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Verksamhetsstöd 

Periodens väsentliga händelser  

Inom hela verksamhetsstödsidan har den psykosociala arbetsmiljön för medarbetarna varit ansträngd, gäller ej 
IT sidan. Detta har fått påverkan på arbetet och åtgärder är påbörjat under november 2016.  

Kansliet  

Berednings- och utredningsresurser till politiken samt resurser för kvalitetssäkring av beslutsunderlag har priori-
terats. Inventering och genomgång av kommunens samtliga styrdokument samt tidplan för dess revidering har 
färdigställts. Framtagande av gällande dokumenthanteringsplaner samt en allmän översyn av kommunens ar-
kivhantering inom slutarkiv fortlöper. Planeringen av samt regler för hur verksamheternas risk- och sårbarhets-
arbete ska hanteras har genomlysts och ändrats för att följa politiska beslut, gällande regelverk samt omvärldens 
ökande krav. Under året har även informationssäkerhetspolicyn med tillhörande riktlinjer reviderats i sin helhet. 
Personal från kansliet har även avsatt tid för att i delar stödja tekniska verksamheten i arbetet med framtagande 
av en nödvattenplan.  

Ekonomi har bidragit till en förbättrad budgetprocess och infört en tydligare uppföljningsprocess.  

En ny IT-strategi har under året blivit antagen av kommunfullmäktige. På många skolor har nytt trådlöst nät-
verk installerats som stabiliserat nätverket för lärare och elever. Många av de tunna klienter som använts har 
byts ut mot vanliga datorer.  

Inom det personaladministrativa området har personalstrategi, arbetsmiljöpolicy med en handlingsplan för det 
systematiska arbetsmiljöarbetet och rehabiliteringspolicy beslutats. En enkät om jämställdhet inför en jäm-
ställdhetsplan har genomförts.  Likaså har arbetet med kompetensförsörjningsplan påbörjats. En plan för hur vi 
arbetar fram nya styrdokument och rutiner finns och en ny chefshandbok har lanserats. Ett beslut om att på-
börja ett införande av rätt till önskad sysselsättningsgrad har tagits och implementeringen pågår inom M. 

Inom mark- och exploatering pågår flera projekt. Bland annat kan nämnas: Byggnation av andra etappen för 
handelsområdet vid Brofästet i Färjestaden har färdigställts. Exploateringsavtal har antagits för utbyggnad av 
östra skolan (CIS) i Färjestaden och lägenheter/radhus i kvarteret Bromsen, Mörbylånga. Villkorade köpekon-
trakt för fyra områden med ca 100 lägenheter i Färjestaden har godkänts under året.  

Fiberutbyggnad till alla villor i flera mindre tätorter och för södra Öland har påbörjas under året. 

Busslinje 104 har förlängts från Skogsby till Vickleby med start under augusti. 

Verksamheten i ett framtidsperspektiv 

Kraven på en alltmer utbyggd välfärd i kombination med lägre finansiella möjligheter inom det ordinarie skat-
teutrymmet innebär att andra lösningar måste hittas, effektivare arbetssätt behöver identifieras och genomföras, 
varje dag lite bättre. Det kräver att en stor följsamhet mot fastställda mål och resurser från förvaltningens sida 
för att nå balans i mål och medel.  

Det minskade ekonomiska utrymmet gör det än viktigare för kommunen att söka samverkan inom olika områ-
den. Förbättrad teknik medverkar också till samutnyttjande. Utveckling av processer och mer kvalitetssäkring 
ska också ge större möjligheter till en förbättrad verksamhet. 

Stora pensionsavgångar är att vänta inom några år och det ställer stora krav på att Mörbylånga kommun upp-
levs som en attraktiv arbetsgivare för att kunna konkurrera om goda medarbetare.  

Kansliet fokuserar på att medverka till förbättringar av verksamheternas uppföljning och återrapportering, av 
tilldelade uppdrag, till politiken. Förutsättningarna för att kontrollera verksamheternas efterlevnad av styrdo-
kument kommer att utformas under perioden. Att skapa goda förutsättningar för att verksamheterna upprätt-
håller en acceptabel nivå inom risk- och sårbarhet respektive informationssäkerhet fortsätter. Ytterligare krav 
kommer att ställas på kommunen för att upprätthålla delar av det civila försvaret. En genomgång av kommu-
nens slutarkiv har påbörjats, detta inför dess flytt till ett gemensamt arkivcentrum i Kalmar med start andra 
halvan av år 2017. Arbetet med kommunens val av lösning inom e-arkiv kommer att påbörjas, troligtvis inom 
ramen för den nämnda samverkan.  Under 2017 påbörjar kansliets risk- och informationssäkerhetssamordnare 
en säkerhetsklassning av de viktigaste av verksamheternas IT-system. Arbetet med att effektivisera samt säkra 
en hög kvalitet och kompetens på kansliet fortsätter kontinuerligt.  

Kommunen är fortsatt attraktiv för inflyttning och nyetableringar, vilket innebär fortsatt högt tryck på den fysiska 
planeringen/exploateringsverksamheten och kräver bättre samordning inom kommunen. Kommunen har påbörjat 
en översyn av sitt markinnehav, mark som inte är av vikt att inneha för framtiden bör avvecklas och istället bör 
kommunen öka sitt markinnehav i strategiska områden.  
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Arbetet med att synliggöra och framtidssäkra kommunens geografika data har påbörjats, utbyte av programvaror och 
plattformar för GIS-verksamheten har utförts under året och kommer att vara ett viktigt verktyg framöver.  

IT-utvecklingens snabba fart ökar kraven på ett välutbyggt fibernät i kommunen. Fiberutbyggnaden påverkar kom-
munens attraktionskraft för nyinflyttning, företagens möjlighet att expandera och möjligheten att bo och leva på 
landsbygden. Kommunen bör upprätta en plan för resterande fiberutbyggnad i kommunen. IT-utvecklingen gör 
också att vi måste arbeta mer med interna effektiviseringar med IT-stöd.  

Under 2017 kommer ett samverkansprojekt tillsammans med sex andra kommuner i länet ta fram en e-
tjänstplattform. I plattformen kommer vi få tillgång till flera e-tjänster som ger bättre service till våra medborgare och 
effektiviserar vår interna administration.  

Många IT-tjänster kräver bättre kapacitet på kommunikationen och vi kommer utöka kapaciteten till flera platser.  

Mål 2016 - uppföljning 

Perspektiv – Kund 

Verksamhetsmål: Ökad kundnöjdhet (IT); öka tillförlitlighet och spårbarhet (IT); väl fungerande ärendehante-
ring (Kansli); utveckla stöd till den demokratiska processen (Kansli); väl fungerande arkivprocess (Kansli); fun-
gerande författningssamling (Kansli); förse våra kunder, såväl interna som externa, med relevant och riktig 
ekonomisk information i rätt tid (Ekonomi). 

Aktiviteter för att uppnå mål: Ökad kundnöjdhet (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 doku-
mentation och rutiner i dokumentationssystemet, InDoc. 

Väl fungerande ärendehantering (Kansli) - Utbildning samt stöd till övriga enheter, tydligare kravställning på 
leverantören av ärendehanteringssystemet.  

Utveckla stöd till den demokratiska processen (Kansli) - Frigöra administrativa resurser för stöd till den demo-
kratiska processen. Medverka i arbetet med att tillgängliggöra informationen kring det politiska arbetet. 

Väl fungerande arkivprocess (Kansli) – Tydliggöra övrig verksamhets ansvar för arkivarbetet genom utbildning 
samt stödåtgärder. Medverkan i en eventuell övergång till samverkan inom centralarkivering. Medverkan i över-
gång till e-arkiv.  

Fungerande författningssamling (Kansli). Tydliggöra övrig verksamhets ansvar i det fortsatta arbetet med den 
av kansliet framarbetade författningssamlingen genom utbildning samt stödåtgärder.  

Väl fungerande arbetsfördelning och planering för att möta kravbilden, samt frigörande av resurser, genom 
fokus på prioriterade arbetsuppgifter (Ekonomi). 

Mått Mål 2016 Resultat 2016 Analys 

Ökad kundnöjdhet (IT) – enkätunder-
sökning 

Upplevd kvalitet: 

 

Mycket hög 15 
% 

Hög 35 % 

Acceptabel 35 
% 

Låg 14 % 

Mycket låg 1 % 

Mycket hög 7 % 

Hög 37 % 

Acceptabel 39 
% 

Låg 12 % 

Mycket låg 2 % 
målet ej uppnått 

Endast 161 svar, ca 15%. Av de 
svar vi fått in ser vi att vi måste 
bli bättre på att informera samt 
att svarstider och åtgärdstider 
måste kortas ner. 

Öka tillförlitlighet och spårbarhet – in-
föra identitetshanteringssystem och få 
bort icke aktuella konton.  

Infört och 
mindre än 4000 
användarkonton 

Ej infört 

4 940 användar-
konton 

Försenad leverans från Visma. 
Deras modul levererades i de-
cember. 

Integration i verksamheten (IT) – ge-
nomförda utbildningar 

3 1 Informationssäkerhetsutbildning 
erbjuden till all personal 

Väl fungerande ärendehantering (Kansli) 
– enkätundersökning till ledamöter Ks 

Bedömning resultat i nivå: God, Accep-
tabel, Mindre god  

Mindre god God 64 % 

Acceptabel 18 
% 

Mindre god 0 % 

Svarsfrekvens enkät Ks 42 %  

Resultatet God 64 procent är en 
avsevärd förbättring sedan 
första enkätens resultat för åren 
2014/2015. 
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Mått Mål 2016 Resultat 2016 Analys 

Ökad kundnöjdhet (Ekonomi) – enkät-
undersökning 

- - Ingen enkätundersökning gjord 

 

Perspektiv – Medarbetare 

Verksamhetsmål: Attraktiv arbetsgivare (Personal); ökad frisknärvaro (Personal); känd löneprocess (Personal); 
stöd till chefer (Personal); förbättring av utfallet av arbetsmiljöenkäten (Ekonomi). 

Aktiviteter för att uppnå mål:  

På verksamhetsområdet Personal och löner har vi följande aktiviteter som stödjer målen: 

Attraktiv arbetsgivare 

Aktiviteter: Implementera resultatet av utredningen kring rätt till önskad sysselsättningsgrad.  Marknadsför 
kommunen som en god arbetsgivare. Skapa en modell för att arbeta med kompetensförsörjning och kompe-
tensutveckling. Ta fram en plan för kompetensväxling. 

Ökad frisknärvaro 

Aktiviteter: Utvärdera upphandlad företagshälsovård, genomför och bidra till att ta fram handlingsplaner kring 
medarbetarenkäterna som leder till förbättringar i arbetsmiljön, Genomför arbetsmiljöutbildning och ta fram en 
plan för att följa upp utbildningen årligen.  

Känd löneprocess 

Aktiviteter: Genomför lönekartläggning, se över löneprocessen, erbjuda utbildning till cheferna.  

Stöd till chefer 

Aktiviteter: Utveckla chefstödet på intranätet, utveckla stöddokument och erbjuda utbildning. 

Välja 2-3 enkätsfrågor till en handlingsplan att prioritera och jobba med att förbättra 

Mått Mål 2016 Resultat 2016 Analys 

Möjlighet att lära nytt och utvecklas i det 
dagliga arbetet 

90% Ingen mätning 
2016 

Enkät 2017-02 

Jag vet vad som förväntas av mig i mitt 
arbete 

95% Ingen mätning 
2016 

Enkät 2017-02 

Jag är insatt i min arbetsplats mål 90% Ingen mätning 
2016 

Enkät 2017-02 

Mitt arbete känns meningsfullt 100% Ingen mätning 
2016 

Enkät 2017-02 

Sjuktal 4,8 %  Målet är inte nått. Handlings-
plan finns för att minska 
sjukfrånvaron, uthållighet är 
viktigt 

 

Perspektiv – Utveckling 

Verksamhetsmål: Vi ansvarar för att tillsammans utveckla Mörbylånga kommun på ett kreativt och jämlikt 
sätt; öka det strategiska markinnehavet. Utvecklingen inom sektorn verksamhetsstöd består till stor del av att 
bidra till andras utveckling. Exempel på det är att IT och kansliet ska bidra till utveckling av e-tjänster och e-
arkiv. Ett annat exempel är verksamhetsområde personal bidrar till chefsutveckling. 

Aktiviteter för att uppnå mål:  

Mark- och Exploatering: Upprätta en plan för kommunens markinnehav, avseende avveckling av mark som 
kommunen inte behöver äga och en ökning av det strategiska markinnehavet. Upprätta en Kart- och GIS-
strategi för kommunen. Upprätta en långsiktig plan för utbyggnad av fiber i kommunen, samt se över kommu-
nens Bredbands-strategi. 

Personal: Erbjuda utvecklingsinsatser till chefer. 

Måluppfyllelse mäts med hjälp av nedanstående mått:  
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Mått Mål 2016 Resultat 2016 Analys 

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

25 000 / 60 1790 / 167 Vissa markköp har skjutits 
upp på grund av ”vattensitu-
ationen” 2016. 

Fiber hushåll som har möjlighet att an-
sluta sig till bredband med hög överfö-
ringshastighet i % 

50 % Ca 60 % Siffran är en uppskattning 
från Telia. PTS statistik för 
okt-16, är tillgänglig först i 
mars-17. 

Utbildning i BAM till chefer *  BAM utbildning 
genomförs ca tre 
ggr/år 

 

Utbildning för chefer i ny chefshandbok  Ingen utbildning 
har genomförts 

Personalsituationen inom 
enheten har inte möjliggjort 
detta 

 

Perspektiv – Ekonomi 

Verksamhetsmål: Resultatet ska uppgå till minst 1,5 % i förhållande till skatter och bidrag (Ekonomi); investe-
ringsmål (Ekonomi); ökad köptrohet mot ingångna avtal (Ekonomi); minskning av långfristig nettokoncern-
skuld per invånare (Ekonomi). 

Aktiviteter för att uppnå mål: Genomlysning av kommunens totala ekonomi för att identifiera ”kapitalläck-
age” (Ekonomi); nyupplåning används bara till taxefinansierade investeringar och inte till skattefinansierade 
(Ekonomi); genom att Inyett läser in en lista på våra avtalsleverantörer och jämför den med våra totala inköp 
kan vi få en procentsats på vår avtalstrohet varefter vi kan sätta ett mått på vart vi ska ligga, inför också inköps-
portal (Ekonomi); öka amortering för att minska långfristig nettokoncernskuld per invånare (Ekonomi); upprät-
tande av finanspolicy (Ekonomi) 

Mått Mål 2016 Resultat 2016 Analys 

Resultat i förhållande till skatter och avgif-
ter 

 

0,9 % 1,5 %  

Andel av nyupptagna lån som använts för 
att finansiera taxefinansierad verksamhet 
(ska vara 100 %) 

59 % 100 %  

Avtalstrohet 

 

   

Långfristig nettokoncernskuld per invå-
nare 

71,6 tkr 75,9 tkr  
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Ekonomiskt resultat 

 

Ekonomisk redovisning för Politisk verksamhet inkl. Verksamhetsstöd  

Resultat 
Budget 

2016 
Utfall 2016 

Avvikelse 

2016 

Utfall 

2015 

Avvikelse 

2015 

Intäkter 87 811 71 651 -16 160 95 201 21 404 

Kostnader -224 727 -210 035 14 692 -228 175 -22 078 

Nettokostnader -136 916 -138 384 -1 468 -132 974 -674 

            

Nettokostnad per 
verksamhetsområde 

          

Politisk verksamhet  
-14 224 -15 013 -789 -13 141 -33 

(inkl. oförutsett KS) 

     Varav kommunledning -1 435 -2 209 -774 -1 975 -577 

            

Verksamhetsstöd           

Centrala kostnader -2 712 -941 1 771 -1 646 1 065 

Ekonomi -85 711 -86 466 -755 -88 060 -3 532 

     Varav ÖKF -21 221 -19 277 1 944 -19 836 -376 

     Varav KSGF -58 446 -59 561 -1 115 -60 860 -1 785 

Fastigheter -12 087 -11 586 501 0 0 

Personal och löner -5 453 -6 487 -1 034 -5 661 509 

Kommunkansli -5 801 -4 636 1 165 -4 956 516 

Lokalhyror 0     -4 499 6 218 

IT -1 668 -2 211 -543 -6 279 -4 611 

Mark och exploatering -9 260 -11 043 -1 784 -8 732 -806 

     Varav kollektivtrafik -5 800 -7 960 -2 160 -6 576 -1 576 

Nettokostnad -136 916 -138 384 -1 468 -132 974 -674 

 

Kommentarer till ekonomiskt utfall  

Utfall verksamhetsstöd landar i stort i linje med budget men inom verksamheterna finns vissa avvikelser mot 
budget.   

Personalkostnad för verksamhetsstöd har påverkats då ordinarie personal har varit sjukskrivna och konsulter 
har fått hyras in. Detta gäller inom ekonomi- och personalavdelningen. Avvecklingskostnader på två centrala 
poster har inneburit merkostnader utanför budget.  

Kostnad för facklig verksamhet har ökat 

Kostnader IT system personalavdelning utanför budget 900tkr.  

Kostnaderna för drift av kommunhuset landade under budget 880tkr.  

Överförmyndarverksamheten flyttades under 2016 över till Kalmar kommun och i samband med detta togs 
inte höjd för de nya faktiska kostnaderna som det innebar. Under året har antalet ensamkommande barn ökat. 
Totalt utanför budget 1,2mkr.  
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Kostnaderna för Ölands kommunalförbund landade under budget då cykelprojekt flyttades till investering 1,6 
mkr.  

Kostnaderna avseende Kalmarsunds Gymnasieförbund vuxenutbildning har ökat mot budget 2,2 mkr, då anta-
let faktiska elever blev fler än uppskattat i budget. Här handlar det om effekterna av integration och att vi i 
Mörbylånga erbjuder SFI till viss nivå och övriga erbjuds utbildning i Kalmar. Kostnaderna för Kalmarsunds 
Gymnasieförund ungdom har istället landat under budget 1,1 mkr.  

Kostnad för KLT kollektivtrafik landar utanför budget 2,1 mkr. Det är kopplat till dels felaktig budget, till-
skjutna medel för ändring av busslinje men också ökade kostnader för skolskjuts.  

Kommunstyrelsen har ej nyttjat medel för oförutsedda kostnader 1,4 mkr liksom EU projektmedel 1 mkr.  

Investeringsredovisning 

Investeringsprojekt Budget 2016 Utfall 2016 

Mark- och Exploatering     

Åkervägen, Färjestaden 57 43 

Talludden/Södra hamnplan 1 253 1 827 

Norra hamnplan, Färjestaden 0 65 

Norra Viken, Pir 250 55 

Väg förbi Kyrkbyn, Mörbylånga 404 129 

Cykelvägar längs trafikverkets vägar 372 444 

Övertagande Storgatan m.fl 0 18 

Fiberkabalage 1 000 875,7 

Mark- och Exploatering, fastigheter     

Förskola Färjestaden hållbar plats 500 500 

Förberedelse högstadie Färjestaden 750 1 028 

Kamerala villan tak/fasad 0 345 

F-6 skola Färjestaden 0 303 

Idrottshall Torslunda 0 67 

Energibesparande åtgärder 0 5 466 

Politik     

Införande websändningar av KFs möten 200 0 

Inventarier politik 0 101 

IT     

IT Utrustning 0 382 

Övrigt     

Cykelprojektet 0 1 600 
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Exploateringsredovisning 

Exploateringsprojekt Budget 2016 Utfall 2016 

Markförvärv/försäljning 2 000 1 789 

Joelsudde/Snäckstrand, Färjestaden 

0 2 Kommentar: En Detaljplan laga kraft vunnen, 
En Detaljplan överklagad. Mindre markförsälj-
ningar kommer att påbörjas. 

Granitvägen/BoKlok, Färjestaden 

0 -1040 

Kommentar: 17 fastigheter sålda. 5 st reserve-
rade av BoKlok. 1 st inte säljbar p.g.a. att träd ej 
får tas ner. 

Hållbar plats, Färjestaden (området öster om 
Järnvägsgatan) 

0 424 
Kommentar: Detaljplan laga kraft vunnen. 
Byggstart av etapp 1, under 2016. 

Mörbylånga hamn 

0 239 

Kommentar: Avtal om markförsäljning laga 
kraft vunnet. Detaljplan för kv. Matrosen för-
väntas antas under 2017, men stor risk finns för 
överklagande. Arbetet med övriga detaljplaner 
ännu inte påbörjat. 

Norra Viken etapp 1 

0 504 Kommentar: Detaljplan för område 1C och 
delar av 1A förväntas antas under 2017. 

Handelsområdet Brofästet 

0 1 486 Kommentar: Utbyggnad av etapp 2 klar under 
2016. Försäljning av kvartersmark pågår. 

Tryffelgatan 

0 -1 095 Kommentar: Försäljning av villatomter klar, 5 st 
sålda.  

Övriga Expl projekt 0 277 
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Miljö- och Byggnadsförvaltningen 

Periodens väsentliga händelser  

Miljöchefen/förvaltningschefen lämnade sin tjänst vid halvårsskiftet. Tjänsten återbesattes med ny chef i sep-
tember. 

Nytt verksamhetssystem har upphandlats och är i drift. Detta tillsammans med nytt kartsystem innebär delvis 
ändrade rutiner och handläggningsförfarande. Bland annat kommer e-tjänst för ansökan om bygglov att kunna 
erbjudas fullt ut. 

Plan- och bygg 

Två omfattande planprogram är antagna av Kommunfullmäktige under året. Planprogram för Möllstorp 2:4 
m.fl., område kring Ölands djurpark samt planprogram för Björnhovda 2:135 m.fl., område vid Åkervägen. 
Detaljplanearbeten inom dessa programområden har påbörjats. På Möllstorp 2:4 pågår ett planarbete för bo-
städer och hotell och inom planprogram för område vid Åkervägen har detaljplan antagits för skola och bostä-
der.  

Ett omfattande arbete har påbörjats med revidering av planprogram för centrala Färjestaden. Detta utgör en 
grund för de detaljplaner som därefter kommer att upprättas i området. 

Under året har 4 detaljplaner antagits. Detaljplanen ”Hållbarplats Färjestaden” möjliggör byggande av som mest 
474 bostäder. Den kan ge mellan 474 – 286 lägenheter och ca 50 bostäder i en- och tvåbostadshus beroende på 
typ av exploatering. Detaljplan för ”Vasatomten” möjliggör byggande av ytterligare ett 60-tal bostäder och i 
planen för skola (CIS) på Björnhovda 4:12 ges möjlighet för ca 25 bostäder. I kvarteret Bromsen i Mörbylånga 
medger planen bygganade av 14 radhus. Arbete med plan för högstadieskola i Färjestaden har avslutats och 
beräknas kunna antas av KF i början av 2017. 

Arbetet med att utföra miljöbedömningar av planer har ökat. 

Verksamheten deltar i ett samarbete mellan fem kommuner och länsstyrelsen i framtagande av en havsplan. 
Planen skall ingå i en nationell havsplan och färdigställas under 2017. Den kan då utgöra underlag för en kom-
munal fördjupad översiktsplan för vattenområdena. 

Arbetet med tillsyn, kontroll, bygglov, information och rådgivning pågår i vanlig omfattning. 

Antalet inkomna bygglov under året är 368 varav 63 stycken är nybyggnad av enbostadshus och 19 stycken är 
fritidshus. Därutöver har enheten handlagt 136 bygganmälningar och ett 30-tal lokaliseringsprövningar om 
nybyggnation.  

I mars kunde inflyttning ske i de 24 lägenheter som BoKlok byggt vid Äppelvägen. 

Den stora tillströmningen av nyanlända till kommunen har inneburit särskilda utmaningar under första halvåret 
bland annat när det gäller att snabbt lösa bostadsfrågan för dem. 

Miljö 

Avgifter och taxor 

Taxorna för tillsyn enligt livsmedelslagstiftningen respektive tillsyn och prövning enligt alkohollagstiftningen 
har justerats genom höjningar så att dessa nu ligger på rätt nivå enligt lagstiftning och kommunens kostnader. 

Tillsyn 

Nämnden har hanterat sparkrav under året genom att vakanshålla föräldraledigheter. Detta har medfört att 
tillsyn enligt miljöbalken i sin helhet inte helt har kunnat bedrivas enligt tillsynsplanerna. Målet för tillsyn av 
enskilda avloppsanläggningar har inte uppnåtts. En viss korrigering och nedprioritering fick göras under 2016 
då sparkrav låg på förvaltningen vilket kunde genomföras genom att vakanshålla en tjänst under del av året. 
Omfördelning av tillsynsresurser har skett under året pga. vakanser. Åtgärd: Omfördelning av arbetsuppgifter 
mellan handläggarna. Nedprioritering av vissa tillsynsobjekt bland andra mindre lantbruksföretag och s.k. U-
verksamheter enligt miljöbalken där tillsynsbehovet för tillfället inte bedömdes ha högsta prioritet. Denna efter-
släpning planeras att ”fångas upp” under 2017. Förvaltningen avser att under januari 2017 inleda tillsyn på ett 
antal av dessa verksamhetsutövare och fortsatt tillsyn fördelas ut över året för att underlätta denna tillsyn. 

Arbetet med att inventera gamla deponier har pågått under året och fortsätter under 2017.  

Livsmedels- och alkoholtillsyn har skett i enlighet med tillsynsplanerna.  
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Klimatstrategi och energi 

Under andra halvåret har kommunen genomfört en stor del av omställningen av fordonsparken. Omställningen 
innebär övergång från hyrbilsavtal till leasing, att flera delar av fordonshanteringen övertas i egen regi samt en 
stor satsning på förnybara bränslen. 24 elfordon har upphandlats. Merparten används inom mjuka sektorn men 
elbil finns nu också i bilpoolen vid kommunhuset. Samtliga elbilar har försetts med egen laddstolpe för att 
underlätta smidig laddning. Satsningen fick stort genomslag i lokal och regional media och beskrivs som Sveri-
geunik. 

Förberedelserna för etablering av biogasmack och depå för kollektivtrafikens bussar i kommunen har fortsatt. 
Det förslag som arbetats fram innebär att kommunen säkerställer att bussar också fortsättningsvis finns stat-
ionerade i kommunen vilket är viktigt både ur beredskapssynpunkt, för arbetstillfällen och för att minimera 
resursineffektiva tomkörningar. Bussarna ska köras med biogas och satsningen resulterar också i att Ölands 
första publika tankställe för biogas blir verklighet. 

Arbetet med att ta fram en ny klimatstrategi fortsatte under hösten. Strategin står fast vid det övergripande 
målet om en fossilbränslefri kommun 2025 och preciserar 32 delmål samt en handlingsplan för arbetet. Klimat-
anpassnings-arbetet har lyfts in i klimatstrategin, bland annat genom satsning på dagvattenpolicy, riktlinjer för 
byggnation och dricksvattenförsörjning. Stor vikt har lagts vid att förankra arbetet bland verksamheterna. 

Verksamheten i ett framtidsperspektiv 

Plan- och bygg 

Nästa etapp i Norra viken ligger klar för antagande liksom plan för kv Matrosen. Planer som möjliggör ca 70 
resp 50 bostäder i Mörbylånga.  

En översyn av PBL-taxan är påbörjad och beräknas kunna antas av fullmäktige under 2017.  

Ett förslag till bostadsförsörjningsprogram har tagits fram och bedöms kunna antas av fullmäktige under 2017. 

Klimat- och energirådgivning: Ett samarbete har inletts med Borgholms kommun om gemensam klimat- och 
energirådgivning med inledning 2017. Funktionen ligger på bygglovverksamheten i vår kommun. 

Anpassningen till framtida klimatförändringar är en av de viktigare framtidsfrågorna i samhällsplaneringen 
liksom de sociala frågorna. Behovet av ett varierat utbud av bostäder är fortfarande stort liksom tillgången på 
planlagd mark för verksamheter. Det kommer att vara viktigt för kommunen att ha en bra planberedskap för 
dessa ändamål varför sådant planarbete bör prioriteras. Ett led i detta arbete är också framtagande av bostads-
försörjningsprogram samt riktlinjer för markanvisningar.  

Två stora projekt som kommer att få stor betydelse för kommunen är utvecklingen av Färjestadens centrum 
och hamnområdet i Mörbylånga. Kommunens satsning på VA-utbyggnad utanför de största tätorterna kommer 
att innebära ett ökat intresse för byggnation i övriga delar av kommunen.  

Antalet inkommande ärenden både på plan- och byggsidan bedöms som fortsatt högt under den närmaste 
framtiden. 

Miljö 

Prioriterade verksamhetsområden är bl.a. att minska mängden närsalter till Östersjön genom effektiv tillsyn och 
deltagande i projekt t.ex. LONA- och LOVA-projekt, inventera och riskbedöma gamla deponier samt kartlägga 
föroreningssituationen i områden som planläggs för bebyggelse. 

Genom effektiv handläggning av livsmedels- och alkoholhandläggning säkerställa en hög skyddsnivå för män-
niskors hälsa. Samarbete med Borgholms kommun via projekt och utbildningar bl.a. utbildning riktad till verk-
samhetsutövare i ansvarsfull alkoholservering. 

Genom länssamverkan ta fram riktlinjer för dagvattenutsläpp och bedriva tillsyn inom vattenskyddsområden. 

Projekt – Giftfri förskola. Samverkan mellan Kommunstyrelsen och Miljö- och byggnämnden. Projektet ge-
nomförs delvis inom ramen för tillsyn av hälsoskyddet och fokuserar på giftfri miljö. Miljöverksamheten kom-
mer att vara delaktig i framtagandet av en handlingsplan för giftfri förskola.  Under hösten 2017 kommer tillsyn 
att genomföras på de förskolor som finns i kommunen. 

Klimat och energi 

Kommunens och regionens höga ambitioner när det gäller att bli fossilbränslefri region förutsätter ett stort 
engagemang fortsatt arbete med bland annat övergång till biogas och elfordon samt energieffektiviseringsåtgär-
der. 
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Övrigt 

Vid större krishändelser inom kommunen är det av stor vikt att kunna bemanna kommunens krisorganisation 
med personal. Förvaltningen ska utreda möjligheter att förstärka krisorganisationen. Utbildningsinsatser för att 
arbeta i krisstab förutsätts. 

Mål och måluppfyllelse per 2016-12-31 

Perspektiv – Kund 

Verksamhetsmål: Möjliggör byggande av flerbostadshus och verksamheter genom att planlägga för dessa än-
damål. 

Aktiviteter för att uppnå mål: Ta fram bostadsförsörjningsprogram. Prioritera detaljplaner för flerbostadshus 
och verksamheter. Under 2017 beräknas ett ramavtal kunna tecknas avseende plan- och teknikkonsulter som en 
förstärkning av personalresurser vid behov. 

Mått Resultat 

2015 

Mål 2016 Resultat 2016 Analys 

Antal lägenheter i antagna 
detaljplaner. 

Ca 60 Ca 30 

 

Ca 374 

Hållbarplats Vasa-
tomten, Bromsen, 

CIS-planen 

 

 

Totalt antal nya bostäder i 
antagna planer 

  Ca 50 Ca 570  

Antal kvm planlagd mark för 
verksamheter. 

 Ca 5000 kvm 

skolverksamheter 

Ca 4,5 ha 

skola, vård och fritid 

 

Antal inspekterade enskilda 
avlopp 

140 300 230  

 

Perspektiv – Medarbetare 

Mått Resultat 

2015 

Mål 2016 Resultat 2016 Analys 

Låg sjukfrånvaro 1,99 %  1,42 % Enligt statistiken ligger 
sjukfrånvaron fortsatt 
lågt. 

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

93 % Nästa enkät 
2017 

Nästa enkät 2017 Inget resultat i år 

 

Perspektiv – Utveckling 

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

Aktiviteter för att uppnå mål:  

Fortsatt implementering av den reviderade klimatstrategin för kommunen, ta fram utfasningsplan av fossil-
bränsledrivna fordon. Ta fram enkät för kvalitetsmätning. Driftsättning av nya handläggarsystemet. 

Fortsätta att utveckla former för medborgardialog i planprocesserna. 

Plan för internkontroll 

Åtgärder vid avvikelser: Korrigerande åtgärder som t.ex. omprioriteringar, säkerställa personal genom externa 
resurser och att utveckla planen för internkontroll. 

Planen utgår från en riskbedömning. Denna riskbedömning revideras i samband med terialuppföljning. Rutin 
för detta ses över. 
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Löpande utvärdering genomförs av cheferna för miljö respektive plan- och bygg samt tertialuppföljning i 
nämnden.  

Verksamhetsrisker – Internplanen kompletteras med uppföljning av hur tillsynsplanerna (TP) inom miljö följer 
tidplan och omfattning.  T.ex. hur förvaltningen hanterar TP om det uppstår stor frånvaro och vakanser. Be-
redskap för att göra omprioriteringar i verksamhetsplanen.  

Planen ska även kompletteras för att motverka att systematiska fel uppstår.  

Worst-case: Att ett flertal vakanser uppstår under samma period. Behov av att uppdatera planen för internkon-
troll avseende att minimera dessa risker. 

Uppföljning av att arkivering följer dokumenthanteringsplanen. Planen för åtgärda detta är att FC tillsätter en 
arbetsgrupp med representanter från Miljö- och byggförvaltningen och kansliet. Extern resurs med särskild 
kompetens inom arkivering tas in.  

Arbetsmiljö 

Utveckling av förvaltningens systematiska arbetsmiljöarbete fortsätter med insatser för att stärka den organisa-
toriska och sociala arbetsmiljön bland andra genomförande av workshopen ”Ett hållbart arbetsliv”.  

Mått Resultat 

2015 

Mål 2016 Resultat 2016 Analys 

Ny klimatstrategi beslutad av KF  Beslut under 
hösten 

  

Klimataspekten finns med i 
beslut 

ja ja ja Behovsbedömning 
görs i alla planer. 

Beaktas i bygglov 

Beslut som håller vid överkla-
gande 

Totalt 21 

3 upphävda 

82 % 

 

Ca 85 % 

4 av 13 överklagade 
lov. 7 ännu ej beslu-
tade. 2 upphävda  

 

 

Upphävda lovbeslut 
rör tillfälliga lov för 
HVB och asylboende 
samt vindkraft. 

 

Mäta handläggningstid bygglov  9 veckor  Med nuvarande hand-
läggarsystem finns inte 
möjligheten att på ett 
systematiskt sätt mäta 
handläggningstiden 

Mäta avstånd till kollektivtrafik 
vid nya bostäder 

 80 % av nya 
bostäder skall 
vara tillgäng-
liga med 
kollektivtrafik 

100 %   Bostäder inom detalj-
planer har ett avstånd 
till kollektivtrafik 0,2-
0,6 km 

 

Perspektiv – Ekonomi 

Verksamhetsmål:  

Aktiviteter för att uppnå mål: Genomlysning och vid behov förändring av alla taxor en gång per mandatperiod. 

Mått Resultat 

2015 

Mål 2016 Resultat 2016 Analys 

Genomlysning och vid behov 
förändring av taxa har genom-
förts 

 Beslut i sam-
band med 
budget. Gäller 
livsmedels- och 
alkoholtaxorna. 

ja  

Översyn av PBL-taxan  Beslut i sam-
band med 
budget 

nej Översyn pågår 
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Korrigerande åtgärder för att öka måluppfyllelsen 

Mål Åtgärd 1 Åtgärd 2 Åtgärd 3 

Mäta handläggningstid för bygglov Genomföra det 
planerade införandet 
av nytt verksamhets-
system. 

  

Ekonomiskt resultat 

Ekonomisk redovisning för Miljö och Bygg 

Resultat 
Budget 

2016 

Utfall  

2016 

Avvikelse 

2016 

Utfall  

2015 

Avvikelse 

2015 

Intäkter 7 376 8 105 729 7 731 812 

Kostnader -15 612 -17 439 -1 827 -15 179 -443 

Nettokostnader -8 237 -9 335 -1 098 -7 448 369 

       

Nettokostnad per verksam-
hetsområde 

     

Plan och Bygg -1 403 -1 033 370 -398 698 

Miljö -4 834 -4 426 408 -4 418 303 

Bostadsanpassning -2 000 -3 876 -1 876 -2 632 -632 

Nettokostnad -8 237 -9 335 -1 098 -7 448 369 

 

Kommentarer till ekonomiskt utfall 

Kostnaderna för bostadsanpassningsbidraget överskrider budget kraftigt. Tendensen till ökade kostnader forts-
ätter. Förvaltningen bedömer att kostnaderna långsiktigt kommer att öka. Några orsaker är att äldre bor hemma 
allt längre, samt ett ökande behov på grund av välfärdssjukdomar vilka drabbar olika åldrar. Budgeten för 2017 
är ökad med 750 tkr. 

Avgiftsintäkterna inom miljöverksamheten följde i huvudsak budget. 

Byggverksamhetens intäkter var högre än budget men i nivå med utfall 2015.  

Planverksamhetens intäkter var lägre än budget men något högre än utfall 2015. Det huvudsakliga skälet är 
tillfälliga vakanser och föräldraledigheter. Planarbete har även utförts men inte slutfaktureras då planerna inte 
gått till antagande. 

Förvaltningen har fortsatt en del vakanser och vikariat beroende på bl.a. föräldraledigheter. Det sparkrav som 
nämnden fick under året har påverkat det ekonomiska utfallet. 

Införandet av nytt verksamhetssystem beräknas hamna i nivå med investeringsbudget.  

 

Korrigerande åtgärder vid större avvikelse mot budget 

Verksamhetsområde Åtgärd 1 Åtgärd 2 Åtgärd 3 

Bostadsanpassningsbidrag     

 

Investeringsredovisning 

Investeringsprojekt Budget 2016 Utfall 2016 

Verksamhetssystem 750 0 
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Sammanfattning 

Arbetsbelastningen på förvaltningen är fortsatt hög. Alla förändringar i bemanning får konsekvenser eftersom 
personalgrupperna är små. Samtidigt ökar kraven på snabb handläggning av ärenden. Svårighet att rekrytera 
erfaren personal kvarstår på plan- och bygg.  

Intäkter på bygglov indikerar att en förstärkning kan komma att behövas. Intäktsbortfall på plansidan beror 
främst på vakanta tjänster. 

Den prövning och tillsyn som utförs av Miljö- och byggförvaltningen är till stora delar styrd av lagstiftning. 
Även när samtliga tjänster är tillsatta förutsätts en prioritering för att klara tillsynskraven inom samtliga områ-
den på en godtagbar nivå.  
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Vård och omsorg 

Periodens väsentliga händelser 

Efter 12 månader av året så konstateras att vi når upp till många av våra mål.  

Vi ser att det går framåt, men ofta tar det längre tid än planerat. Det finns praktiska omständigheter som ibland 
stoppar upp utvecklingen. Det kan vara stopp i upphandlingsprocesser, problem med lokalförsörjning och så 
vidare. A och O är då ett organiserat och strukturerat sätt att jobba med kvalitet och förbättring. Som stöd i 
vårt arbete finns både ett kvalitetshjul och en uppföljningsplan. 

Personalkontinuiteten inom hemtjänst har under året varit ett prioriterat uppdrag men under den svårrekryte-
rade sommaren fick detta inte samma fokus. Vi kan dock konstatera att 95 % av brukarna är nöjda med omsor-
gen i helhet inom hemtjänsten. Social samvaro inom psykiatrin har börjat bra och trivslen inom särskilt boende 
bland annat med fokus på sociala aktiviteter har utvecklats på ett väldigt bra sätt och där är 92 % av brukarna 
på särskilda boenden nöjda med omsorgen i helhet. Båda dessa resultat har förbättrats från föregående år och 
är mycket glädjande. Hela 92 % känner sig trygga med sin rehab-insats så det målet är också nått för 2016. 

Med start hösten 2015 och fullt utbyggt 2016 har Mörbylånga kommun tagit del av de specialdestinerade stats-
bidragen för att utöka bemanningen inom äldreomsorgen. Vi har utökat bemanningen inom våra särskilda 
boenden, framförallt under kvällar och helger. 

Projekten med e-hälsa, det vill säga Nattro och mobil dokumentation har påbörjats. Nattro har dragit ut på 
tiden på grund av överklaganden i upphandlingsdelen. Insatsen Trygg hemgång är nu antagen av kommunsty-
relsen och vi beräknar att starta rekryteringen av teamet under januari 2017. 

Inom Daglig verksamhet enligt Socialtjänstlagen (SoL) har det skett stora förändringar där verksamheten har 
flyttat till Industrigatan och fått en mer arbetsinriktad verksamhet och ökad möjlighet till extern praktik. Verk-
samhet har även startat i Kleva där arbetet under vintern är inriktad på snickeri och under sommarhalvåret på 
odling.  

Socialpsykiatrin och främst Boendestödet har fortsatt att öka och har för tillfället cirka 60 brukare. Även här ser 
vi att behoven blir allt mer komplexa vilket innebär ökade behov av kompetensutveckling hos personalen. 

Läget på integrationssidan har lugnat ner sig vad det gäller Ensamkommande ungdomar och vi har i dagsläget 
ingen överbeläggning på våra HVB-hem. Vi har påbörjat avveckling av Bidaya Torget för att få rätt kapacitet 
och klara de nya ersättningsnivåerna som gäller från och med sommaren 2017. Vi har klarat personalomställ-
ningen utan uppsägningar och ungdomarna flyttar i huvudsak till Bidaya Fabriksgatan. Under året har en ny 
boendeform startat, Stödboende, som är ett nytt alternativ till HVB. 

När det gäller Integration vuxna så har vi under 2016 haft ett rekordstort mottagande med 158 nyanlända för-
delat på anvisade 76 personer och egenbosatta 82 personer. Hemtagningen av SFI har varit positiv för alla 
inblandade såväl deltagare som andra berörda aktörer. AME påbörjade arbetet med hemtagningen genom att 
rekrytera lärare och iordningställa lokaler innan uppdraget övergick till skolans regi. I april anställdes en språk-
samordnare och fram tills i dag har 35 SFI-studenter varit eller är ute i språkpraktik. 

Inom myndighetsavdelningen har rekryteringsproblematiken varit svår då bristen på socionomer är stor såväl i 
vårt län som i landet i stort. Mycket tid och möda har lagts på att tillsätta vakanta tjänster och samtidigt upp-
rätthålla en hög rättsäkerhet för våra medborgare. Det har medfört att socialsekreterarna inom Barn och fritid 
delat på ansvaret för utredningsarbetet gällande ensamkommande sedan i somras när samtliga tjänster som 
socialsekreterare Integration var obesatta. 

Den största utmaningen vi har framför oss gäller rekrytering och bemanning av våra verksamheter. Vi har en av 
landets lägsta arbetslöshet, vilket är glädjande, men som innebär att utmaningen blir desto större.  Vi har pro-
blem inom princip alla verksamheten med att få fatt i den kompetens vi behöver. Inför 2017 har vi tillsatt en 
enhetschef på halvtid för att enbart arbeta med denna fråga. Det handlar om att vi ska vara en attraktiv arbets-
givare och visa upp vad vi erbjuder våra anställda, men också hur vi bättre kan nyttja den personal vi har an-
ställda idag genom ökade tjänstgöringsgrader.  

Efter ett antal månader av analys och genomlysning av organisationen ur ett ledningsperspektiv startade en ny 
organisation upp den 1 september 2016. Vi har utökat antalet chefstjänster inom äldreomsorgen och två nya 
tjänster som administrativt stöd har tillförts vård- och omsorgsdelen. Vidare har en kvalitetschef anställts på 
heltid och tjänsten som tillgänglighetssamordnare är bemannad sedan 1 augusti 2016. Syftet med organisations-
förändringen är att förbättra chefernas arbetsmiljö och ge bättre förutsättningar för dem med ett nära ledarskap 
vid respektive arbetsplats och på så sätt öka kvaliteten i verksamheten. 
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Rent budgetmässigt har det varit bekymmer att följa upp resultaten för verksamheten. På controllersidan har 
det varit brist på personal vilket medfört att vi inte kunnat ställa krav på cheferna att hålla sin budget. Vi kan nu 
i slutet av året se en positiv förändring och att vi har controller på plats igen. Utifrån tidigare år är det två avvi-
kelser i budgeten som vi behöver beakta. Det handlar om våra kostnader för hemtjänsten och barn- och famil-
jeenheten inom individ-och familjeomsorgen. Ökningen som vi ser inom ekonomisk bistånd härrör till det 
ökade mottagandet av nyanlända och kostnader i ”glappet” innan individerna erhåller etableringsersättning från 
Arbetsförmedlingen. Inom hemtjänsten pågår effektiviseringsåtgärder genom att hitta nya sätt att jobba. Detta 
ska ske samtidigt som vi förbättrar kvaliteten genom ökad kontinuiteten inom verksamheten. Inom individ- 
och familjeomsorgen så förväntas den ökade bemanningen och det 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 psykiatri. 

Verksamheten i ett framtidsperspektiv 

Precis som aktuell befolkningsprognos visar, så förväntas verksamheterna inom vård- och omsorgs olika delar 
att öka. Vi ser att hemtjänsten ökar stadigt med större och mer komplexa vårdbehov. Vår kö till särskilt boende 
är lång och utbyggnaden av Äppelvägen är efterlängtad. I takt med att verksamheterna ökar behöver även bi-
ståndshandläggarsidan utökas vilket gjorts i budget 2017. Även behovet av hjälpmedel och rehabiliteringsinsat-
ser ökar.  

Vi kan tydligt se att fler väljer att bo kvar hemma och få vård. Det betyder att kommunens hemsjukvård behö-
ver utökas och mer resurser behöver avsättas till medicinskt material och hjälpmedel. Vår samverkan med pri-
märvården har förbättrats väsentligt under hösten och vi ser fram emot att tillsammans utveckla insatsen Trygg 
hemgång för att möta den nya lagstiftningen Trygg och effektiv hemgång som ersätter nuvarande betalningsan-
svar lagen (BAL). 

De senaste årens teknikutveckling har lett till ökat IT-stöd även inom socialtjänsten. Våra analoga trygghetslarm 
är utbytta mot digitala, nyckelfri hemtjänst är infört fullt ut och inom hemtjänsten kommer projektet nattillsyn 
via IT-stöd att fortsätta liksom mobil dokumentation och vårdplaneringar som sker via IT-stöd. Detta är både 
ett sätt att effektivisera våra verksamheter och insatser som att möta den enskildes individuella önskemål om 
hur stödet och omsorgen ska se ut. 

Antalet ansökningar enligt LSS ökar och då främst insatsen Bostad med särskild service. Vi ser tendenser på att 
Försäkringskassans mer strikta syn på personlig assistans kommer att innebära stora kostnadsförskjutningar till 
kommunen. Ett annat område som ökat senaste tiden och som fortsättningsvis förväntas att öka är verksam-
heter riktade till personer med psykiskt funktionsnedsättning. Psykiska ohälsan ökar inom alla åldrar men 
främst hos våra unga vuxna. Vi har indikationer på att flera ansökningar är att vänta gällande särskilt boende för 
unga med funktionsnedsättning och då kommer vi att behöva ytterligare boenden då alla platser i dagsläget är 
belagda. 

Ett viktigt uppdrag för oss är att motverka utanförskap och ensamhet. Här spelar vår arbetsmarknadsenhet en 
stor roll och vi kommer under 2017 börja arbeta med en nollvision när det gäller ungdomsarbetslösheten. Idag 
ligger arbetslösheten på 6,8 % för ungdomar mellan 18-24 år. Projektet Innergården kommer att fortsätta även 
under 2017 i samverkan med samordningsförbundet. Insatsen Resursanställning kommer att fortsätta och kring 
regeringens nya satsning gällande målgruppen för Extra tjänster (nyanlända) pågår planering tillsammans med 
Arbetsförmedlingen 

Under 2016 har arbetet på myndighetsavdelningen karaktäriserats av utvecklingsarbete som kommer att fort-
sätta in i 2017. Ny tjänst som 1:e biståndshandläggare har inrättas för att stärka kvalitets- och målarbetet inom 
LSS och ÄO. Inom öppenvården har det förebyggande teamet utformats och prioriterade områden är kartlägg-
ning och upprättande av rutiner för att fånga upp barn/unga med oroväckande hög frånvaro. Arbetet med 
hemtagningar av placeringar utanför kommunens regi har tagit fart under 2016 och kommer att fortgå 2017.  

Inom alla delar av våra verksamheter står vi inför behovet av rekrytering av personal. Vi ska ses som en attrak-
tiv 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 fortsätta enligt sär-
skild plan. 

 

 



 

Verksamhetsberättelser 2016-12-31 

Vård och omsorg 

 

19 
 

Mål och måluppfyllelse per 2016-12-31 

 

Perspektiv – Kund 

Mått Resultat 

2015 

 

Mål 2016 Resultat 

2016 

Analys 

Uppfattar sig nöjda med omsorgen i sin 
helhet 

Säbo: 

- Män 
- Kvinnor 

 
Hemtjänsten: 

- Män 
- Kvinnor 

 

88 % 

86 % 

88 % 

92 % 

98 % 

90 % 

 

 

Förbättra resulta-
ten 

 

92 % 

100 % 

90 % 

95 % 

95 % 

94 % 

Såväl Säbo som 
Hemtjänst har 
ökat målupp-
fyllelsen 

Htj höjt nöjd-
heten trots 
försämrat 
resultat gäl-
lande kontinui-
tet. 

Kontinuitet inom hemtjänsten 

 

14 personal 
under 14 dagars 
period 

Förbättra resulta-
tet 

15 personal 
under 14 
dagarsperiod 

Svårigheter 
med rek-
rytering och 
stor om-
sättning på 
vikarier. 

Nöjdhet med sociala aktiviteter inom 
särskilda boenden 

 

75 % 

62 % Män 

80 % Kvinnor 

Förbättra resulta-
tet 

 

75 % män 

80 % kvinnor 

 

Maten vid särskilda boenden 74 % är nöjda 
med maten vid 
Säbo 

Förbättra resulta-
tet 

 

75 % nöjda 
med maten 

Svaren lämna-
des under 
våren före vår 
sats-ning på 
maten i Säbo. 

Senior Alert Säbo 80 % 

Hemtjänst 30-
60 % 

Förbättra resulta-
tet 

Säbo 84 % 

Hemtjänst  

21 % 

Säbo har för-
bättrat resulta-
tet. Hemtjänst 
har försämrats. 
Omtag sker 
2017. 

Upplevd trygghet hos HSL patienter >90 % av pati-
enterna känner 
sig trygga 

Förbättra resulta-
tet 

92 % är 
nöjda. 

Hög andel 
nöjda brukare 

Nöjdhet med daglig verksamhet >75 % är nöjda Förbättra resulta-
tet 

89 % är 
nöjda. 

Målet uppfyllt 

Arbeta fram rutiner och riktlinjer för trygg 
hemgång 

Ny Rutiner fram-
tagna 

Rutiner fram-
tagna och 
antagna. 

Start januari 
2017. 

Uppföljning av biståndsbeslut Ny 100 % av våra 
biståndsbeslut 
följs upp var 12:e 
månad 

 Pga situationen 
på myndighets-
avdelningen 
har detta ej 
uppnåtts. Om-
start januari 
2017. 
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Mått Resultat 

2015 

 

Mål 2016 Resultat 

2016 

Analys 

Integration Ny Ny 75 % av de 
som läser SFI 
deltar i an-
tingen språk 
eller arbets-
träning 

50 % deltar i 
språk eller 
arbetsträning 

 

Perspektiv – Medarbetare 

Mått Resultat 2015 

 

Mål 2016 Resultat 2016 Analys 

Ökad frisknärvaro 36,5 % >36,5 % av vår 
personal har ingen 
sjukfrånvaro 

36,51 % Bedöms 
uppfyllt 

Minska antalet sjukdagar 

 

23,5 
sjukdagar/personal 

< 25 sjukda-
gar/personal 

32,38 sjukda-
gar/personal 

Antalet 
sjukdagar 
har ökat 
under hös-
ten och då 
främst 
gällande 
influensa 
och mag-
sjuka. 

Upplevelse att mitt arbete känns 
meningsfullt 

 

95 % 98 % uppfattar att 
arbetet känns 
meningsfullt  
(mkt bra eller 
ganska bra) 

 Mäts 2017 

AME praktikplatser, resursarbete 

 

57 hus-
håll/månad har 
ekonomiskt 
bistånd 

 

< 55 hus-
håll/månad har 
ekonomiskt 
bistånd 

79 Hela ökningen 
härrör till 
kostnader för 
”glappet” 
Integration 

Social psykiatrin, besökare soc samvaro Ny >8 unika 
besökare varje 
gång 

7  Besökarantalet 
varierar. Öp-
pentiderna 
justerats under 
hösten för att 
anpassa efter 
önskemål. 

Kommunens egna familjehem uppfattar 
ett förbättrat stöd 

Ny >75 % uppfat-
tar att stödet 
har förbättrats 

Ej mätt under 
2016 

 

Vi prioriterar förebyggande insatser inom 
Individ-och familjeomsorgen 

-Vi erbjuder 10 
serviceinsatser 

 

-20 perso-
ner/månad 15 
vuxna, 5 BOF 
nås via ej bi-
ståndsbedömda 
insatser 

Andelen före-
byggande 
insatser ökar 

13 serviceinsat-
ser kan erbju-
das 

Målet är upp-
fyllt.  
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Mått Resultat 2015 

 

Mål 2016 Resultat 2016 Analys 

Mäta chefernas upplevese av stöd Ny >75 % av cheferna 
upplever ett ökat 
stöd 

 Bedöms 
uppfyllt. 

 

Perspektiv – Utveckling 

Mått Resultat 

2015 

 

Mål 2016 Resultat 

2016 

Analys 

Antal medarbetare inom hemtjänst, hem-
sjukvård och rehab som dokumenterar 
mobilt 

Ny >75 % av med-
arbetarna använ-
der mobil doku-
mentation 

Hemtjänst  
100 % 

Rehab 50 % 

Hemtjänst 
uppnått målet. 
Rehab återstår 
cirka 50 %. 

Vårdplaneringar som sker med hjälp av 
IT-stöd 

 

Ny >50 % av vård-
planeringarna 
sker via webb 

 Tagit tid att 
iordningställa 
lokaler för 
web-baserade 
vårdplaneringar 
samt stor om-
sättning på 
handläggare 

Våra kommuninvånare upplever en ökad 
tillgänglighet och service enligt KKIK 

 

 >24 % svar i tel 

>67 % svar mail 
inom 2 dygn 

55 % 

81 % 

 

 

Perspektiv – Ekonomi 

Mått Resultat 

2015  

 

Mål 2016 Resultat 

2016 

Analys 

Verksamhet som har en budget i 
balans 

+718 000 kr +/-0   

Prioritering av det förebyggande 
arbetet 

>10 olika ser-
viceinsatser i 
verksamheten 

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

- Fastställa 
kostnaderna för 
förebyggande 
arbetet i förhål-
lande till det 
totala kost-
nadsutfallet 

-Fler  förebyggande 
insatser erbjuds. 

-Fler personer nås via 
ej biståndsbedömda 
insatser 

-Kostnaderna för det 
förebyggande arbetet 
ökar i relation till totala 
kostnadsutfallet 

 

 
 
 
 
 
4,3 % 

Serviceinsatserna 
ökat till 13 
stycken 

 

 

Kostnaderna för 
det förebyg-
gande arbetet 
har minskat i 
förhållande till 
det totala utfallet 

Samverkan 
IFO/förskola/skola/fritidsgård fun-
gerar bra 

Ny Undersöka om rutiner i 
samverkansdokumentet 
fungerar 
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Mått Resultat 

2015  

 

Mål 2016 Resultat 

2016 

Analys 

Genomgång av processarbetet i syfte 
att effektivisera och förbättra verk-
samheten 

Ny Minst 3 processer ska 
innebära effektivise-
ringar och förbättringar 

 Arbete fortgår i 
verksamheterna 

”lite bättre varje 
dag” 

 

Korrigerande åtgärder för att öka måluppfyllelsen 

 

Mål Åtgärd 1 Åtgärd 2 Åtgärd 3 

Rekrytering Önskad sysselsätt-
ningsgrad 

Ökat antal tillsvidare 
anställda i poolen 

Plan B inom verk-
samheterna 

Öka trygghet för våra brukare Projekt trygg hem-
gång inom äldre-
omsorgen 

Förebyggande tea-
met - brygga mellan 
förskola, skola och 
socialtjänsten 

 

 

 

 

Ekonomiskt resultat 

Ekonomisk redovisning för M-verksamheten, Vård och Omsorg 

Resultat 
Budget 

2016 

Utfall  

2016 

Avvikelse 

2016 

Utfall  

2015 

Avvikelse 

2015 

Intäkter 62 989 102 368,2 39 379,2 64 778 22 606 

Kostnader -350 512 -364 192,7 -13 680,7 -336 480 -21 886 

Nettokostnader -287 523 -261 824,5 25 698,5 -271 702 718 

       

Nettokostnad per verksam-
hetsområde 

     

Äldreomsorg inkl. HSV -160 970 -162 995,7 -2 025,7 -159 165 -5 408 

LSS, IFO, AME, Integration -110 936 -88 946,0 21 990,0 -100 147 3 793 

Central administration -15 617 -9 882,8 5 734,2 -12 390 2 333 

Nettokostnad -287 523 -261 824,5 25 698,5 -271 702 718 

 

Kommentarer till ekonomiskt utfall  

Det stora överskottet för Vård – omsorg, Integration och AME beror på vårt stora mottagande av nyanlända 
inom Integration. Främst är det intäkter för ensamkommande barn som blev större än vad som var beräknat i 
budget 2016. Migrationsverket har inför 2017 sagt upp alla avtal och kraftigt minskat ersättningarna from 1juli 
2017. 

Kostnadsökning inom hemtjänsten och hemsjukvården fortsätter. Allt fler svårt sjuka äldre med avancerade 
omvårdnadsbehov sköts i hemmet. Under framför allt senare halvåret har även bristen på säbo- platser påver-
kat verksamheterna i form av kostnadsökningar och väntetiden till särskilt boende demens har ökat från cirka 
60 dagar till 120 dagar. Det har medfört ökade kostnader även för vårt kostandsansvar till sjukhuset (BAL). 

Under året har ett stort arbete påbörjats på myndighetsavdelningen gällande hemtagning av barn och vuxna 
som placerats utanför kommunen. Detta har medfört ökade kostnader för verksamheterna på hemmaplan men 
minskat kostnaderna på totalen för kommunen. Detta arbete beräknas fortsätta under 2017. 
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Investeringsredovisning 

Investeringsprojekt Budget 2016 Utfall 2016 

Larm Rönningegården 117 128,9 

Telefoner Hemtjänst 100 655,3 

Systemutveckling VoO 850 427,5 

Arbetsmiljöförbättring VoO 500 237,2 

Utemiljö VoO 2015 350 300 

Trygghetsboende Södra Möckleby 2 000 0 

Stödboende 1 000 0 

Äppelvägen steg 1 8 platser 12 500 309,1 

Toaletter Rönninge 1 500 1 009,5 

 

Internkontrollplan 2016 

Enligt fastställd internkontrollplan för 2016 så har vi följt upp följande processer: 

 

Kontrollmoment Kontrollansvarig När Åtgärd 

Registrering av ledighet i Personec Rehab sam Juli Behov av förtydli-
gande till medarbetare 
och chef 

Utbetalningsrutiner för nyanlända Myndighetschef Maj Rutinen fungerar 

Dokumentation för elever i behov av stöd Övergr spec ped Juni Justering av blanket-
ter har gjorts 
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Barn och ungdom 

Periodens väsentliga händelser  

Resultatet för 2016 innebär att verksamheten bara delvis når målen som är uppsatta. Vissa av de uppsatta målen 
är högt satta och har varit svårare att nå. Andra mål saknar mätdata och/eller är inte mätbara. Den stora ök-
ningen av både ensamkommande och asylsökande till vår kommun i början av året har fått stor påverkan på 
verksamheten. Det gäller både förskola, skola, fritidsgård och kostverksamheten. De fyra första månaderna hos 
oss innebar ett stort tryck inom integration och efter det så har tillströmningen av både ensamkommande 
barn/ungdomar samt asylsökande minskat radikalt. Såklart är det kännbart och ställer stora krav på flexibilitet 
hos verksamheterna att hantera stora svängningar.  

Förbättringsområde inom både förskola och grundskola är att öka elevernas måluppfyllelse och jobba med att 
skapa bästa möjliga förutsättningar kring detta. Alla arbetar med inställningen att varje barn/elev ska nå så långt 
som möjligt. Förskolorna arbetar mycket med språkutveckling genom Läslyftet för förskolan, skolorna arbetar 
med att utveckla undervisningen genom formativ bedömning. I linje med detta ingår att aktivt jobba för att 
mota utanförskap. Arbetet med vårt förebyggande arbete mellan förskola, skola, socialtjänsten och fritidsgårds-
verksamheten har tagit rejäla kliv under året. Prioriteringen av det förebyggande arbetet har gällt hemmasittare 
och där har antalet elever som inte alls är i skolan minskat. Nya rutiner har tagits fram för att upptäcka och 
åtgärda oroväckande frånvaro. 

Ett nytt skolskjutsreglemente är framtaget och gäller från 1 juli 2016. 

Vi kan konstatera att sjukfrånvaron inom barn och ungdom minskade under våren när man jämför med 2015, 
men hösten innebar mycket korttidsfrånvaro med influensaperioder och magsjuka. Vårt aktiva arbete för att 
åstadkomma friskare arbetsplatser förväntas ändå ge resultat under 2017. 

Lokalmässigt har en modul installerats på Gårdbyskolan. Förstudie för en förskola samt en 7-9 skola i Färjesta-
den har kommit igång. 

Fritidsgårdsverksamheten i kommunen har en ny organisation sedan 1 januari 2016. Det innebär bland annat 
att det finns ett mobilt team som ska medföra att vi når ut till fler ungdomar. Vi kan konstatera att fritidsgårds-
verksamheten i kommunen utvecklas på ett positivt sett och att vi kommer värna om att hålla i utvecklingen. 
Under senvåren uppstod problem med lokalen för fritidsgårdsverksamheten i Mörbylånga. Detta har inneburit 
att vi inte kunnat använda lokalen och aktiviteter har ordnats i Kamerala villan under hösten. 

Kostverksamheten har i uppdrag att få fler nöjda brukare inom äldreomsorgen. Nytt kök öppnades upp 1 sep-
tember 2016 på Rönningegården och det har gett oss förutsättningar att förverkliga detta och samtidigt höja 
kvaliteten på maten för alla verksamheter. Det betyder att vi mer kan nischa vår mattillverkning och att jobba 
mer med mat från grunden och minska prefabrikat. 

SFI, svenska för invandrare finns i vår kommun sedan 1 januari 2016. Verksamheten har växt kraftigt under 
året. Vi har fått kompensation via extra statliga medel för att utveckla kvaliteten inom Nyanländas lärande och 
det har avsatts extra medel för SFI undervisningen samt att medverka till att underlätta språkpraktik för de 
nyanlända. 

Verksamheten i ett framtidsperspektiv 

Vi har en ökning av antalet grundskoleelever i vår kommun. Vi behöver göra en analys och kartläggning av respek-
tive ort för att säkerställa våra lokalbehov för att hantera kommande elevökningar. Detta är ett uppdrag som finns i 
budget 2017. En av de största utmaningarna är att säkerställa en likvärdig utbildning för alla barn och elever oavsett 
var man bor eller i vilken verksamhet man är en del av. Vår verksamhet behöver vara flexibel och ständigt beredd på 
anpassningar. 

Vårt uppdrag är att öka måluppfyllelsen inom grundskolan. Här behöver vi se att lärandet startar redan på förskolan 
och ha lärandefokus i ett 1-16 års perspektiv. Fritidshemmen kompletterar skolan både tids- och innehållsmässigt. I 
våra skolor deltar också fritidspedagoger i den obligatoriska undervisningen. Ett bra samarbete och samverkan mel-
lan verksamheterna grundskola, förskoleklass och fritidshem är därför A och O En lyckad skolgång och skolnärvaro 
är den enskilt starkaste skyddsfaktorn mot att hamna i ett utanförskap, arbetslöshet, kriminalitet osv. Därför behöver 
frågan om skolnärvaro prioriteras högt och samverkan behöver bli bättre internt; skola, socialtjänst och fritidsgårds-
verksamheten. 

Ytterligare ett verktyg för att öka måluppfyllelsen och resultaten i våra verksamheter är att via specialdestine-
rade statsbidrag satsa på att höja utbildningens kvalitet för de lägre årskurserna och ge lärarna i förskoleklass 
och årskurs 1-3 mer tid för varje elev. På samma sätt ansöker vi om bidrag för att minska barngruppernas stor-
lek i förskolan. 
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Kulturskolans verksamhet fyller en viktig funktion. Intresset bland kommunens barn och ungdomar av teater, 
sång och instrumentalmusik är stort. 

En annan utmaning som väntar är att leva upp till avtalet om mottagande av flyktingar. Inför 2017 har vi i avtal 
med migrationsverket sagt att vi ska ta emot 70 flyktingar till vår kommun. Ett bra mottagande hos oss betyder 
att vi erbjuder dem 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 grund-
skola för asyl – och ensamkommande barn och ungdomar.  

Den allra viktigaste resursen är vår personal. Vi har en stor utmaning i vårt rekryteringsarbete och också i arbe-
tet med en friskare personal. Vi ska ses som en attraktiv arbetsgivare som erbjuder medarbetarna en trygg ar-
betsmiljö där det är en hög trivsel, stort engagemang och delaktighet. Förutom att möta stora pensionsavgångar 
har vi kraven på lärarlegitimation att möta. Vi har en rekryteringspolicy som vi jobbar utifrån för att möta ovan 
nämnda krav. 

Nytt resursfördelningssystem har tagits fram som kommer ta större hänsyn till det kompensatoriska uppdraget.  

Ny organisation för mottagandet av nyanlända elever planeras.  Fortbildning kommer att behövas för att stärka 
lärarna i att undervisa flerspråkiga elever. Under innevarande läsår genomförs fortbildningen Språket i alla äm-
nen. 

Central elevhälsa kommer återfå en viktig roll i utvecklandet av särskilt stöd och en allmänt bredare undervis-
ning som ska passa alla elever. 

Analysarbetet i det systematiska kvalitetsarbetet behöver förändras och förstärkas, både på skolnivå och på 
central nivå. 

Ny IKT-plan har börjat användas för att utveckla undervisningen. Införandet stöttas av nyinrättade IT-
pedagogtjänster, både på skolorna och centralt. 

System för analys och beslutstöd, förbättrade rutiner och processer, genomgång av dokumenthantering och 
ärendehandläggning är ytterligare några områden som kommer att ses över. 

Mål och måluppfyllelse per 2016-12-31 

Perspektiv – Kund 

Mått Resultat 2015 

 

Mål 2016 Resultat 

2016 

Analys 

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

90 % uppfattar sig som 
likabehandlade 

95 % uppfattar sig som 
likabehandlade 

 

Mätdata 
saknas 

 

Inflytande/delaktighet: 
Upplevelsen av infly-
tande och delaktighet i 
förskolan ska öka (För-
skola, pedagogisk om-
sorg) 

>80 % av barnen på 
förskolan deltar vid pla-
neringen, >50 % av bar-
nens synpunkter har 
påverkat förändring av 
den pedagogiska miljön 

>80 % av barnen på 
förskolan deltar vid pla-
neringen, >50 % av bar-
nens synpunkter har 
påverkat förändring av 
den pedagogiska miljön 

Mätdata 
saknas 

 

Uppfattningen är 
att målet är nått då 
verksamheten 
planeras efter 
barngruppen samt 
att den ped. miljön 
ändras efter 
barnens behov 

Trygghet: Förbättra 
upplevelsen av trygghet i 
grundskolan 

 

Åk 5: 93 % (91%F,96%P) 

Åk 8: 97 %(97%F,96%P) 

Åk 5: > 93 %  

Åk 8: > 97 % 

Målet är 
delvis upp-
nått 

År 5 96 % 

År 8 94 % 

Hög måluppfyl-
lelse för båda 
grupperna. År 5 
ökat något, år 8 
minskat något. 

Antalet anmälningar om 
kränkningar till huvud-
mannen 

Ny < 20 anmälningar Målet är inte 
uppnått 

(47 anm.) 

Nya rutiner har 
gjort att fler 
anmälningar når 
huvudmannen. 
Flest berör  
högstadiet. 
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Mått Resultat 2015 

 

Mål 2016 Resultat 

2016 

Analys 

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 % 

Målet är inte 
uppnått 

a. år 5 72 % 

    år 8 44 % 

b. år 5 75 % 

    år 8 69 % 

Inflytandet och 
delaktigheten i 
undervisningen 
måste öka. Kom-
petensutveckling 
inom Formativ 
bedömning där 
återkoppling till 
eleverna är en 
central del bör ge 
ökad lust till 
lärande framöver.  

Hur stor andel av de 
som erbjudits plats inom 

förskoleverksamheten 

har fått plats på önskat 

placeringsdatum? 

75 % 100 % 

 

 

Målet är inte 
uppnått 

38 % 

Tydligare rutiner i 
handläggningen. 

Ökat besöksantal vid 
våra fritidsgårdar 

15 -25 besö-
kare/kväll/fritidsgård 

>50 unika besö-
kare/fritidsgård/kväll 

Målet är 

inte uppnått 

17- 46 besö-

sö-

kare/öppet 

tillfälle 

 

Lokalproblem har 
bidragit till mins-
kat antal aktivite-
ter i Mörbylånga 
under ht. 

Alla som önskar ska få 
plats på vår kulturskola 

22 barn i kö, (17f, 5 p) < 10 barn i kö Målet är 
delvis upp-
nått 

4 barn i kö VT 

24 barn i kö 
HT 

Pianointresse har 
gjort att kön är 
svårare att få ner 
då det är ett ämne 
man har ensam till 
skillnad från gitarr 
som går att ha 
grupp-
undervisning i. 

Ökad nöjdhet med våra 
måltider 

81 % är nöjda med hel-
hetsupplevelsen av mål-
tiderna 

>85 % är nöjda med 
helhetsupplevelsen av 
måltiderna 

Mätdata 
saknas 

Kostchef har 
träffat alla matråd 
under året och 
upplever att 
eleverna är nöjda 
med kosten. 

Antal hemmasittare i 
våra verksamheter mins-
kar 

Ny < 5 barn Målet är upp-
nått. 

4 st dec 

Fyra elever är 
rapporterade som 
hemmasittare. Ny 
rutin upprättad 
med krav på 
kontinuerlig 
dokumentation av 
insatta åtgärder. 

Upplevs en förbättrad 
samverkan mellan social-
tjänsten, förskola, skola 
och fritidsgården 

Ny 100 % upplever en för-
bättrad samverkan 

Mätdata 
saknas 

Fungerande 
relationer har 
byggt upp mellan 
verksamheterna 
under 2016. 
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Perspektiv – Medarbetare 

Verksamhetsmål:  

Mått Resultat 2015 

 

Mål 2016 Resultat 

2016 

Analys 

Ökad frisknärvaro 36 % av vår per-
sonal har ingen 
sjukdag 

>38 % av vår 
personal har ingen 
sjukdag 

 

Målet ej upp-
nått 

42,46%  

 

Minska antalet sjukdagar 23,5 sjukda-
gar/personal 

< 21 sjukda-
gar/personal 

 

Målet ej upp-
nått 

25,33 
dgr/personal  

 

Upplevelsen att mitt arbete känns 
meningsfullt 

99 % Mäts 2017 

 

  

Mäta chefernas upplevelse av stöd Ny 100 % uppfattar 
ett ökat stöd 

 

Målet är upp-
nått. 

Alla chefer 
uttrycker på 
medarbetarsamtal 
att de fått utökat 
stöd. Stöd har 
saknats gällande 
rehabfrågor. 

 

Perspektiv – Utveckling 

Verksamhetsmål:  

Mått/indikatorer/verksamhet Resultat 

2015 

 

Mål 2016 Resultat 

2016 

Analys 

Meritvärde betyg år 9 

Flickor 

Pojkar 

215,3 

228 

198,8 

>220 210,3  Meritvärdet 216,8 
för elever med 
svensk bakgrund 
och 159,3 för elever 
med utländsk bak-
grund med mycket 
kort tid i svensk 
skola. 

Andel behöriga elever till något 
nationellt program på gymnasiet 

Flickor 

Pojkar 

93,0 % 

 

~100 % 

86,0 % 

>95,0 % Målet är upp-
nått. 

95 % 

De flesta eleverna 
når godkänd nivå 
och kommer då in 
på gymnasiet, merit-
värdet behöver dock 
höjas. 

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

 
 

82,0 % 
83,4 % 

 
 

>90,0 % 

Målet är delvis 
uppnått 

Sv 92,6 % 

Ma 82,3 % 

 

I matematik är det 
undervisningen i 
skriftliga räkneme-
toder som behöver 
förbättras.  

Andelen godkända i alla ämnen åk 6 

 

95,8% 100,0 % Målet är inte 
uppnått  

89,8 % 

Av alla ämnen är det 
enbart engelska som 
har en måluppfyl-
lelse under 90 %. 
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Perspektiv – Ekonomi 

Verksamhetsmål: 

Mått Resultat 

2015 

 

Mål 2016 Resultat 2016 Analys 

Produktivitet nettokostnad kr per 
barn/elev 

Förskola 

 111 614  Mäts ej längre.  

Produktivitet nettokostnad kr per 
barn/elev 

Grundskola 

109 149 96 700  Inget resultat 
finns. Hämtas ur 
öppna jämförel-
ser.  

Kostnad per betygspoäng 

 

373 <391 kr 415 Nyanlända elever 
med låga merit-
värden påverkar 
resultatet.  

Samverkan 
IFO/förskola/skola/fritidsgård fun-
gerar bra 

 Undersöka om 
rutiner i samver-
kansdokumentet 
fungerar 

 Ny uppdaterad 
rutin är framta-
gen 

Genomgång av processarbetet i syfte 
att effektivisera och förbättra verk-
samheten 

 > 3 processer ska 
innebära effektivi-
seringar och för-
bättringar i verk-
samheten. 

 Är genomfört 
hos alla chefer 

Resursfördelningssystem  Nytt resurs-
fördelningssystem 
för förskola, skola 
är infört 

 Är infört from 
2017 

 

  



 

Verksamhetsberättelser 2016-12-31 

Barn och Ungdom 

 

29 
 

Ekonomiskt resultat 

Ekonomisk redovisning för M-verksamheten Barn och Ungdom 

Resultat 
Budget 

2016 

Utfall  

2016 

Avvikelse 

2016 

Utfall  

2015 

Avvikelse 

2015 

Intäkter 49 457 74 445 24 988 52 220 5 545 

Kostnader -356 853 -380 222 -23 369 -342 245 -4 088 

Nettokostnader -307 397 -305 777 1 620 -290 025 1 457 

       

Nettokostnad per verksam-
hetsområde 

     

Kulturskola -3 878 -3 988 -110 -4 059 -179 

Fritidsgårdar -3 779 -4 057 -277 -3 105 -205 

Förskola -94 759 -94 167 592 -89 112 3 106 

Pedagogisk omsorg -3 902 -3 648 253 -3 942 458 

Fritidshem -14 269 -14 076 193 -13 837 784 

Förskoleklass -5 547 -4 320 1 228 -4 316 703 

Grundskola -175 890 -177 988 -2 098 -167 858 -3 330 

Central administration -4 604 -4 382 221 -3 594 -47 

Integration, SFI -400 1 697 2 097 -84 -84 

Aulan -368 -439 -70 -356 13 

Kostenheten 0 -409 -409 238 238 

Nettokostnad -307 397 -305 777 1 620 -290 025 1 457 

 

Kommentarer till ekonomiskt utfall  

Barn och ungdom har under 2016 haft stora kostnader utöver budget i samband med mottagandet av den stora 
mängden nyanlända barn och elever. Dessa utgifter har vägts upp av intäkter från migrationsverket och del av 
välfärdspengarna.  

Fritidsgårdsverksamheten har överskridit budget. Orsakerna är ny organisation och utökning av verksamheten i 
samband med integrationsarbetet. 

Förskoleverksamheten har ett överskott i budget på 600tkr. Ersättningen till enskilda verksamheter och inter-
kommunal ersättning överskred budget med 2,2 miljoner kronor. Dessa utgifter täcktes med ett överskott från 
våra kommunala förskoleenheter. 

Förskoleklassverksamheten lämnade ett överskott. Budgeten för denna verksamhet var väl tilltagen. 

Grundskoleverksamheten har överskridit budget med 2 miljoner kronor. 1,7 miljoner av dessa är utökade kost-
nader för ersättning till enskilda verksamheter. 300 tkr är ökade kostnader för läromedel.  

Integrationskontot visar ett stort överskott. Detta konto har finansierat SFI-verksamheten. 

Kostverksamheten har överskridit budget. Fler barn och elever har medfört ökade kostnader. 

Investeringsredovisning 

Investeringsprojekt Budget 2016 Utfall 2016 

Skolbänkar 200 210 

Inv. kostenheten 750 945 

Skolgårdar 1 500 703 

Arbetsplatser lärare 200 177 

Modul Gårdby 0 1 124 
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Internkontrollplan 2016 

 

Enligt fastställd internkontrollplan för 2016 så har vi följt upp följande processer: 

Kontrollmoment Kontrollansvarig Tidpunkt Åtgård 

Registrering av ledighet i personec Rehab samordnare Juli Behov av förtydligande till medarbe-
tare och chef 

Utbetalningsrutiner för nyanlända Myndighetschef Maj Rutinen fungerar 

Dokumentation för elever i behov 
av stöd 

Övergripande speci-
alpedagog 

Juni Justering av blanketter har gjorts 
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Teknisk Affärsverksamhet 

Periodens väsentliga händelser  

Hela den tekniska affärsverksamheten har speglats av den akuta vattenbristen som uppstod i januari månad 
2016 och de konsekvenser det medföljde. Parallellt har den dagliga driften också hanterats, med följden av en 
mycket ansträngd verksamhet. Extra resurser har varit nödvändiga; en halvtidstjänst på avdelningen för utred-
ningar, utlånad från Länsstyrelsen; en projektledare för sjöledningen, som genomfördes i samverkan med Kal-
mar och Borgholm; förstärkning på driften med säsongsanställda. Vidare sattes det in ytterligare hjälp från 
kommunens säkerhetssamordnare, för hantering av frågor kring nödvatten, samt avdelning för kommunikation 
som ansvarade för att informationsflödet ut från kommunen kunde intensifierats, med fokus på hur allvarlig 
situationen var och att alla kunde hjälpa till. 

Service: 

 Bra växtkraft i år, den tidiga våren har skapat mycket röjning och gräsklippning. Parallellt med detta har mycket 
fokus legat på att förbereda inför säsongen, med gator/vägar, hamnar och andra allmänna platser.  

 Mycket arbete är genomfört av strategin som togs fram under 2015 års genomlysning. En del i den är en an-
ställning av en arbetsledare som stöd till servicechefen såväl som medarbetarna. Arbetsmiljön är en annan del i 
strategin som det läggs mycket tid på. 

 Nytt personalutrymme för förrådet i Färjestaden är invigt och nu i bruk. 

 Sommaren har efter omständigheterna med bristen på vatten gått bra. 
 
Vatten och Avlopp: 
Förutom en hel del aktiviteter kring den akuta vattenfrågan, som borrningar, dämningar, körning av vatten, tillfälligt 
vatten mm, har en del annat också utförts. 

 Centrifug till Färjestadens ARV är i gång. 

 Triberga VV är nu i bruk och det gamla vattenverket har stängts ner. 

 Etapp II av överföringsledningen till N:a Möckleby är nu slutbesiktigad. 

 Anslutningar i Årsvik är slutbesiktigad. 

 Sanering av ledningssystem i bl.a. Färjestaden, Degerhamn/S:a Möckleby, Algutsrum, Mörbylånga har genom-
förts och fler områden pågår/står på tur. 

 Strukturen för VA-taxan har gjorts om, med syfte att få den mer rättvis gentemot de tjänster som respektive 
fastighet nyttjar. 

 
Fjärrvärme: 

 Det stora mätarbytet av alla fjärrvärmemätare till fjärravlästa mätare har nu avslutats, och det är nu möjligt att 
fakturera verklig kostnad för respektive kund. 

 
Gator och vägar:  

 Många utredningar har genomförts av bl.a. Fågelvägen i Mörbylånga, Industrigatan och Järnvägsgatan i Färje-
staden, Enbärsvägen i Algutsrum, busshållsplats för barn i Saxnäs, m.fl. Några av dem har också utförts och 
några står på tur. 

 Det har inte genomförts några större övertagande av belysningsanläggningar från E.on, mycket p.g.a. att de är 
mitt inne i ett skifte av entreprenörer och har inte kunnat prioritera belysningsprojektet som planerat. Det finns 
dock planer på hur detta ska hinnas ifatt. 

 En belysningspolicy har tagits fram för nyetablering samt större omtag av befintlig belysning, för att på så sätt 
få en bra linje att arbeta efter. 

Verksamheten i ett framtidsperspektiv 

Tidiga vårar med bra växtkraft tenderar att bli mer av ett normalår, vilket innebär att framtagen produktions-
plan för park och grönytor måste ses över.  

Konsekvenserna av förväntade klimatförändringar är något som måste ses över med tiden. Högre havsnivåer 
kommer innebära åtgärder inom områden som VA, hamnar och kustnära allmänna ytor, gator och vägar. 
Mindre och mer intensiva regn kommer ge mer torra/hårdgjorda ytor, vilket i sin tur ger mindre grundvatten. 
Allt detta måste mötas upp med andra strategier och nya tekniker. 

Förtätningen av fjärrvärmekunder i Färjestaden går framåt, och inom snar framtid måste fjärrvärmeverkets 
kapacitet ses över. Möjligen skulle en ackumulatortank kompensera för tillfälliga uppgångar i förbrukningen 
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som sker emellanåt. Larmmätning av fjärrvärmenätet är något som måste ses över i takt med att ledningsnätet 
blir äldre. Även här skulle en ackumulatortank trygga värmeleveranserna till slutkund. 

Mål och måluppfyllelse per 2016-12-31 

Perspektiv – Kund 

Verksamhetsmål:  

VA: Bygg ut vatten och avlopp enligt fastställd plan; Påbörja genomförandet av vattenförsörjningsplanen. 

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

Fjärrvärme: Ansluta fler fjärrvärmekunder. 

Mått Resultat 

2015 

Mål 2016 Resultat 2016 Analys 

Antal anslutna till kommunalt 
vatten och avlopp. 

6960 st >7 100 st Ca 7 100  

Antal biodammar som avveck-
lats. 

0 st 1 st 1 st  

Beslutat skydd för alla vattentäk-
ter. 

Befintliga: 9 Uppgraderade: 
2 

Strandskogen Tveta återstår. 

Övertagande av belysningsan-
läggningar 

- Enligt planen Efter i planen Tanken är att pro-
jektet ska komma 
igång och vara i tid. 

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   

Mått Resultat 

2015 

Mål 2016 Resultat 2016 Analys 

Låg sjukfrånvaro – Andel med-
arbetare utan sjukfrånvaro 

79 % >79 % 53 % Influensa i kombinat-
ion med ett ansträngt 
år. 

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

- >52 % - Undersökning i febru-
ari 2017.  

Perspektiv – Utveckling 

Verksamhetsmål: 

VA: Ligga i fas med tagen VA-plan, som relaterar till skyddet för människors hälsa eller miljö. 

Vindkraft: Ta fram ett nytt serviceavtal. 

Mått Resultat 

2015 

Mål 2016 Resultat 2016 Analys 

VA-planens uppsatta mål och 
prioriteringar 

 

Enligt pla-
nen 

Enligt pla-
nen 

Enligt planen  

Nytt serviceavtal på vindkraft Förstudie 
samt upp-
handling av 
nytt avtal 

Nytt avtal Nytt avtal  
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Perspektiv – Ekonomi 

Verksamhetsmål: 

Mått Resultat 

2015 

Mål 2016 Resultat 2016 Analys 

Genomlysning och föränd-
ring av taxor – Avdelningen 
för service 

Genomförande 
av genomlys-
ning. 

Följa strategipla-
nen från genom-
lysningen. 

Klar  

Genomlysning och föränd-
ring av taxor – VA 

Tillägg till 
taxan. 

Genomlysning av 
taxestrukturen. 

Klar Beslut 2017 

Genomlysning och föränd-
ring av taxor – Fjärrvärme 

- Eventuell föränd-
ring av taxestruk-
turen. 

Taxestrukturen fun-
gerar/håller i jämfö-
relse. 

Rutinen för föränd-
ringa av taxa bör ses 
över. 

 

Korrigerande åtgärder för att öka måluppfyllelsen 

Mål Åtgärd 1 Åtgärd 2 Åtgärd 3 

Övertagande av belysningsanläggningar Mer frekventa upp-
följningsmöten med 
E.on och trafikver-
ket. 

Höja tempot på för-
studier av belysnings-
anläggningar som är 
på gång att lämnas 
över. 

 

Beslutat skydd för alla vattentäkter – Upp-
gradering av Tveta 

Arbetet med Tveta 
vattenskydsområde 
måste prioriteras. 

Intensifiera konsult-
uppdragen med utred-
ningar. 

 

Låg sjukfrånvaro – Andel medarbetare utan 
sjukfrånvaro 

Minska arbetsbe-
lastningen genom 
att: 

Prioritera vad som 
måste utföras och ta 
bort annat. 

Sätta till mer resur-
ser där behoven 
finns. 
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Ekonomiskt resultat 

Ekonomisk redovisning för Teknisk Affärsverksamhet 

Resultat 
Budget 

2016 

Utfall  

2016 

Avvikelse 

2016 

Utfall  

2015 

Avvikelse 

2015 

Intäkter 68 064 74 297 6 233 72 223 4 114 

Kostnader -110 776 -117 431 -6 655 -100 632 -3 371 

Nettokostnader -42 712 -43 134 -422 -28 410 743 

       

Nettokostnad per verksam-
hetsområde 

     

Gator och vägar -15 003 -13 100 1 903 -12 519 2 299 

Park och grönyta -4 756 -5 470 -714 -4 908 -848 

Hamnar -2 445 -2 187 258 -2 625 -135 

Avfall -200 380 580 -1 853 -1 653 

Teknisk administration -1 534 -1 660 -126 -1 600 5 

GS -800 -821 -21 -147 77 

Vindkraft 0 -1 502 -1 502 1 541 1 541 

Summa skattefinansierad vht -24 738 -24 360 378 -22 110 1 287 

Vatten och avlopp -17 951 -16 470 1 481 -2 166 3 566 

Fjärrvärme -23 -2 303 -2 280 -4 133 -4 110 

Summa taxefinansierad vht -17 974 -18 773 -799 -6 299 -544 

      

Nettokostnad -42 712 -43 134 -422 -28 410 743 

(Budget 2016: 200 tkr för Cykelväg fyr till fyr under Gator och vägar, har omförts till Kultur och Näring) 

 

Kommentarer till ekonomiskt utfall  

Verksamheten för vatten och avlopp visar på ett positivt resultat på grund av kapitalkostnader som blev betyd-
ligt lägre än budgeterat. Detta trots en vattenverksamhet som gick kraftigt minus, ett minus som hade varit 
betydligt större utan skattefinansierat driftbidrag. 

Verksamheten för ”Park och Grönytor” visar ett minusresultat som en konsekvens av tidig vår och nytillkomna 
ytor. Ytterligare ett mycket bra växt-år med tidig grön vår kompenserars dock av lägre snökostnader, varför 
verksamheten för ”Gator och vägar” visar på ett positivt resultat.  

En förhållandevis bra sommar har bidragit till högre intäkter än budgeterat för kommunens hamnar. En stor 
del i detta är också bättre service för gästerna och ett attraktivt läge som lockar, speciellt för husbilsparkeringen 
i Grönhögens hamn. 

Det negativa resultatet för Teknisk administration är en konsekvens av ej budgeterade utbetalningar för ersätt-
ningar av enskilda avlopp i beslutade verksamhetsområden. 

Avfallshanteringen består av Kastlösa deponi som är på väg in i en slutfas med förberedelser för sluttäckning 
och därför svår att prognostisera. Det plus verksamheten visar är ett resultat av massor för sluttäckning som vi 
tagit emot och fått betalt för. 

Fjärrvärme visar i år ett mindre minus än föregående år, vilket är en positiv trend som kan förklaras med lägre 
flispriser samt förtätning av kunder på befintligt nät, och detta trots en taxesänkning de senaste åren. 

Posten för vindkraft visar på ett stort minus vilket kan förklaras med att nettodebiteringen ej längre medges 
parallellt med mycket låga elpriser. Vidare ska beaktas att i det längre perspektivet kommer de låga elpriserna 
förmodligen stiga med ökad nettoexport från Sverige samtidigt som kärnkraftverken stängs ner i Sverige, Tysk-
land och Frankrike.  
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Investeringsredovisning 

Investeringsprojekt Budget 2016 Utfall 2016 Kommentar 

Växlarflak 100,0 179,0 Klart 

Fordon 500,0 419,1 Klart  

Skötselbyg. Färjestadens hamn 1 539,3 0,0 Pågår - 2017-2018 

Upprustning Mörbylånga hamn 4 978,8 145,4 Pågår – Klart 2017 

Hamnen Grönhögen 551,8 209,1 Pågår 

Trädäck södra piren Färjestaden 991,5 0,0 Pågår – klart 2017 

Flytbryggor norra piren, Fstd 300,0 0,0 Pågår – klart 2017 

Flytbrygga 500,0 0,0 Pågår – klart 2017 

Upprustning allmänning 200,0 190,7 Klart 

Lekplats grönområde och gcväg 200,0 292,8 Klart 

Trafiksäkerhet o tillgänglighet 945,2 564,6 Klart  

Gc-väg/gator mindre objekt 871,0 637,2 Klart  

Gatubelysning mätare 1 967,6 467,1 Pågår till 2019 

Musselvägen Färjestaden 850,0 735,8 Klart 

Industrigatan Färjestaden 300,0 118,8 Klart 

Förråd Färjestaden 2 684,2 2 590,2 Klart 

Förråd Mörbylånga 439,6 9,2 Pågår - klart 2017 

Mätarbyte fjärrvärme 0,0 119,6 Klart 

Fjärrvärme Färjestaden 500,0 813,7 Klart 

Fjärrvärme Mörbylånga 500,0 0,0 Klart 

Personalutr. Degerhamn 300,0 0,0 Pågår - klart 2017 

Strandskogen 1:50 760,0 769,2 Klart 

Avsaltningsverk Mörbylånga 10 000,0 1 035,4 Pågår 

Blåsmaskin irv 350,0 211,1 Pågår - klart 2017 

VA-nät Färjestaden 410,8 406,2 Pågår 

Segerstads Reningsverk 4 000,0 0,0 Pågår - klart 2017 

Centrifug Färjestadens ARV 3 278,7 3 633,8 Klart 

VA-stam Gårdby Norra Möckleby 24 175,2 11 014,9 Pågår 

Årsvik 5 711,1 5 014,4 Pågår - klart 2017 

Servisledningar 2 414,7 2 078,3 Pågår 

Södra Möckleby VV 3 577,0 2 988,2 Pågår 

Grönhögen Etapp 1 6 000,0 14,2 Pågår - klart 2017 

Sanering VA 10 151,2 6 954,7 Pågår 

Kommunens byar 6 068,8 3 148,2 Pågår 

VA Handelsområdet Färjestaden 3 700,0 3 717,9 Klart 

Vattenförsörjningsanordning 2 873,9 4 773,9 Pågår 

Mobilt vattenverk Kleva 800,0 784,2 Klart  

VA-stam Degerhamn Grönhögen 18 565,3 956,1 Pågår 

Provp. Bostorp 500,0 218,7 Pågår - klart 2017 

Gårdby pumpstation 1 000,0 0,0 Pågår - klart 2017 

Överföringsledn Stora Rör 5 500,0 797,5 Pågår - klart 2017 

Reservkraft avloppspumpstation 1 606,8 25,5 Pågår  

Ombyggn Tveta Vattenverk 369,1 22,9 Pågår - klart 2017 
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Investeringsprojekt Budget 2016 Utfall 2016 Kommentar 

Triberga Vattenverk 5 841,0 8 520,4 Klart 

Summa 136 872,6 64 578,0  

 

Sammanfattning 

Många projekt år pågående och några är avslutade. Triberga vattenverk och överföringsledningen till östra 
sidan (etapp I och II) är slutbesiktigade, och där vattenverket blev dyrare än beräknat och överföringsledningen 
billigare. Anledningen är i båda fallen relaterad till svårigheten att på förhand beräkna den faktiska kostnaden 
för projekten. Triberga VV har dock kompletterats med ytterligare kapacitet med hänsyn till Segerstad VV, som 
planeras anslutas till Triberga VV. 
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Kultur och Näringsliv 

Periodens väsentliga händelser  

En kulturstrategi, en näringslivsstrategi och en strategi för natur, fritid och idrott har antagits av kommunfull-
mäktige. Handlingsplaner har tagits fram för hur strategierna ska uppnås. Kommunens servicecenter öppnade i 
februari och har i uppgift att svara på frågor och ge annan service till kommuninvånare och besökare.   

Bibliotek: Kommunens bibliotek i Färjestaden flyttade och öppnade, efter att ha varit stängt ca 2 månader, in i 
nya lokaler i Ölands Köpstad i mitten av april. På det nya biblioteket finns en världsarvsutställning som Läns-
muséet i Kalmar bytt, utställningsytor och konferenslokal. I samband med invigningen av det nya biblioteket i 
Färjestaden genomfördes för första gången en litteraturvecka. Det nya biblioteket har utrustats med ett meröp-
petsystem som innebär att biblioteket är öppet mellan kl 08 -20 alla året dagar.  

RFID-system (Radio-frequency identification) har installerats på all medie i samtliga folkbiblioteket för att un-

derlätta mediehanteringen för både personal och låntagare. 

Programverksamhet för barn och vuxna, t ex sagostunder, föreläsningar och författarbesök har genomförts på 

samtliga bibliotek. Lässurr för förskoleklasserna med författarbesök och författarbesök för mellanstadieklasser 

har genomförts tillsammans med skolan. 

Under andra halvåret 2016 har en bibliotekarie arbetat i huvudsak med integration som inneburit bl a deltagande 

projekt och nätverk genom regionbiblioteket i Kalmar, inköp av mångspråkslitteratur och informationsträffar för 

nyanlända i kommunen. 

En omorganisation och genomgång av samtliga tjänster, rutiner och styrdokument inom biblioteksverksamheten 

pågår och den kommer att vara klar under första halvåret 2017. 

Kultur: Kommunen har ordnat mer än ett kulturevenemang i veckan, totalt 56 under året. En konstpolicy har 
tagits fram som innebär att kommunen från och med 2017 avsätter 1 procent av byggnadsinvesteringar för 
konstnärlig gestaltning. Kommunen deltar i samarbetet kring ljus på kultur inklusive invigningen. Årets tema 
var uppsökande kultur och kultur till äldreboende och asylboende. På det nya biblioteket i Färjestaden finns en 
utställningsyta som har ett starkt efterfrågad av kommunens kulturutövare. Arbetet med en kombinerad utställ-
ningslokal och skapande verkstad i bottenvåningen på Kamerala villan har påbörjats. En syrisk teatergrupp 
uppträdde 5 mars i Mörbylånga med föreställning Syrien och Solen, som fick stor uppmärksamhet, även nat-
ionellt. Kommunen biträdde med kringorganisation och transporter. Skapande skola, kulturutbud i skolan, 
arbete med skolkulturplan. Stöd och bidrag till kulturevenemang och kulturföringar. Ungt kulturbidrag. Ett nytt 
digitalt register har tagits fram för kommunens konst. Konstnärlig gestaltning av Torslunda skola.  

Världsarvet: Kommunen har deltagit i länsstyrelsens arbete att ta fram en förvaltnings och utvecklingsplan för 
världsarvet.. Samtliga av kommunens världsarvsinformationsskyltar(45 st) på södra Öland har bytts ut. Världs-
arvsveckan har genomfört med ett stort antal lokala föreningar.  Genom ett geocachingprojekt, en digital skatt-
jakt, har små cacher(skattgömmor) placerats vid radbyar,, informationsskyltar och vandringsleder för att leda ut 
människor i världsarvet. Världsarvsveckan genomfördes i juli tillsammans med drygt 30 arrangörer. Tillsam-
mans med LRF har kommunen deltagit i skördefesten, regiondagarna och i ”Bonde på stan”. Utöver detta har 
kommunen genomfört föredrag, skolbesök, besök på Linderos omsorgsboende, bussresor för asylsökande, 
seminarier med Linnéuniversitetet. En ansökan om EUmedel för att utveckla världsarv är inskickad  till Södra 
Östersjöprogrammet.  

Näringsliv: Kommunen har anslutit sig till samarbetet Kalmarsundsregion kring kompetensförsörjning och 
marknadsföring. Landsbygdsutvecklare har arbetat under åren med dialoger kring lokala utvecklingsplaner.  
Samarbetet med skolan kring näringslivsfrågor har intensifierats och finns nu i hela grundskolan. Frukostmöten 
och företagssbesök innebär ett fortlöpande samtal med företagen. Näringslivsrådet har haft fyra möten. Kom-
munen skickar ut nyhetsbrev med information om föredrag, evenemang, stöd osv. Arbetet med en inkubator 
för kreativa näringar har påbörjats. Sektorn har biträtt den politiska beredning som arbetar med utvecklingen av 
den södra kommundelen.  

Information: En krisinformationsplan har tagits fram.  Kommunens hemsida har blivit responsiv. Som övriga 
verksamheter präglas också kultur och näring av vattenfrågan. Informatörerna på sektorn har arbetat med att ta 
fram en responsiv webbplats, invigning av det nya biblioteket i Färjestaden och kommunikation kring vatten-
bristen. Kommunen arbetar allt mer med lokala dialoger.  

Servicecenter: Kommunens servicecenter öppnade i februari och kan svara på frågor och ge annan service till 
kommuninvånare och besökare. Servicecentret ansvarar bland annat för att ta emot vattenprover och ge ut 
parkeringstillstånd.  
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Natur och fritid: Naturvård beställs numera av teknisk affärsverksamhet, vaktmästartjänster för idrottsanlägg-
ningar av MBAB.  Beslut har fattats om tilldelningen av investeringsbidrag. En beach sport arena har öppnats i 
Färjestaden. Ett utegym har anlagts efter medborgarförslag i anslutning till elljusspåret i Mörbylånga. Vand-
ringsleder vid Eketorp och Ekelunda har öppnats.   En natur och fritidsutvecklare har rekryterats.  En översyn 
av kommunens taxor och avgifter pågår.  

Verksamheten i ett framtidsperspektiv.   

Kommunens ambitionsnivå, som den uttrycks i vision och strategidokument, är hög. Samtidigt är kommunens 
tillgängliga resurser begränsade till följd av kostnader för att hantera vattenbristen, liksom servicebehov hos 
alltfler äldre.  Detta innebär att sektorn måst samarbeta effektivare mellan de olika verksamheterna och med 
andra sektorer, liksom med andra aktörer.  

Bibliotek: En gemensam planeringsgrupp har bildats för biblioteken, kultur, fritids och kulturskolan. Det samar-
betet kommer att vara av största betydelse för utvecklingen av kommunens kulturcentra. Arbetet att genomföra 
meröppet på kommunens tre bibliotek fortskrider under 2017.   

Fritid: Badplatser skall successivt rustas upp och tillgängliggöras för funktionshindrade i så stor utsträckning 
som möjligt. Här är det angeläget att detta sker som en del i utvecklingen av hamn och fritidsområden.  För-
valtningen av fyrtillfyrprojektet läggs över på Ölandskommunerna. Naturvård beställs numera av teknisk af-
färsverksamhet, vaktmästartjänster för idrottsanläggningar av MBAB, vilket ställer krav på sektorn att utveckla 
sin beställarroll.  Förvaltningsplaner måste tas fram. Detta gäller inte minst för cykellederna.  Anläggandet av en 
hundrastgård/hundlek, även det efter ett medborgarförslag, är ett projekt tillsammans med teknisk affärsverk-
samhet som färdigställs under tidig vår. Fortsatt utveckling av cykel och vandringsleder. Naturpedagogik.  

Servicecenter: Fler serviceuppdrag kommer att läggas på servicecentret. Kraven på tydliga serviceåtaganden måste 
samordnas, liksom uppföljningen av olika servicemätningar. Ett nytt kommunalt ärendehanteringssystem inne-
bär nya möjligheter för servicecentret.  

Världsarvet: Mörbylånga kommun har ansvaret för förankring och marknadsföring av världsarvet och arbetet följer 
Förvaltnings- och utvecklingsplanen som är tagen av världsarvsrådet. Kommunen kommer, i bred samverkan, arbeta 
med att lyfta och sätta fokus på världsarvet. Under våren står södra Öland värd för den nationella nätverksträffen för 
världsarv i Sverige. Mörbylånga kommun är huvudansvarig och träffen genomförs i samarbete med Regionförbun-
det, Länsstyrelsen, LRF, Linnéuniversitetet, Landstinget och Kalmar läns museum. Sommaren 2017 visas en som-
marutställning om världsarvet. Arbete med evenemang, skolor, omsorg, och integration pågår kontinuerligt. Kom-
munen arbetar för att etablera ett informationscentrum som också fungerar som en mötesplats. Informationscentret 
ska vara ett nav som leder besökaren vidare ut i odlingslandskapet.  
 

Näringsliv: Inkubatorn för kreativa näringar måste komma igång och drivas enligt kommunens beställning.  En 
ölandsmässa ska hållas i april. Samarbetet med miljö och bygglov ska fördjupas. En skola-näringslivsplan ska 
tas fram.  

Kultur: Kamerala villan kommer att öppnas för utställningsverksamhet, och en bedömning göras om fortsatt 
utveckling av Zokkerområdet. Riktlinjer för konstpolicyn ska tas fram och konstregistret bli publikt. En film-
vecka ska hållas i februari.  

Information: En översyn av internkommunikation skall göras, liksom en revidering av kommunens grafiska pro-
fil.  

Mål och måluppfyllelse per 2016-12-31 

Perspektiv – Kund 

 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 till-
gängliga bibliotek, 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.  

 En bra övergripande kommunikation med möjlighet till dialog. l 
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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.  

Mått Resultat 2015 Mål 2016  Analys 

Antal elever som är sommarföretagare   15  5 

Studiebesök/skolbesök  Varje elev i 
kommunens 
grundskolor ska 
få ta del av fyra 
studiebesök och/ 
eller motsva-
rande antal skol-
besök av företa-
gare under varje 
högstadiekurs 

Målet har strukits då uppfölj-
ningsmöjligheter saknas. 
Sektorn stödjer iställer fram-
tagande av en 
skola/näringslivsplan 

 

 

8 skolbesök för världsarvet.  

  Elever i lägre 
årskurser får 
årligen ta del av 
studiebesök eller 
skolbesök av 
företagare.  

Sektorn bistår med kontakter 
och uppmuntrar lärare till 
studiebesök och kontakter 
med näringsliv. Omfattas av 
en framtida 
skola/näringslivsplan.  

Omnämnande för positivt företagsklimat.  Kommunen 
omnämns årligen 
avseende ett 
positivt företags-
klimat. 

Omämndes i samband med 
Svenskt näringslivs ranking. 

Dock sämre placering till 
följd av svårigheter med 
kompetensbrist  

Antal kulturarrangemang som kultur och 
näringslivssektorn arrangerar 

 Lokalat kulturut-
bud når kommu-
ninvånare och 
besökare med 
fokus på barn 
och ungdomar.  

56 arrangemang 

 

3 världsarvsrelaterade ar-
rangemang 

Kulturkonsumtion, återkommande upp-
följningar 

 Lokalt kulturut-
bud når kommu-
ninvånare och 
besökare med 
fokus på barn 
och ungdomar.  

Kräver särskild undersökning 
som inte genomförts 2016.  

Nyföretaganade (jobs and society) skala 1 
- 290 

197 80 Data inte tillgänglig ännu 

Ranking (svenskt näringsliv) skala 1 – 290  121 100 150 

Attityd(svenskt näringsliv) skala 1 – 6  3,5 3,3 3,3 

Tillväxt  enligt UC(UC och företagarna) 
skala 1 – 290  

21/167 Mål saknas Data inte tillgänglig ännu  

Biblioteken. Antal utlån böcker. 130 000 folk-
bibliotek 

40 000 skol-
bibliotek 

145000 folk-
bibliotek 

40 000 skol-
bibliotek 

138 524   

Folkbibliotek 

44501 

skolbibliotek 

Antal lån AV media 28000 30 000 22739 

Antal lån E-böcker 3500 4000 2223 

Antal fysiska besökare 120 000 140 000 129 974 ( begränsade öppen-
tider februari och mars) 

Antal besök i webkatalogen 7500 8000 7823 

Antal nr av Mörbylånga Din kommun 4 3 3 
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SKLs ranking ”information till alla” en 
granskning av kommunens webplatser 
(medelvärde i procent).  

90 80 71 Säger inget kommer att tas 
bort 

Antal besök på Webbplatsen  229 000(2014) 232 000 265 600 

Antal följare på Facebook 800 800 1032 säger inget, kommer att 
tas bort 

Servicecentret. Antal inkommande samtal 
till kommunens växel.  

  Samtal externa till växel 
46 446, 2017 

Antal inkommande kontakter till service-
centret  

 Samma nivå som 
2015 (färre in-
ternkopplingar, 
fler p.g.a. bättre 
service) 

Samtal externa till växel 
46 446, 2017 

Samma nivå som 2016.  

Antalet avklarade kontaket i servicecentret 
i procent av inkommande 

 60 procent 

70 – 80 procent 
2017. Mäts i 
särskild under-
söknig  

öMöMca ätäMöte tM  

 

Perspektiv – Medarbetare 

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

Aktiviteter för att nå mål: Arbetsmiljöplaner är antagna för personalen på Esplanaden 22 och för biblioteks-
verksamheten. Fokusområde. Fysisk inomhusmiljö. Lokaler.  Robust organisation. Trygghet och säkerhet. 
Bättre interninformation.  

Mått Resultat 2016 Mål 2016 Analys 

Närmaste chef ger feedback till sina an-
ställda 

Stämmar varken 
bra eller dåligt – 
stämmer mycket 
bra 

45 % 

  

Arbetsplatsens mål följs upp och vi vet 
vad som förväntas av oss. 

30,8  

62  

  

Våra arbetsplatsträffar är meningsfulla 32   

Medarbetaren upplever att det är möjligt 
att få igenom förändringar som handlar 
om min arbetsmiljö. 

53   

Det finns en beredskap att täcka upp för 
frånvarande personal. 

30,8   

Bemanningen på arbetsplatsen är tillfreds-
ställande och tillräcklig 

62   

Tydligare ansvarsfördelning inom hela 
verksamheten.  

  Det är först när det uppstår 
konflikter som det blir  up-
penbart att ansvarfördelning-
en inte var tydlig.  
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Perspektiv – Utveckling 

Verksamhetsmål: Kulturen tillgänglig för alla kommuninvånare och besökare under hela året, ett kulturliv med 
bredd och mångfald, som uppmuntrar till deltagande och med ett utvecklat kulturutbyte med omvärlden. 

Lokal föreningar och intressegrupper ges möjlighet att bidra till kommunens utveckling. 

Ett informationscentrum för världsarvet skapas med åretruntverksamhet.  

Mått Resultat 2016 Mål 2016 Analys 

Hur uppfattas Mörbylånga kommun som 
kulturkommun i omvärlden?  

 bÄ Bästa kulturkommun. Åter-
kommande undersökning 
som inte utförts 2016 

Hur uppfattas Mörbylånga kommun som 
natur och fritidskommun i omvärlden. 

Mål: bästa naturkommun. 

 

Analys: Återkommande undersökningar 
som inte utförts 2016 

  Bä ÅBät e 

Utveckling av antal boende och syssel-
sättningstillfällen i olika kommundelar 

 

Analys: Återkommande undersökning 
som inte har utförts 2016.  

  Å 

Befolkningsutveckling 14669 Mål 16000 år 
2025 

 

Företagsetableringar    

Hur uppfattas Mörbylånga kommun 
som företagskommun? Återkom-
mande undersökningar 

   

 

Perspektiv – Ekonomi 

Verksamhetsmål: Vi bedriver verksamheten inom våra ekonomiska ramar och använder våra resurser på ett 
flexibelt sätt, vi prioriterar utifrån styrdokument som anger utvecklingen på flera års sikt. Viss verksamhet läggs 
på andra leverantörer.  

Mått Resultat 2015 Mål 2016 Analys 

    

    

    

    

    

 

Korrigerande åtgärder för att öka måluppfyllelsen  

Mål Åtgärd 1 Åtgärd 2 Åtgärd 3 

Bibliotek, ökad tillgänglighet Tillskjuta medel   

Servicenter, fokusera och utveckla verk-
samheten  

Föra över medel till 
annan verksamhet 

  

Föreningsservice. Stöd till kommunens 
föreningsliv.  

Återhållsamhet med 
investeringsmedel  

  

Information. Grafisk profil. Marknadsföring 
av Mörbylånga kommun. 

Tillskjuta medel.    
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Ekonomiskt resultat 

Ekonomisk redovisning för Kultur och Näringsliv 

Resultat 
Budget 

2016 

Utfall  

2016 

Avvikelse 

2016 

Utfall  

2015 

Avvikelse 

2015 

Intäkter 5 250 5 932 682 6 115 2 575 

Kostnader -38 319 -38 581 -262 -35 205 -1 088 

Nettokostnader -33 069 -32 649 420 -29 090 1 487 

       

Nettokostnad per verksam-
hetsområde 

     

Näringsliv -2 484 -2 347 137 -1 956 498 

Världsarv -1 020 -792 228 -568 438 

Vandrings-, cykelleder o badplat-
ser 

-1 264 -1 141 123 -1 179 177 

Föreningsservice - 9 732 -10 170 -438 -9 358 683 

Allmän kulturverksamhet -3 715         -3 803 -88 -4 228  -737 

Bibliotek -10 333         -10 438 -105 -9 079 -98 

Informationsverksamhet -1 550        -1 423 127 -1 802 -453 

Servicecenter, kontorsförråd -2 971        -2 535 436 -920 980 

Nettokostnad -33 069      -32 649 420 -29 090 1 487 

 

Kommentarer till ekonomiskt utfall  

Korrigerande åtgärder vid större avvikelse mot budget: finns möjlighet att skära i planerade utgifter så att ut-
rymme skapas i kommunen att hantera vattensituationen? 

Omdisposition av medel från verksamheter med överskott till verksamheter med underskott.  

Investeringsredovisning 

Investeringsprojekt Budget 2016 Utfall 2016 

0403 Flytt bibliotek Färjestaden 0 4 199 

0418 Konst utsm Smaragdskolan 0 98  

0419 Konstnärlig utsm Torslund 0 84  

2401 Kulturcentrum Mörbylånga 450 105 

Summa 450 4 486 

 


