 
taxestrukturen. 

Eventuell föränd-
ring av taxestruk-
turen. 

Ekonomisk uppföljning 

Resultat 
Budget 

2017 

Budget 

2016 

Prognos 

2016 

Avvikelse 

2016 
Utfall 2015 

Avvikelse 

2015 

Intäkter 68 064 68 064 66 041 -2 023 72 223 4 114 

Kostnader -99 026 -110 776 -113 554 -2 578 -100 632 -3 371 

Nettokostnader - 30 962 -42 712 -47 513 -4 601 -28 409 743 

        

Nettokostnad per verksam-
hetsområde 

      

Gator och vägar -15 003 -15 003 -13 914 1 289 -12 519 2 299 

Park och grönyta -4 906 -4 756 - 4 850 -94 -4 908 -848 

Hamnar -2 445 -2 445 -2 669 -224 -2 625 -135 

Avfall -200 -200 -200 0 -1 853 -1 653 

Teknisk administration -1 534 -1 534 - 1 700 -166 -1 600 5 

Gemensam Servicefunktion -900 -800 -2 000 -1 200 -147 77 

Vindkraft 0 0 -1 500 -1 500 1 541 1 541 

Summa skattefinansierad 
vht 

-24 988 -24 738 -26 833 -1 895 -22 110 1 287 

Vatten och avlopp -5 951 -17 951 -17 069 882 -2 166 3 566 

Fjärrvärme -23 -23 -3 611 -3 588 -4 133 -4 110 

Summa taxefinansierad vht -5 974 -17 974 -20 680 -2 706 -6 299 -544 

       

Nettokostnad - 30 962 - 42 712 -47 513 -4 601 -28 409 743 
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Verksamhetsplan för Kultur- och Näringsliv 

Uppdraget 

Sektionen ska fullgöra uppgifter enligt gällande lagstiftning och av fullmäktige och kommunstyrelsen fastställda mål, regler 
och riktlinjer. I uppdraget ingår: 

 Kultur 

 Näringsliv  

 Bibliotek 

 Natur och fritid och idrottsfrågor 

 Övergripande kommunikation 

 Världsarvet Södra Ölands odlingslandskap 

 Servicecentret 

Omvärldsanalys, utmaningar och kommande händelser 

Kommunens befolkning ökar främst tack vare inflyttningen till Färjestadenområdet och kring brofästet. Många nyinflyttade i 
dessa områden pendlar till arbeten på fastlandet. Den tidigare lokala identiteten byts succesivt mot en mer regional tillhörig-
het, vilket ger nya möjligheter gällande arbete och utbildningar. Vi ser som en följd av det ökade asyl och flyktingmottagan-
det i kommunen, fler inflyttande från andra länder, med olika språk och olika kulturell bakgrund.  Nya Smaragdskolan i 
Färjestaden och projekteringen av en kommunal högstadieskola där stärker ytterligare förutsättningarna för en fortsatt och 
ökande inflyttning. 

Kommunens södra och östra delar har i nuläget inte samma snabba utveckling. En fortsatt utbyggnad av kommunalt VA 
och fiberanslutningar ger dock även dessa kommundelar goda möjligheter för en positiv befolkningsutveckling.  Behovet av 
att långsiktigt säkra vattenförsörjningen har ytterligare understrukit behovet av satsningar på infrastruktur. 

Befolkningstillväxt och hög sysselsättningsgrad förutsätter att kommunen är attraktiv att leva och verka i. Satsningar på 
natur-fritid och kultur, liksom ett positivt företagsklimat. Vi måste kunna  ta tillvara på kulturvärden om Världsarvet Södra 
Ölands odlingslandskap, på ett sätt som  skapar identitet,  lockar besökare, och gynnar kommunens näringliv. 

Kraven ökar på att kunna utnyttja fritids och kulturutbud spontant utan att vara med i en förening eller på annat sätt binda 
sig för långsiktiga engagemang.  

Ökade krav på dialog, snabba svar och service från kommunen.  

Stort flöde av information som ställer krav på kunskap kring förståelse och att hantera information. 

Ett positivt näringslivsklimat förutsätter en tillgänglig och serviceinriktad kommun, men snabb och rättssäker ärendehante-
ring.   

Förändringarna vi redan kan se, tillsammans med de vi hoppas på, ställer krav på kulturutbudet, föreningslivet, näringsliv 
och det stöd kommunen har att bidra med till dessas utveckling. Ett nytt, större bibliotek, sporthallar och idrottsplatser, 
vandringsleder och cykelleder bidrar till ett ökat serviceutbud, men det är även av största vikt att näringslivets behov av 
fiberanslutningar, tomtmark och lokaler tillgodoses. Överhuvudtaget ställs större krav på en fortlöpande och en strategisk 
dialog mellan politik, förvaltning och aktörer som föreningar och företag.  

Mål 2017 

Verksamheten ska beskrivas, planeras och följas upp utifrån fyra perspektiv/målområden.  

Perspektiv – Kund 

Verksamhetsmål 

 Kultur för barn och unga är prioriterade.  

 Kultur i kommunens verksamheter - förskola, skola, äldreomsorg osv.  

 Biblioteken är en kulturell och social mötesplats. Kommunen ska utveckla och förstärka bra och tillgängliga biblio-
tek, öppna alla dag i veckan.  

 Det öländska näringslivet är långsiktigt hållbart - ekonomiskt, socialt och ekologiskt.  

 Utveckla förutsättningar för entreprenörskap i skolan 

 Det finns ett brett fritidsutbud med god kvalitet, tillgängligt för alla, jämställt och som uppmuntrar till integration.  
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 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 värden ska ligga till grund för kommunens utveckling.  

Aktiviteter för att nå målen:  

Sektorn kultur och näringsliv arbetar utifrån den Kulturstrategi som antagits av fullmäktige för 2016 -25, Näringslivsstrate-
gin för 2016 -25, samt Kommunikationsstrategin.  2014 antogs en biblioteksplan. Det finns en antagen utvecklingsplan för 
Världsarvet södra Ölands odlingslandskap, samt ett program för Servicecentret.  En  Natur-fritids och idrottsstrategi håller 
på att tas fram. Handlingsplaner utarbetas för de olika områdena. Ett förslag till krisinformationsplan har tagits fram.  

Kultur 

I handlingsplanen prioriteras samarbete och en utvecklad dialog såväl inom kommunens förvaltning som utåt med andra 
aktörer. Sektorn ska fortsätta vara en resurs för skolan med deras skolkulturplan, kulturgaranti och att söka externa pengar i 
skapande skola projekt. Tillsammans med programgruppen för kultur i äldreomsorgen ska förslag till en kulturgaranti tas 
fram.  Arbetet med den offentliga konsten ska fortsätta med en anpassad konstpolicy utifrån Regionförbundets ”Konstpo-
licy och riktlinjer för offentlig konst i Kalmar län”, ett nytt konstregister och publik utställning. En inkubator inrättas under 
år för att underlätta för utövare av kreativa yrken att etablera sig som företagare, utveckla sin verksamhet, eller etablera sig 
på arbetsmarknaden. Inkubatorn erbjuder lokal, kreativ miljö och rådgivning. Inrättandet sker tillsammans med andra lokala 
och regionala aktörer.  

Bibliotek 

Skolbiblioteken  

Skolbiblioteken ska inspirera till läsning, medverka i skolarbetet, träna eleverna i att bli medie- och informationskunniga 
(MIK) samt främja kulturell och social medvetenhet  

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, kompetent personal och intressanta pro-
gram. 

Biblioteket ska ligga i framkant inom digital utveckling och allmänheten ska kunna boka digital hjälp på biblioteket.  

Meröppet har införts i Färjestaden och kommer under 2017 att införas i Degerhamn.  

Biblioteket ska med sina resurser ge förutsättningar för personlig utveckling och vara en resurs för ett livslångt lärande. 

Biblioteksservice ska finnas vid alla äldreboenden. Funktionshindrade ska erbjudas biblioteksservice anpassade efter deras 
behov, exempelvis Boken Kommer-service och talböcker.  

Biblioteket ska inspirera kommuninvånarna till att påverka verksamhetens utformning genom inköpsförslag, utställningar, 
bokcafé och vara öppet för andra idéer. 

Biblioteket ska prioritera barns och ungdomars behov genom ett aktivt samarbete mellan bibliotek, skola/skolbibliotek, 
förskola och Barnhälsovården samt ingå i regionala projekt. 

Näringsliv 

Dialogen med kommun och näringslivet ska fördjupas och utvecklas. Näringslivsrådet ska här vara en viktig arena Mörby-
långa kommuns samtliga lärare erbjuds löpande konkret hjälp, utbildning och lämpliga verktyg för sitt arbete med entrepre-
nörskap i skolan. 

Kommunen understödjer lokala utvecklingsinitiativ. 

Natur/fritid och idrott 

Kommunen ska vara attraktiv. Cykellederna ska utveckas i samarbete med turismorganisation och näringsliv. Vandringsleder 
och cykelleder skall bindas samman. På sikt ska ridleder skapas. 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 till-
gänglighet och naturistbad. Förvaltningsplaner på alla leder och anläggningar. Bokningssystemet uppgraderas, taxor och 
avgifter ses över. Det ska finns friskvårdsaktiviteter öppna för alla i kommunes sporhallar. Ett förslag till finansiering av 
konstgräsplan i Gårdby tas fram. Motionsaktiviter för alla funktionsvariationer. Anläggningar för spontanidrott utvecklas 
successivt.  

Mångfald och ökad jämställdhet. Samverkan med skolan för att öka naturförståelsen hos barn och unga. Föreningarna stöt-
tas i sitt arbete med fritidsaktiviteter för nyanalända. Jämställdhetsintegrering ska vara införlivat i föreningarnas dagliga verk-
samhet och följs upp årligen.  
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Samverkan och inflytande. Utred inrättandet av natur-fritid och idrottsråd. Aktualisera möjligheterna till föreningsdriven 
idrottsskola. Föreningsting 2018. Återkommande möten med grannkommuner och regionen.  

Övergripande kommunikation  

Platsmarknadsföring: 

 Öka kännedomen om Mörbylånga kommuns verksamheter, service och tjänster 

 Öka inflyttningen till kommunen 

 Öka antalet företagsetableringar i kommunen 

 Underlätta kompetensförsörjningen för Mörbylånga kommun och övriga arbetsgivare i kommunen 

Kommuninformation:  

 Kommuninformationen syftar till att kommunen är öppen, tydlig och tillgänglig, i sin kommunikation med med-
borgare och företag, och med möjlighet till dialog.  

Servicecenter: 

Kommunens servicecenter ska besökare, kommuninvånare och andra kunder genom snabbt kunna svara på allmänna frågor 
från besökare, kommuninvånare och andra kunder, eller kunna hänvisa till den som kan svara, samt på effektivt sätt ge an-
nan service.   

Världsarvet Södra Ölands odlingslandskap: 

Mörbylånga kommun ska 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. Mörbylånga kom-
mun är sammankallande i både världsarvsrådet och arbetsgruppen. 

 

Mått Resultat 2015  

 

Prognos 2016 Mål 2017 

Antalet elever som är sommarföretagare är minst 15.   7-10  

Varje elev i kommunens grundskolor ska få ta del av 
fyra studiebesök och/eller motsvarande antal skolbe-
sök av företagare under varje högstadiekurs 

 3 Få in uppgifter. Mål 
enligt skolnärings-
livsplan 

Kommunen omnämns årligen avseende ett positivt 
företagsklimat 

 Ja ja 

Elever i lägre årskurser får årligen ta del av studiebe-
sök och skolbesök av företagare. 

  Få in uppgifter 

Mål enligt skol-
näringslivsplan 

Antal kulturarrangemang som kultur och näringslivs-
sektorn arrangerar 

 

 16 18 

Återkommande uppföljningar av om det lokala kul-
turutbudet når kommuninvånarna och besökare med 
fokus på barn och ungdomar 

 

  Genomförs 2017 

 

Nyföretagande (jobs and society) skala 1 - 290 197   80 

Ranking (Svenskt näringsliv) skala 1 - 290 121  150 100 

Attityd (Svenskt näringsliv) skala 1 - 6 3,5 3,3 3,8 

Tillväxt enligt UC(UC och företagarna)  

Skala 1 – 290  

21/167   

Biblioteken. Antalet utlån böcker 130 000 st folkbibl. 

 40 000 st skolbibl. 

145 000 st folkbibl. 

 40 000 st skolbibl. 

160 000 st folkbibl. 

45 000 st skolbibl. 

Antal lån AV media  28 000 st 30 000 st 30 000 st 

Antal lån E-böcker 3 500 st 4 000 st 4 500 st 

Antal fysiska besökare 120 000 st  140 000 st 150 000 st 
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Mått Resultat 2015  

 

Prognos 2016 Mål 2017 

Antal besök på webbkatalogen 7 500 st 8 000 st 9 000 st 

Antal nr av Mörbylånga din kommun 

 

4 3 3 

Antal besök på webbplatsen  229 000 st 232 000 st  

Servicecentret. Antal inkommande samtal till kom-
munens växel 

 

Enligt statistik + 
beräknat resten av 
året.  

  

Antal inkommande kontakter till servicecentret. 
(Minskar genom färre internkopplingar och färre 
resultatlösa samtal, ökar genom ökad servicenivå).  

 

 Beräknat utifrån 
2015.  

Samma nivå. 

 

 

Antalet avklarade kontakter i servicecentret 

 

 70-80% 70-80% 

Antal kontakter som måste besvaras av specialist    

Intern växelkoppling  

 

 25 % 10 % 

Uppföljning av hur många som besöker världsarvet, 
och hur känt världsarvet är 2017 och därefter regel-
bundet. 

  Genomförs 2017 

Perspektiv – Medarbetare 

Verksamhetsmål:  

Andelen nöjda medarbetare ökar (tydliggöra verksamhet och mål genom dialog och genom att ta fram tydliga dokument, 
kompetensutveckling.).  

Aktiviteter för att uppnå mål:  

Arbetsmiljöplaner är antagna för personalen på Esplanaden 22, och för biblioteksverksamheten.  

Viktiga åtgärder enligt Arbetsmiljöplaner: Närmaste chef ger feedback till sina arbetsinsatser. Arbetsplatsens mål följs upp 
och vi vet vad som förväntas av oss. Våra arbetsplatsträffar är meningsfulla. Medarbetaren upplever att det är möjligt att få 
igenom förändringar som handlar om min arbetsmiljö. Det finns en beredskap att täcka upp för frånvarande personal. Be-
manningen på arbetsplatsen är tillfredsställande och tillräcklig.  Tydligare ansvarsfördelning inom hela verksamheten. 

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.  

 
 2015 

Prognos 2016 

Mål 2017 

Möjlighet att lära nytt och utvecklas i det dagliga 
arbetet 

86 %  100 % 

Jag vet vad som förväntas av mig i mitt arbete 57  100 

Jag är insatt i min arbetsplats mål 71  100 

Mitt arbete känns meningsfullt 100  100 

Sjuktal    

Personalomsättning, sjukfrånvaro, flexsaldo (Eko-
nomi) 

   

 

Perspektiv – Utveckling 

Visioner fram till år 2025 

Kommunen ska 

 2025 eller tidigare vara Sveriges ledande kultur- och naturkommun  
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 Ha ett näringsliv som är framgångsrikt och antal sysselsättningstillfällen över årligen mest minst 90.  

 Ha ett företagsklimat som är positivt och väl känt i vår omvärld 

Verksamhetsmål:  

Under året ska strategier och handlingsplaner tas fram för samtliga i sektorn ingående verksamheter.  

 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. Kulturcentrum ska etableras i 
Färjestaden och i Mörbylånga. I Färjestaden genom nytt bibliotek i kombination med utställnings- och samlingslokaler. I 
Mörbylånga genom ett nära samarbete med kulturföreningar kring användning av befintliga lokaler.  

Näringsliv 

Lokalt utvecklingsarbete med lokala aktörer: föreningar, företag och enskilda.  Nätverksbyggande mellan olika lokala aktörer.  
Infrastrukturen en viktig del av det lokala utvecklingsarbetet.  

Fritid 

Underlag till en natur- fritids och idrottsstrategi tas fram för perioden 2025  med förslag till prioriterade insatser.  

Övergripande kommunikation. 

Metoder för platsmarknadsföring, kommuninform och dialog utformas.  Kommunikation av e-tjänster.  

Världsarvet 

Samarbete med lokala aktörer för att skapa ett informationscentrum för världsarvet.  

Måluppfyllelse mäts med hjälp av nedanstående mått:  

Mått Resultat 2015  

 

Prognos 2016 Mål 2017 

Hur uppfattas Mörbylånga kommun som kultur-
kommun i omvärlden?  Återkommande undersök-
aning  

  Kommunen uppfattas 
ha en tydlig kulturprofi-
lering 

Hur uppfattas Mörbylånga kommun som natur och 
fritidskommun i omvärlden. Återkommande under-
sökningar  

  Kommunen uppfattas 
ha ett annorlunda och 
varierat friluftsliv och 
ha enastående natur 
och kulturvärden.  

Utveckling av antal boende och sysselsättningstill-
fällen i olika kommundelar. 

  Plan tas fram utifrån 
beredning sydöland 

Befolkningsutveckling.   14 669 16 000 år 2025  

Företagsetableringar   Se ovan 

Hur uppfattas Mörbylånga kommun som företags-
kommun? Återkommande undersökningar 

  Se ovan 

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 destinationsut-
veckling.  
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Aktiviteter för att uppnå mål:  

Ekonomisk uppföljning 

Resultat 
Budget 

2017 

Budget 

2016 

Prognos 

2016 

Avvikelse 

2016 
Utfall 2015 

Avvikelse 

2015 

Intäkter 5 250 5 250 5 820 570 6 115 2 575 

Kostnader -38 319 -38 319 -38 325 -6 -35 205 -1 088 

Nettokostnader -33 069 -33 069 -32 505 564 -29 090 1 487 

        

Nettokostnad per verksam-
hetsområde 

      

Näringsliv -2 484 -2 484 -2 478 6 -1 956 498 

Världsarv -1 020 -1 020 -95 0 70 -568 438 

Vandrings-, cykelleder o bad-
platser 

-1 264 -1 264 -1 392 -127 -1 179 177 

Föreningsservice - 10 966 - 9 732 -9 732 0 -9 358 683 

Allmän kulturverksamhet -3 715 -3 715 -3 800 -85 -4 228  -737 

Bibliotek -10 333 -10 333 -10 300 33 -9 079 -98 

Informationsverksamhet -1 550 -1 550 -1 523 26 -1 802 -453 

Servicecenter, kontorsförråd -2 971 -2 971 -2 330 641 -920 980 

Nettokostnad -33 069 -33 069 -32 505 564 -29 090 1 487 
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Verksamhetsplan för Verksamhetsstöd 

Uppdraget 

Verksamhetsstöd har till uppgift att bedriva en aktiv omvärldsbevakning och därmed medverka till att förutse det som sker 
inom intresseområden som kan påverka Mörbylånga kommuns framtida förutsättningar att utvecklas. Verksamhetsstöd ska 
också tillgodose politikernas och förvaltningens behov av kvalificerat stöd inom strategiska områden som ekonomi och 
inköp, IT, personal och löner samt kommunadministration. 

Sektionen verksamhetsstöd består av Verksamhetsområdena Kansli, Personal och lön, Ekonomi samt Mark och Exploate-
ring. IT-drift och -utveckling sker i samverkan med Borgholms kommun. 

Verksamhetsområdet Kansli ska med god kvalitet: 

 Ansvara för sekreterarskapet i kommunfullmäktige, styrelsen, utskott och nämnd. 

 Bereda ärenden åt fullmäktige, styrelse och nämnd. 

 Svara för att kallelser med tillhörande beslutsunderlag distribueras. 

 Expediera fattade beslut. 

 Medverka i och ansvara för utredningar, beredningar, projekt m.m.  

 Ansvara för kommunens registratur samt centralarkiv. 

 Ansvara för kommunens risksamordning samt informationssäkerhet. 

Verksamhetsområdet Personal och lön ska med god kvalitet: 

 Ansvara för kommunövergripande förhandlingsverksamhet i intresse- och tvistefrågor. 

 Vara stöd till förvaltningen vad avser arbets- och kollektivavtalsrätt, personalutbildning och arbetsmiljöfrågor. 

 Utarbeta tillämpningsföreskrifter och riktlinjer så att avtal, lagar och riktlinjer inom personalområdet tillämpas på 
ett enhetligt sätt. 

 Utveckling och samordning av personal- och lönepolitik, kompetenser för olika personalkategorier, personaladmi-
nistrativa rutiner, arbetsmiljö- och rehabiliteringsarbete. 

 Handlägga löne-och arvodebetalningar, pensionsutbetalningar och personalstatistik. 

 Upphandla och ansvara för kommunens företagshälsovård. 

Verksamhetsområdet IT ska med god kvalitet: 

 Ge verksamheten driftservice och utvecklingsstöd i användandet av informationsteknologi 

 Svara för utveckling och samordning av kommunen/koncernens IT-användning 

Verksamhetsområdet Ekonomi ska med god kvalitet: 

 Förse KS med snabb och relevant ekonomisk information. Vid varje KLU lämna en övergripande ekonomisk upp-
följning samt upprätta årsbokslut per sista december, tertialbokslut per sista april samt delårsrapport per sista au-
gusti.  

 Förse verksamheterna med snabb och relevant ekonomisk information. 

 Sköta kommunens finansfunktion på ett effektivt sätt.  

 Svara för en effektiv kravverksamhet. 

 Övergripande ansvara för att system och rutiner fungerar på ett ur internkontrollsynpunkt tillfredsställande sätt.  

 Svara för försäkringsadministration och skadereglering.  

 Svara för att kommunens upphandlingsverksamhet är ändamålsenlig och följer gällande lagstiftning.  

 Samordna avtalen kring kommunens leasade tjänstebilar.  

Verksamhetsområdet Mark och Exploatering ska med god kvalitet: 

 Fullgöra uppgifter enligt gällande lagstiftning och av fullmäktige och kommunstyrelsen fastställda mål, regler och 
riktlinjer. I uppdraget ingår: 

 Exploateringsverksamhet  

 Köp och försäljning av fast egendom inom exploateringsverksamheten.  

 Ansvara för kommunens primärkarta och GIS-frågor 

 Kollektivtrafik 

 Samordningsansvar för fiberutbyggnad  

 Beställa investeringar/förvaltning av kommunens fastigheter av MBAB  

Omvärldsanalys, utmaningar och kommande händelser 

Verksamhetsområdet Kansli 
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Kansliavdelningen arbetar med att utveckla processer och kvalitetssäkring genom ett annat sätt att arbeta. Ett utmanande 
projekt inom verksamhetsområdet är E-arkiv som innebär att alla kommuner, landsting, regioner och kommunala bolag 
behöver E-arkiv för att elektroniskt kunna lagra och återsöka alla de tusentals handlingar och ärenden som hanteras inom 
organisationen. 

Det ska vara enkelt för allmänheten, medier, forskare, medarbetare och förtroendevalda att få tillgång till offentlig informat-
ion elektroniskt. Det förutsätter att det också är enkelt att långsiktigt lagra och bevara handlingar elektroniskt och därmed 
uppfylla offentlighetslagstiftningen. E-arkiv möter dessa behov. 

Målet för införande av E-arkiv är att: 

 Säkerställa den långsiktiga informationsförsörjningen.  

 Bidra till en ökad effektivisering. 

 Ge ökad tillgänglighet till information. 

Kansliet deltar tillsammans med ett antal myndigheter i ett projekt för gemensam centralarkivering i Kalmar.  

Verksamhetsområdet Personal och Lön 

Kommunen kommer de följande åren att ställas inför stora utmaningar när det gäller kompetensförsörjning. En kompetens-
försörjningsplan blir av stor vikt för det fortsatta arbetet. Implementeringen av en personalstrategi och förbättringar av 
löneprocessen fortsätter.  Utbildning av chefer inom olika områden kommer att genomföras. 

Inom löneadministrationen fortsätter arbetet med att utbilda samtliga chefer inom området och att öka servicenivån. 

Verksamhetsområdet IT 

Kraven på en alltmer utbyggd välfärd i kombination med lägre finansiella möjligheter inom det ordinarie skatteutrymmet 
innebär att andra lösningar måste hittas. Det kräver att en stor följsamhet mot fastställda mål och resurser från förvaltning-
ens sida för att nå balans i mål och medel.  

Det minskade ekonomiska utrymmet gör det än viktigare för kommunen att söka samverkan inom olika områden. Förbätt-
rad teknik medverkar också till samutnyttjande av tjänster inom exempelvis telefoni och IT-system. Olika möjliga samver-
kansområden har utretts för att finna rationaliseringsvinster. Det kan vara såväl samverkan mellan kommuner i närområdet 
som inom kommunen. Personal- och lönesystemet har sedan några år haft sin drift i Borgholms kommun och ett ytterligare 
steg är att finna fler system som kan samförvaltas. Borgholm och Mörbylånga samverkar nu kring IT.  

Verksamhetsområdet Ekonomi 

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.  

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

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

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

Verksamhetsområdet Mark och Exploatering  

Kommunen är fortsatt attraktiv för inflyttning och nyetableringar, vilket innebär fortsatt högt tryck på den fysiska planering-
en 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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Mål 2017 

Verksamheten ska beskrivas, planeras och följas upp utifrån fyra perspektiv/målområden.  

Perspektiv – Medborgare 

Verksamhetsmål:  

Ökad medborgarnöjdhet (IT); öka tillförlitlighet och spårbarhet (IT); väl fungerande ärendehantering (Kansli); utveckla stöd 
till den demokratiska processen (Kansli); väl fungerande arkivprocess (Kansli); fungerande författningssamling (Kansli); 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, 
mailen, Citrix mm.  

Öka tillförlitligheten och spårbarheten (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.  

Utveckla 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 avseende arkivansvar inom re-
spektive verksamhet samt bidra i den fortsatta utvecklingen av gemensamt Arkivcentrum i Kalmar.  

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

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 Resultat 2015  

 

Prognos 2016 Mål 2017 

Ökad medborgarnöjdhet (IT) – enkätundersökning 
Upplevd kvalitet: 

Från 2014: 

Mycket hög 15 % 

Ganska hög 43 % 

Acceptabel 31 % 

Ganska låg 11 % 

Mycket låg 1 % 

Resultat: 

Mycket hög 7 % 

Ganska hög 37 % 

Acceptabel 39 % 

Ganska låg 12 % 

Mycket låg 2 % 

Mycket hög 15 % 

Hög 45 % 

Acceptabel 29 % 

Låg 10 % 

Mycket låg 1 % 

Öka tillförlitlighet och spårbarhet – införa identi-
tetshanteringssystem och få bort icke aktuella kon-
ton 

Ej infört 

4940 användarkon-
ton 

Infört 

4000 användarkon-
ton 

Infört 

3500 användarkon-
ton 

Integration i verksamheten (IT) – genomförda 
utbildningar 

0 3 5 

Väl fungerande ärendehantering (Kansli) – enkät-
undersökning till ledamöter Ks 

Acceptabel God God 

Alla externa förfrågningar ska besvaras inom rätt 
tid – mäts genom faktiskt utfall av besvarade för-
frågning (i rätt tid) i förhållande till totala förfråg-
ningar 

Ny Ny 

 

100 % 

Perspektiv – Medarbetare 

Verksamhetsmål:  

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 
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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 medar-
betarenkäterna 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., säker-
ställa 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.  

 Genomför 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. 

Mått Resultat 2015  

 

Prognos 2016 Mål 2017 

Möjlighet att lära nytt och utvecklas i det dagliga 
arbetet 

81 % Ingen mätning 90 % 

Jag vet vad som förväntas av mig i mitt arbete 88 % Ingen mätning 95 % 

Jag är insatt i min arbetsplats mål 86 % Ingen mätning 90 % 

Mitt arbete känns meningsfullt 93 % Ingen mätning 100 % 

Sjuktal 5,0 % 5,4 % 4,8 % 

Personalomsättning, sjukfrånvaro, flexsaldo (Eko-
nomi) 

Ny   

Perspektiv – Utveckling 

Verksamhetsmål:  

Vi ansvarar för att tillsammans utveckla Mörbylånga kommun på ett kreativt och jämlikt sätt; öka det strategiska markinne-
havet. 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:  

Mark- och Exploatering: 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 utbygg-
nad av fiber i de områden som ännu inte har tillgång till fiber, samt se över kommunens Bredbands-strategi. Personal: Er-
bjuda 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 kun-
derna efterfrågar och vad som kan erbjudas. Mäts via enkät.  
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Måluppfyllelse mäts med hjälp av nedanstående mått:  

Mått Resultat 2015  

 

Prognos 2016 Mål 2017 

Öka det strategiska markinnehavet. Antal inköpt 
mark i kvm och pris/kvm. 

26 169/72,60 0/0 15 000/130 

Fiber hushåll som har möjlighet att ansluta sig till 
bredband med hög överföringshastighet i % 

20% 40% 60% 

Utbildning i BAM till chefer * Ny 100% 100% 

Utbildning för chefer i ny chefshandbok Ny 100% 100% 

Minskning av fall hos Kronfogden, påminnelser, 
inkasso, räntor (Ekonomi) 

Ny   

Kundnöjdhet mäts via enkät Ny  95 % nöjdhet 

*BAM är en utbildning i Bättre ArbetsMiljö 

Perspektiv – Ekonomi 

Verksamhetsmål:  

Resultatet ska uppgå till minst 1 % i förhållande till skatteintäkter och bidrag (Ekonomi). 

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 Resultat 2015  

 

Prognos 2016 Mål 2017 

Resultat i förhållande till skatter och avgifter 2,3 % 0,9% 1,0 % 

Ekonomisk uppföljning 

Resultat 
Budget 

2017 

Budget  

2016 

Prognos 

2016 

Avvikelse 

2016 
Utfall 2015 

Avvikelse 

2015 

Intäkter 87 811 87 811 87 000 -811 95 201 21 404 

Kostnader -223 301 -210 503 -204 867 5 637 -215 034 -22 045 

Nettokostnader -135 490 -122 692 -117 867 4 826 -119 833 -641 

       

Nettokostnad per verk-
samhetsområde: 

      

Centrala kostnader -2 713 -2 713 -1 700 1 013 -1 646 1 065 

Ekonomi -87 626 -85 711 -85 000 711 -88 060 -3 532 

     Varav ÖKF -21 834 -21 221 -20 000 1 221 -19 836 -376 

     Varav KSGF -59 148 -58 446 -58 000 446 -60 860 -1 785  

Personal och löner -5 453 -5 453 -6 420 -967 -5 661 509 

Kommunkansli -6 583 -5 801 -4 360 1 441 -4 956 516 

IT -1 668 -1 668 -920 748 -6 279 -4 611 

Mark och exploatering -31 447 -21 347 -19 467 1 880 -13 231 5 412 

     Varav kollektivtrafik -12 900 -5 800 -6 800 -1 000 -6 576 -1 576 

     Varav fastigheter -14 587 -12 087 -9 587  2 500 -4 499 6 218 

Nettokostnad -135 490 -122 692 -117 867 4 826 -119 833 -641 
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Verksamhetsplan för miljö- och byggnadsförvaltningen 

Uppdraget 

Miljö- och byggnadsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom plan- och byggnadsväsendet och miljö- och hälsoskydds-
området. Nämnden fullgör vidare de övriga uppgifter som enligt lag eller annan författning ska fullgöras av den kommunala 
nämnden inom plan- och byggnadsväsendet och miljö- och hälsoskyddsområdet. 

Miljö- och byggnadsnämnden ska 

 Följa utvecklingen inom kommunen avseende miljö- och hälsoskyddet samt livsmedelsområdet och utarbeta de 
förslag och bereda de ärenden som följer härav. 

 Följa utvecklingen inom kommunen samt ta de initiativ som behövs i frågor om planläggning, byggande och fas-
tighetsbildning och andra frågor inom nämndens ansvarsområde och därvid utarbeta de förslag som behövs. 

 I ärenden som avser fysisk planering ska nämnden föra dialog och samverka med kommunstyrelsen om initiativ, 
genomförande och ekonomi. 

 Samarbeta med myndigheter, organisationer och enskilda, vars verksamhet och intressen berör nämndens verk-
samhet. 

 Verka för en god stads- och landskapsmiljö samt en god gestaltning och utformning av det offentliga rummet. 

 Lämna råd och upplysningar i frågor som rör nämndens verksamhet. 

 Utarbeta översiktsplan, detaljplaner och områdesbestämmelser enligt plan- och bygglagen. 

 Se till att detaljplaner och områdesbestämmelser upprättas med utgångspunkt från de översiktsplaner som kom-
munfullmäktige har antagit. 

 Sköta klimatfrågor och energirådgivning. 

 Hantera frågor som rör bostadsanpassningsbidrag. 

 Fullgöra kommunens uppgifter gällande alkohol-, tobaks- och läkemedelslagen. 

 Miljö- och byggnadsnämnden är personuppgiftsansvarig enligt personuppgiftslagen. Nämnden fullgör vidare 
kommunens uppgifter enligt lagen om lägenhetsregister. 

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 om-
råden och särskilt inom miljö- och byggnadsnämndens ansvarsområden. 

Miljöverksamheten 

Tillsynsfrågor 

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 upp-
står minimeras. 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. Miljötillsynen anser vi också håller 
en god kvalitet och arbetet med att öka tillsynsfrekvensen i kommunen har pågått under ett antal år.  

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. För dessa områden har tidigare funnits mycket begrän-
sade resurser. Under 2016 har den nya organisationen utvecklat rutinerna för handläggningen. Under 2017 är det önskvärt 
att även göra en översyn över riktlinjerna för alkoholärenden. Verksamheten deltar i Skls servicemätning ”Insikt”. 

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.  

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. 
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Energi och klimat 

Kommunens klimatstrategi gäller till och med 2014 men många mål har längre tidshorisont. I den nya strategin kommer det 
vara tydligare fokus på åtgärder för att uppnå målen. En viktig del är att arbeta för kommunens mål att vara fossilbränslefri 
kommun 2025 uppnås. Mycket arbete har redan genomförts på fastighetssidan. Detta arbete kommer att fortsätta samtidigt 
som ökat fokus läggs på transporter och förnybara drivmedel, bl.a. biogas och el. För att uppnå den länsgemensamma mål-
sättningen att alla samhällsbetalda transporter ska vara klimatneutrala till 2020 deltar kommunen i Klimatsamverkan Kalmar 
läns projekt ”Färdplan 2020”. 

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 planprogram som är framtagna i Strandskogen, Möllstorp och Björnhovda samt ny översiktsplan innebär att anta-
let planuppdrag ökar. Större planprojekt som kommer att pågå under året är fortsatt arbete med Färjestadens centrala delar 
såsom hamnplan, kv Tingsplan och Ölandsköpstad.  Beredskap behövs även det aktuella arbetet med Mörbylånga hamn och 
området däromkring. Planarbetet kommer att möjliggöra en stor differentiering av bostadsformer såsom hyresrätter, bo-
stadsrätter och trygghetsboenden. 

Förutom detaljplaner deltar enheten även i arbetet med att få fram en havsplan för territorialhavet tillsammans med ett antal 
kustkommunen i länet. Arbetet skall slutföras under 2017. 

En grönstrukturplan för Färjestaden enligt översiktsplanen kommer att tas fram under året liksom en dagvattenpolicy till-
sammans med Teknisk affärsverksamhet. 

Svårighet med rekrytering av erfarna medarbetare kvarstår. 

Byggverksamheten 

Antalet bygglovärenden beräknas ligga på en stabil nivå jämfört med tidigare år. Det finns en tendens att tiden från när en 
detaljplan vinner laga kraft till dess bygglov inkommer har blivit längre. Det finns en osäkerhet inom byggsektorn beroende 
på eventuella ändrade finansieringsregler.  För bygglovhanteringen är ett nytt, anpassat handläggarsystem av stor vikt för en 
effektivare hantering. Enheten kommer i samband med en övergång till nytt handläggarsystem även att se över tydligheten i 
beslut och skrivelser som ett led i att öka tillgängligheten. Verksamheten kommer att ha ett tätt samarbete med det nya ser-
vicecentret vilket också kommer att innebära förbättrad service och snabbare handläggning. Verksamheten deltar i under-
sökningen ”Insikt” som ett led i arbete med att öka servicenivån. 

Bostadsanpassning 

Arbete pågår kontinuerligt för att förbättra arbetssätt och rutiner för att erhålla en snabbare och kostnadseffektivare hante-
ring. Ett mycket gott samarbete har upprättats med kommunens arbetsterapeuter för att åstadkomma en obruten handlägg-
ning för sökandens bästa. Ett nätverk finns mellan kommunerna i länet. Ärendena har alltid hög prioritet. Förändringar av 
Landstingets krav på att kommunen skall ta emot patienter inom tre dagar ökar trycket på kommunens korttidsboende. 
Detta ställer ännu högre krav på rationell och snabb handläggning. 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. Det är för närva-
rande oklart om Energimyndighetens bidrag till 50 % av en tjänst till energi- och klimatrådgivning kommer att förändras 
under 2017. Det sannolika är att en minskning av bidraget beslutas. Detta kan innebära förändringar av arbetsfördelning 
inom verksamheten. 

Taxor och avgifter 

En översyn av taxor är utförd under 2016. Detta har resulterat i revideringar av livsmedelstaxa och PBL-taxa. 

Under 2017 är inga förändringar av taxor aktuella.  

Förvaltningen gemensamt 

Nytt ärendehanteringssystem 

Under flera år har förvaltningen utrett förutsättningarna för införande av ett nytt ärendehanteringssystem. Hela förvaltning-
en använder idag ett miljösystem trots att det finns skräddarsydda ärendehanteringssystem för byggområdet. Införandet av 
ett byggsystem kommer att förenkla handläggningen av ärenden och förbättra möjligheterna att ta ut relevant statistik som 
t.ex. handläggningstider. Detta gäller både miljö- och byggverksamheten. Upphandling av system har skett under 2016 och 
det kommer att driftsättas vid årsskiftet 2016-2017. Detta kan komma att påverka ärendeflödet och handläggningstider 
första halvåret 2017. Tillsynsfrekvensen på vissa områden riskerar också att sjunka tillfälligt. 
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Mål 2017 

Verksamheten ska beskrivas, planeras och följas upp utifrån fyra perspektiv/målområden.  

Perspektiv – Kund 

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 Resultat 2015  

 

Prognos 2016 Mål 2017 

Antal lägenheter i antagna detaljplaner. 

Totalt antal nya bostäder i antagna planer 

60 432 

660 

 60  

100 

Antal kvm planlagd mark för verksamheter. 

 

 Ca 5,5 ha 

(Skolverksamheter) 

Ca 10 ha 

Perspektiv – Medarbetare 

Verksamhetsmål:  

Aktiviteter för att uppnå mål:  

Måluppfyllelse mäts med hjälp av nedanstående mått:  

Mått Resultat 2015  

 

Prognos 2016 Mål 2017 

Låg sjukfrånvaro 1,99 % _ _ 

Nöjda medarbetare: medarbetarna uppfattar att 
arbetet känns meningsfullt (stämmer mkt bra, ganska 
bra) i medarbetarenkäten 

 

93 % Nästa enkät 2017 100 % 

Perspektiv – Utveckling 

Verksamhetsmål:  

Skapa hög tillgänglighet och god service genom hemsida, facebook, e-tjänster, telefon, e-post, personliga möten och begrip-
liga beslut; beakta klimataspekterna i all samhällsplanering såväl som i vår egen verksamhet. 

Aktiviteter för att uppnå mål:  

Uppdaterad klimatstrategi för kommunen, ta fram utfasningsplan av fossilbränsledrivna fordon. Ta fram enkät för kvali-
tetsmätning. Inköp av nytt handläggarsystem 

Måluppfyllelse mäts med hjälp av nedanstående mått:  

Mått Resultat 2015  

 

Prognos 2016 Mål 2017 

Ny klimatstrategi beslutad av KF 

 

 Beslut hösten -16  

Klimataspekten finns med i beslut 

 

   

Beslut som håller vid överklagande 95 % 85 % 90 % 

Mäta handläggningstid bygglov  9 veckor mot lagens 
10 veckor 

9 veckor mot lagens 
10 veckor 

 

Mäta avstånd till kollektivtrafik vid bostäder inom 

nya detaljplaner  

 100 % av planerade 
bostäder finns inom 
ett avstånd  

< 1 km från kollek-
tivtrafik 

100 % av planerade 
bostäder finns inom 
ett avstånd  

< 1 km från kollek-
tivtrafik 
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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 Resultat 2015  

 

Prognos 2016 Mål 2017 

Genomlysning och vid behov förändring av taxa har 
genomförts 

 

 Beslut under hösten Samtliga taxor är 
uppdaterade och 
aktuella  

Översyn av PBL-taxan  

 

 Beslut under hösten Taxan är uppdate-
rad och aktuell 
enligt gällande lag-
stiftning 

 

Ekonomisk uppföljning 

Resultat 
Budget 

2017 

Budget 

2016 

Prognos 

2016 

Avvikelse 

2016 

Utfall 

2015 

Avvikelse 

2015 

Intäkter 7 376 7 376 7 743 367 7 730 812 

Kostnader -16 363 -15 612 -16 543 -931 -15 179 -443 

Nettokostnader -8 987 -8 237 -8 800 -564 -7 449 369 

        

Nettokostnad per verksamhet       

Miljö -4 834 -4 834 -4 758 76 -4 418 303 

Plan och Bygg -1 403 -1 403 -542 861 -398 698 

Bostadsanpassning -2 750 -2 000 -3 500 -1 500 -2 632 -632 

       

Nettokostnad -8 987 -8 237 -8 800 -564 -7 449 369 

 

Nyckeltal 

Mått Resultat 2015  

 

Prognos 2016 Mål 2017 

Antal inkomna bygglovansökningar 

 

300 320 _  

Kvm ianspråktagen jordbruksmark i nya planer                                           

 

 4.6 ha 

 

_  

Kvm ianspråktagen naturmark i nya planer  14 ha _ 

Antal inspekterade enskilda avlopp 

 

175 300 300 

 

 

 

 


