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Omvärldsanalys 

Starkt skatteunderlag trots svag BNP 

Den svenska ekonomin har under det senaste året utvecklats ryckigt. Fjolåret 

avslutades starkt samtidigt som utvecklingen under innevarande år hittills 

varit svagare än beräknat. Prognosen för årets BNP-tillväxt uppgår till 2,1 

procent (kalenderkorrigerat). Nästa år beräknas utvecklingen bli bättre och 

BNP växer då med 3,3 procent.  

Sänkta skatter, låg inflation, låga räntor och växande sysselsättning 

medverkar till att hushållens reala inkomster stiger i snabb takt. Hushållens 

sparande ligger nu på en historiskt mycket hög nivå. Hushållens 

konsumtionsutgifter framöver växer i snabbare takt och nivån på sparandet 

reduceras efterhand. Det ger ytterligare draghjälp till tillväxten i den svenska 

ekonomin.  

Utvecklingen på arbetsmarknaden kan beskrivas som splittrad. Trots relativt 

svag tillväxt har sysselsättningen stått emot och utvecklats förvånande bra. 

Samtidigt har antalet personer i arbetskraften fortsatt att växa. På sikt är det 

naturligtvis bra, men med den begränsade efterfrågan på arbetskraft har det 

inneburit att arbetslösheten bitit sig fast runt 8 procent. Arbetslösheten 

sjunker emellertid mer markant under 2015. Den fortsatt höga arbetslösheten 

håller tillbaka pris- och löneutvecklingen. Den låga inflationen begränsar 

skatteunderlagets nominella tillväxt. I reala termer, dvs. efter avdrag för pris- 

och löneökningar, är däremot skatteunderlagets tillväxt fortsatt stark, runt 2 

procent både i år och nästa år.   

Åren 2016-2017 fortsätter skatteunderlaget växa med 2 procent per år i reala 

termer, vilket hänger samman med att det är normalt med höga tillväxttal när 

konjunkturåterhämtningen tar fart. Den starka tillväxten påverkas också av 

återhämtningen på arbetsmarknaden. Antalet arbetade timmar i den svenska 

ekonomin växer med drygt en procent per år mellan 2014 och 2017. 

Tillväxten i svensk ekonomi kan till stor del återföras på inhemsk förfrågan – 

såväl konsumtionen som investeringarna växer snabbt. En viss återhämtning 

sker också internationellt, men tillväxten på viktiga svenska 

exportmarknader som t.ex. eurområdet bedöms även fortsättningsvis bli 

betydligt svagare än tillväxten i Sverige. Tillväxten i omvärlden bedöms 

ändå i år bli väsentligt starkare än 2012 och 2013. Framförallt ser läget i 

euroområdet bättre ut. Tillväxten i omvärlden förväntas emellertid inte nå 

några högre tal. Sammanräknat beräknas BNP på Sveriges viktigaste 

exportmarknader växa 1,9 procent i år. Det kan jämföras med en 

genomsnittlig årlig tillväxt på 2,5 procent under de två senaste decennierna. 

Nästa år stärks den internationella konjunkturen något. Exportvägd tillväxt 

beräknas då öka 2,3 procent. För åren 2016 och 2017 beräknas den 

internationella tillväxten bli av samma omfattning som 2015, dvs. En årlig 

tillväxt i exportvägd BNP med 2,3 procent. Svensk export växer under dessa 

år med 5-6 procent per år.   

I år och nästa år tilltar alltså den reala skatteunderlagstillväxten ytterligare. 

Delvis är det en effekt av att sysselsättningen utvecklades starkt i början av 

2014 och fortsätter att återhämtas ett par år till när konjunkturåterhämtningen 

tar fart. I reala termer är även den låga inflation som råder gynnsam för 
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skattunderlaget. Dels genom att hålla tillbaka de prisbasbeloppsindexerade 

grundavdragen och dels genom att dämpa prisökningarna på kommunernas 

och landstingens förbrukning. Trots skatteunderlagets starka utveckling får 

både kommuner och landsting svårt att få tillräckligt bra resultat de närmaste 

åren. Det hänger ihop med starkt tryck från den demografiska utvecklingen 

och urholkning av de generella statsbidragen. Betydligt fler kommuner än 

tidigare kommer att redovisa underskott i år. I år och nästa år väntas upp mot 

70-80 kommuner inte klara balans i sin ekonomi, jämfört med 20-30 de 

senaste två åren. De behov som följer av befolkningsförändringar växer allt 

snabbare i kommunerna. 

 

Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin 
Procentuell förändring om inte annat anges 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

BNP* 1,3 1,5 2,1 3,3 3,4 2,7 2,2 

Sysselsättning, timmar* 0,6 0,4 1,2 1,3 1,4 0,8 0,5 

Öppen arbetslöshet, nivå 8,0 8,0 8,0 7,4 6,8 6,6 6,5 

Timlön, nationalräkenskaperna 2,8 2,2 2,6 3,1 3,4 3,7 3,8 

Timlön, konjunkturlönestat. 3,0 2,5 2,8 3,1 3,4 3,7 3,8 

Konsumentpris, KPIF 1,0 0,9 0,6 1,6 1,8 2,0 2,0 

Konsumentpris, KPI 0,9 0,0 -0,1 1,3 2,7 3,4 3,0 

Realt skatteunderlag** 1,9 1,6 1,8 2,1 2,0 1,7 1,3 

Källa: Sveriges kommuner o Landsting cirkulär 14:38 
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Ekonomiska fo rutsa ttningar 
budget 2015 plan 2016-2017 

Mörbylånga kommuns budgetprocess inleddes under våren med att 

kommunstyrelsen lämnade ett uppdrag till utskotten att utifrån den 

omvärldsanalys som presenterades i februari bereda kommande års 

verksamhetsplaner. Förutsättningarna byggde på grundläggande 

utgångspunkter för budgeten såsom det ekonomiska läget för 

kommunsektorn i sin helhet och för Mörbylånga kommun inklusive 

skatteunderlagsprognoser samt demografisk utveckling.  

Utrymmet i budget 2015 för att möta demografiska effekter, nya behov och 

satsningar samt kostnadsökningar är något mer begränsat än vad 

förutsättningarna inför arbetet med budget 2014 medgav. 

De ekonomiska antagandena i budgetinriktningen bygger på följande 

grundförutsättningar: 

 Oförändrad skattesats (21,41 kr) 

 Resultatmål för 2015-2017 uppgår till 1,0 % av skatter och 

statsbidrag. 

 Huvudprincipen i budgetarbetet är att verksamhetsförändringar och 

kostnadsökningar ska finansieras inom befintliga budgetramar. 

 Lönekostnaderna antas öka med 3,0 %, 3,2 % och 3,5 % för 

respektive år 2015-2017) och övriga nettokostnader med 2,20 %, 2,5 

% och 2,7 %. Verksamheterna beräknas få motsvarande 

kompensation i budgetramarna. 

 För 2015 innebär investeringsvolymen ett ökat lånebehov på 74 Mkr. 

 6 Mkr amorteras på den långfristiga låneskulden. Förvaltningen har i 

uppdrag att upprätta amorteringsplan för att snarast påbörja ökade 

amorteringar. 

 Kommunens post för oförutsedda utgifter uppgår till 1,5 Mkr för 

2015. 

Utskotten fick i uppdrag att beskriva aktiviteter och åtaganden för att nå de 

fastställda målen för perioden 2015-2017 
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Skatteintäkter och statsbidrag i Mörbylånga kommun 
(tkr) 

Förutsättningarna för kommande års budget bygger på de prognoser som 

Sverige kommuner och landsting gör avseende skatte- och statsbidragsutfall 

 

 Budget 2015 Plan 2016 Plan 2017 

Skatteintäkter  592 623 624 634 654 617 

Inkomstutjämning 

o statsbidrag 

160 700 163 207 165 554 

Kommunalskatt. 

Den kommunala utdebiteringen har varit oförändrad sedan 2003. Två 

skatteväxlingar har skett under perioden mellan kommunerna i Kalmar län 

och landstinget, för hemsjukvård (26 öre) och kollektivtrafiken (41 öre). 

Inför 2015 års budget är skattesatsen 21:41 (landstinget 11:37, kyrkoavgiften 

1:50 samt begravningsavgift 0,30). 

Den genomsnittliga kommunalskatten i riket uppgår till 21,55 medan den i 

Kalmar län är 21,57. 

En skattekrona för kommunen motsvarar ca 23 Mkr. 

Befolkning och demografi 

Mörbylångas folkmängd uppgick vid årsskiftet 2014 till 14 368. Under 2013 

ökade befolkningen med 112 personer.  

Enligt den vision som Mörbylånga kommun har antagit fram till 2025 ska 

befolkningen öka till 16 000 invånare. Målsättningen är 1 % ökning per år 

framöver. Prognosen bygger på såväl ett positivt födelsenetto som ett 

inflyttningsnetto.  

Antalet ungdomar i gymnasieåldern kommer att minska under de kommande 

åren. De stora kullarna från 1990-talet börjar gå ur gymnasieskolan. Först 

efter 2015 kommer antalet att öka igen. 

Antalet elever i högstadiet har minskat kraftigt under de senaste åren men nu 

sker en ökning. Inskrivna barn inom förskoleverksamheten och elever i låg- 

och mellanstadiet ökar även fortsättningsvis. 

Pensionärer kommer att öka under de kommande åren när 40-talisterna går i 

pension. Förändringen kommer att få konsekvenser i samhället inte minst på 

arbetsmarknaden. Åldersgruppen 65 och äldre ökar och därmed kan det 

innebära ett ökat vård och omsorgsbehov. 

Medelåldern i kommunen är 44,0 år att jämföra med länssnittet som är 44,1 

år och rikssnittet är 41,2 år. 

 

Antal invånare: 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014* 

13405 13520 13608 13737 13834 14021 14138 14256 14368 14396 
* 2014-06-30 
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Investeringar 

Mörbylånga kommun har under de senaste 11 åren gjort stora investeringar inom 

bland annat äldreboenden, skolor och VA-utbyggnader. Orsaken är både ett stort 

reinvesteringsbehov men även ändrade lagkrav och demografisk påverkan vilket 

innebär behov av nyinvesteringar. 

Inför kommande planperiod är det ett fortsatt högt investeringsbehov. Det är 

framförallt utbyggnaden av vatten och avlopp på östra sidan och behov av nya 

förskolor och skolor. Under 2013 blev VA-planen färdig och en prioritering av 

utbyggnaden sker för tillfället. 

 

 

 
(Investeringsvolymen 2014/2015 är en prognos) 
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Lån 

Under 2000-talet har det skett en dramatisk ökning av skuldsättningen i kommunen. 

Med anledning av de stora investeringarna under motsvarande period har det inte 

funnits tillräckligt med likvida medel för att klara en självfinansiering. 

 

 

Soliditet 

Soliditeten är ett mått på kommunens långsiktiga finansiella utrymme. Den 

visar hur stor andel av de totala tillgångarna som kommunen själv äger, d v s 

hur stor del det egna kapitalet utgörs av de totala tillgångarna  

 
 
Tabell: Soliditet 1996-2015, % (2015 är prognos) samt exklusive pensionsförpliktelser som 

återfinns inom linjen på balansräkningen fr o m 1998. I underlaget 1996-1997 är 

pensionsförpliktelserna inkluderade. 
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Resultatutveckling 

Resultatutvecklingen under åren sedan balanskravet blev lagstadgat (år 2000) har 

Mörbylånga kommun totalt sett klarat kravet.  

Att klara balanskravet med ett positivt resultat är dock en lägre ambitionsnivå än att 

leva upp till kravet på god ekonomisk hushållning. Enligt en allmän tumregel krävs 

2 % av skatter och statsbidrag för att upprätta håll god ekonomisk hushållning men 

det är upp till varje kommunfullmäktige att utifrån respektive kommuns 

förutsättningar göra denna bedömning. 

Enligt de ställningstagande som gjort i Mörbylånga kommuns av de finansiella 

målen har 1 % ansetts vara en rimlig nivå utifrån den tillväxt som sker i kommunen.  

Årets resultat 

 

Budgetkonsekvenser att ta hänsyn till 

Inför kommande planperiod är prognosen för 2014 års ett resultat på 7,1 Mkr att 

jämföra med ett budgeterat överskott på 7,0 Mkr. Den mjuka sektorn, har vid 

senaste uppföljningen inte redovisat någon avvikelse gentemot tilldelad ram. 

 

  

-25

-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

Årets resultat (Mkr) 



Mörbylånga kommun 
Datum 

2014-10-23 
 

 
Sida 

10(65) 
 

 

 

Resultatbudget inklusive löne- och prisuppräkning, 
resursfördelning enl. förändrad demograf och äskande 

     

Resultatbudget  (tkr) 

 
Prognos 

Förslag 
KLU 

Plan Plan 

 

 
2014 

 
2015 

 
2016 

 
2017 

     

Verksamhetens intäkter 

 
150 000 

 
154 000 

 
157 000 

 
160 000 

Verksamhetens kostnader 

 
-808 000 

 
-850 753 

 
-881 100 

 
-916 517 

Avskrivningar 

 
-41 000 

 
-44 000 

 
-46 000 

 
-50 000 

     

Verksamhetens nettokostnader 

 
-699 000 

 
-740 753 

 
-770 100 

 
-806 517 

     

Skatteintäkter 

 
559 304  

 
592 623 

 
624 634 

 
654 617 

Generella statsbidrag 

 
153 872 

 
160 700 

 
163 207 

 
165 554 

Finansiella intäkter 

 
6 000 

 
8 000 

 
5 500 

 
5 500 

Finansiella kostnader 

 
-13 000 

 
-13 000 

 
-13 000 

 
-13 500 

     

Resultat före extraordinära poster 

 
7 176 

 
7 570 

 
10 241 

 
5 654 

     

     

     

Årets resultat 

 
7 176 

 
7 570 

 
10 241 

 
5 654 
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Resultatbudget 2015 (tkr) 
  

Underlag inför 2015 
Budget 

2014 Förändring Resursfördelning Äskande Just enl. KLU 
Budgetförslag 

KLU 

      
  

Kommunstyrelsen -136 805,0 -2 039,0 -1 473,0 -16 989,0 15 325,0 -141 981,0 

Kultur och näringsliv -23 160,0 
  

-2 500,0 
 

-25 660,0 

Samhällsbyggnad -33 045,0 
  

-3 750,0 
 

-36 795,0 

Vård och omsorg -260 360,0 
 

-3 918,0 -1 355,0 
 

-265 633,0 

Förskola skola -273 368,0 
 

-3 474,0 -400,0 
 

-277 242,0 

Avskrivningar -42 000,0 -2 000,0 
   

-44 000,0 

Finansförvaltning 65 929,0 -471,0 
   

65 458,0 

Lönepott 0,0 -14 900,0 
   

-14 900,0 

Allmän prisökning 0,0 -5 000,0     5 000,0 0,0 

 
-702 809,0 -24 410,0 

 
-24 994,0 20 325,0 -740 753,0 

      
  

Skatter/statsbidrag 715 955,0 37 368,0 
 

  
 

753 323,0 

      
  

Intäktsräntor 8 000,0 
    

8 000,0 

Kostnadsräntor -14 000,0 1 000,0     
 

-13 000,0 

     
    

Netto 7 146,0 13 958,0   -24 994,0 20 325,0 7 570,0 

       Kommentarer till förändringar:           

Kommunstyrelsen : Avser högre avgift till Ökf med 389 tkr p.g.a. högre kostnader för främst  

räddningstjänst samt medfinansiering av "Fyr till Fyr" med 1 650 tkr  
  Avskrivningar: Ökar pga investeringar 2014. 

    Finansförvaltning: Avser kapitaltjänst på investeringar, pensionsbetalningar, semesterlöneskuld. 

Lönepott : Enl. SKL:s prognos 3,0 %  
     Allmän prisökning: Enl SKL:s prognos 2,2 %. 

    

       Kommentarer till resursfördelning:           

Gymnasieskolan ökar (är egentligen ökning från 2013 till 2014 med ett års eftersläpning) och  

förskola, skola och äldreomsorg ökar enligt tabell s 2. 
   

       Kommentarer till äskanden           

Kommunstyrelsen: 16 489 tkr utökat fastighetsunderhåll , varav 1 664 tkr p.g.a. ökat uppdrag, 3 825 tkr 

p.g.a. fördubbling av underhåll per kvm, 11 000 tkr p.g.a. ej utfört underhåll tidigare år, 500 tkr till 

tillkommande kostnader på verksamhetsstöd (1 säkerhetssamordnare, 1 HR,  minskade kostnader IT). 

Kultur och näringsliv: Avser ökade kostnader för 1 IT-bibliotekarie, 1 samordnare och marknadsföring. 

Samhällsbyggnad:  250 tkr för hälften av en heltidstjänst (admin) till MoE, 200 tkr till skötsel och  

underhåll för nya cykelvägar i "Fyr till Fyr", 750 tkr för att täcka resterande del av kostnaden för  

gatubelysning, 200 tkr till ökad driftsbudget för GIS- och kartverksamhet, 200 tkr till ökad  

budgetram för sommarunderhåll, 400 tkr till inventering av tippar, 450 tkr till ny 
 planarkitekt på PoB, 720 tkr till Tekniska för tillkommande grönytor och en halv administrativ 

tjänst, 780 tkr till Miljö för 1 alkoholhandläggare och en halv tjänst för miljö- och klimatarbete. 

Vård o omsorg: Totalt behov av utökning 5 273 tkr varav 3 918 tkr täcks via resursfördelningssystemet. 

Resterande 1 355 tkr äskas som ramutökning. Behovet består av: 400 tkr till 1 admin, 500 tkr till  

projektet "Ökad sysselsättningsgrad", 165 tkr till hyra ny lokal "Sjöbergs äng", 220 tkr till förhöjd  

hyra asylboende "Torget" och 70 tkr i tillkommande hyreskostnad för Äppelvägen.   
 Förskola skola: Totalt behov av utökning med 3 874 tkr varav 3 474 tkr täcks via resursfördelnings- 

systemet. Resterande 400 tkr äskas som ramutökning. Behovet består av 400 tkr till 1 admin.  
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KLU:s förslag till justeringar: 

 

Lyfta ur äskande om extra underhåll för 2015 (14,8 Mkr), lyfta ur 

kompensering för allmän prisökning samt minska KS oförutsedda till 1,5 

Mkr (sänkning med 0,5 Mkr).  

 

 

 
 

Sammanställning av investeringsäskanden 

  

     

 
Investeringar 

   

  
Egenfinansierade Lånefinansierade Kommentarer: 

 
Barn o ungdom inventarier 1 550,0 

 
Div inventarier skola/fsk 

     

 
Vård och omsorg 1 550,0 

 
Div inventarier vård/omsorg 

     

 
Ny F:6 Skola i Fdn 16 535,0 

 
Halva kalkylbeloppet 2014 

     

 
Verksamhetsstöd 1 500,0 

 
Gem kommuninköp dator 

     

 
Markreserv 2 000,0 

 
Pott för markinköp 

     

 
Kultur & Näringsliv 8 800,0 

 
Världsarvshus + servicecenter 

     

 
Exploatering 

 
-120,0 

 

     

 
Fjärrvärme 

 
2 300,0 Enl äskande  SBU 

     

 
VA 

 
71 250,0 Enl äskande  SBU 

     

 
Hamnar 2 900,0 

 
Enl äskande  SBU 

     

 
Park 400,0 

 
Enl äskande  SBU 

     

 
Gemensamverksamhet 3 000,0 

 
Enl äskande  SBU 

     

 
Väghållning / GC vägar 6 350,0   Enl äskande  SBU 

     

  
44 585,0 73 430,0 

 

     

 
TOTALT  

 
118 015,0 

     

Stöd till verksamheter Medlemsavgifter

Capellagården 300 000 Regionförbundet 871 000

Ironman 300 000 Sveriges kommuner o landsting 350 000

Brottsofferjouren 43 000 Samordningsförbundet 160 000

Kvinnojouren 30 000 Sustainable Sweden south east 17 500

KRIS 50 000 Kumulus 37 500

BRIS 31 000 Miljöresurs Linné 7 000

Pensionärernas dag 25 000 1 443 000

Mörbylånga jaktvårdslag 12 000

Barnens dag 10 000

Länskommitté för Svenska flaggan 5 000

Färjestadens Företagsgrupp 200 000 Köp av verksamhet

Jags museum (2013-2017) 20 000

Ölands Vattenråd 15 000 Gymnasieförbundet 59 000 000

Nämndemannaföreningen 2 100 Ölands kommunalförbund 19 110 000

1 043 100 78 110 000
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Investeringsplan 2015-2017 
 
Verksamhet Budget 2015 Plan 2016 Plan 2017 

Markreserv 2 000 2 000 2 000 

Verksamhetsstöd 1 500 1 500 1 500 

Förskola/skola 1 550 800 800 

Vård/omsorg 1 550 550 550 

Verksamhetsfastigheter 16 535 0 0 

Kultur & Näringsliv 8 800 0 0 

Väghållning / GC 

vägar 

6 350 4 500 8 500 

Gemensamverksamhet 3 000 250 1 750 

Park 400 200 200 

Hamnar 2 900 7 300 1 700 

VA 71 250 57 500 31 000 

Fjärrvärme 2 300 1 000 1 000 

Totalt 118 135 75 600 49 000 

Exploatering -120 -750 -1 150 
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Va rdegrund 

Kommunfullmäktige beslutade under 2012 att kommunens värdegrund är 

”Människan i fokus”.   I samband med beslutet fick förvaltningen i uppdrag 

att ta fram värdeord och kopplade till värdegrunden. Under 2013 och 2014 

har förvaltningen arbetat med detta uppdrag och beslutat att vi arbetar utifrån 

värdeorden ansvar, tillsammans, utveckling och kreativitet och vi har 

formulerat det som att:  

Vi ansvarar för att tillsammans utveckla Mörbylånga kommun på ett 

kreativt och jämlikt sätt.  

 

Vi har också sagt att vi prioriterar följande: 

- Vi ger ett gott bemötande och en god service 

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

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

- Vi presterar mer när vi tillsammans tar tillvara våra erfarenheter och 

kompetenser. 

 

Vision och strategier 

Under 2011 beslutade kommunfullmäktige att vision och strategier för 

kommunen fram till 2025 är: 

Samhällets bästa  

Samhället präglas av demokratiska värderingar där allas möjligheter och lika 

värde tas tillvara. Det lokala och globala förenas för helhetens bästa. 

Befolkning och demografi 

Vår befolkning ökar och uppgår 2025 till 16 000 invånare. 

Individens bästa 

Samhället präglas av en omsorg om individen och individens möjligheter 

och ansvar att ta vara på och utveckla sina egna förutsättningar. 

Bostäder 

Hela vår kommun är attraktiv att bo och verka i och har väl utbyggd 

samhällsservice. Vi erbjuder attraktiva boendemiljöer för alla i hela 

kommunen.  

 Arbete, näringsliv och utbildning 

Näringslivet är framgångsrikt och antal sysselsättningstillfällen ökar årligen 

med minst 90. Företagsklimatet är positivt och väl känt i vår omvärld. 

Utbildningsnivån hos våra kommunmedlemmar är hög. Befintliga 

utbildningsanordnare är väl etablerade och utbildningar kan erbjudas med 

mångfald, kvalitet och spetskompetens. 



Mörbylånga kommun 
Datum 

2014-10-23 
 

 
Sida 

16(65) 
 

 

Natur, kultur och turism 

Kulturlandskapet på södra Öland har unika värden som ska bevaras för att 

inte förlora sin särart. Landskapets värden ska ligga till grund för 

kommunens utveckling. Kultur i alla former berikar människor och bidrar till 

samhällsutvecklingen. Mörbylånga kommun ska bli en ledande kultur- och 

naturkommun.  

Kommunikationer/infrastruktur 

Kommunikationerna är välutvecklade i hela kommunen. 

 

 

Ma l 2015 – 2017 

Utifrån visioner och strategier beslutade kommunfullmäktige under 2014 att 

anta följande mål och framgångsfaktorer. 

Samhällets bästa 

Vi utvecklar 24/7-myndighet till en hög servicenivå och med möjlighet till 

dialog. Framgångsfaktorer: utveckla e-tjänster i alla verksamheter. Vi värnar 

demokratin, jämställdhet och stimulerar till inflytande och delaktighet. Vi 

har öppnat upp för samverkan med andra parter. 

 

Klimatmål 

Skapa förutsättningar för en fossilbränslefri kommun 2025 genom att skapa 

intresse och efterfrågan av förnyelsebara energikällor.  Energiåtgången och 

elförbrukningen i kommunens byggnader har minskat med 20-30 %. 

Framgångsfaktor: Starta projekt kring förnyelsebara energikällor. Vi har 

öppnat upp för samverkan med andra parter. 

 

Befolkning och demografi 

Kommuninnevånarantalet ökar med 120 personer per år. Invandring och 

integration är en naturlig del av kommunens utveckling. Framgångsfaktor: 

Ökade möjligheter till pendling. 

 

Bostäder 

Vi verkar för att många olika typer av bostäder byggs för att möjliggöra 

inflyttning, underlätta integration, skapa trygghetsboende och skapa boende 

för ungdomar. Framgångsfaktorer: Fler hyresrätter i kommunen samt planer 

för inflyttning till t.ex. Gårdby och N Möckleby. 

 

Individens bästa 

Vi bidrar till en god livskvalitet med individanpassning. Vi har en god 

beredskap för förändrade behov. Äldreomsorgen förbättras med god 

kontinuitet i hemtjänsten.  Ökat antal förskoleplatser för att möta 

befolkningsökningen. Digital teknik (E-hälsa) bidrar till utveckling av nya 

sätt att möjliggöra kvarboende.  Framgångsfaktorer: Vi skapar mötesplatser 

och träffpunkter. Vi har beredskap för utvecklingen.  Vi fokuserar på ett 

förebyggande arbete. Vi har öppnat upp för samverkan med andra parter. 
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Verksamheten ska beskrivas, planeras och följas upp utifrån fyra 

perspektiv/målområden. 

 

 

 

Arbete, näringsliv och utbildning 

Vi förbättrar företagsklimatet och stimulerar företagande och 

entreprenörskap. Vi underlättar skapandet av arbetstillfällen för att undvika 

utanförskap. Framgångsfaktor: Vi samordnar oss internt t.ex. med 

handläggningstider och planberedskap. 

Utbildningen håller god kvalitet där vi förbättrar resultaten och där 

samverkan med näringslivet är en naturlig del av utbildningen. Skolan ska 

vara en kreativ och hälsobefrämjande miljö. Framgångsfaktorer: 

Entreprenörskap, kultur, idrott och föreningsliv är naturliga delar av 

utbildningen. 

 

Natur och kultur 

Naturen och upplevelser förknippade med dess värden ska vara kända och 

tillgängliga.  Södra Ölands odlingslandskap är en internationell resurs och en 

del av kommunens utveckling och marknadsföring. Kulturen i kommunen är 

till för alla och bidrar till en god livskvalitet och ett utvecklat näringsliv. 

Framgångsfaktor: samarbete/samverkan mellan kultur, skola och 

äldreomsorg. 

 

Turism 

Vi utvecklar turismen i kommunen utifrån våra unika förutsättningar. 

Framgångsfaktorer: tydliga beslut, en ändamålsenlig organisation och tydliga 

prioriteringar. 

 

Kommunikation/infrastruktur 

Närtrafik/kollektivtrafik utvecklas efter behov.  Digital infrastruktur med 

bl.a. bredband och mobiltäckning finns. VA byggs ut i enlighet med VA-

planen. Framgångsfaktorer: Hitta alternativ finansiering och optimera 

kostnadsnivåer. Balansera utbud och efterfrågan. Vi har öppnat upp för 

samverkan med andra parter. 

 

Styrkort 

Sedan 2014 arbetar kommunen med målen utifrån ett styrkortstänk. Vi 

använder oss av perspektiven Kund, Medarbetare, Utveckling och Ekonomi. 

I styrkortet finns också måtten angivna. Styrkortet finns som bilaga till denna 

verksamhetsplan. 

Målen och måtten i styrkortet följs upp varje tertial. Vid avvikelser ska 

korrigerande åtgärder vidtas. 
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Utmaningar under 
mandatperioden 

Allmänt kan vi konstatera följande. Antalet innevånare i kommunen ökar om 

än inte så mycket som vi satt upp som mål. Det råder bostadsbrist framförallt 

i Färjestaden och i Mörbylånga. Hyresrätter efterfrågas i en utsträckning som 

inte kan tillgodoses med befintligt bestånd.  Antalet gymnasieungdomar 

fortsätter att minska och antalet högstadieelever ökar något efter en kraftig 

minskning de senaste åren. Inskrivna barn i förskola och elever i låg- och 

mellanstadiet ökar och vi ser ett fortsatt tryck på förskoleplatser. Antalet 

pensionärer ökar också. Antalet ungdomar som fått neuropsykiatriska 

diagnoser ökar och allt fler inom LSS-verksamheten blir äldre och med det 

utvecklar diverse åldersrelaterade sjukdomar som ställer krav på ändrad 

verksamhet. En ökad förväntan och ökade krav på förebyggande arbete är 

tydlig. 

Kosten är viktig i både skolan och i omsorgen. 

Det finns ett fortsatt högt investeringsbehov kring äldreboenden, framförallt 

trygghetsboende, nya skolor, förskolor och VA-utbyggnad. Kraven på fysisk 

planering och exploateringsverksamheten är fortsatt högt. Trafikfrågor med 

bl.a. tillgång till cykelvägar är viktiga frågor liksom tillgången till allmänna 

kommunikationer. 

Klimat- och miljöfrågorna är alltid aktuella. 

En stor del av medarbetarna bl.a. inom skolan går i pension de närmaste 5-10 

åren och yngre generationer ställer nya/andra krav på arbetsgivaren och 

arbetsplatsen. 

Många äldre vill bo kvar hemma så länge som möjligt. Landstingsvården på 

sjukhus blir allt mer specialiserad och akutinriktad vilket gör att patienter 

skrivs ut tidigare och kommunerna förväntas möta upp och ta ansvar för allt 

mer avancerad sjukvård både i det ordinära hemmet och på våra särskilda 

boenden. Det innebär att vårdtyngden ökar på särskilda boenden och den 

palliativa vården blir allt mer avancerad. 

Vi blir konkurrensutsatta med LOV som ger privata aktörer möjlighet att 

ordna hemtjänst.  Vi ser ett ökat behov när det gäller fritidsboende äldre som 

vill ha hemtjänst och vi ser en förväntad fortsatt ökning inom personlig 

assistans.  

Flyktingmottagandet ökar. Det ställer förändrade krav på vår verksamhet 

bl.a. inom skolan. 

Turism- och näringslivsutveckling är avgörande för kommunens utveckling, 

liksom ett bra kultur- och fritidsutbud. 

Behovet av information är stort och ökar och kraven på tillgänglighet till 

information och service ökar, t.ex. med 24/7-service. Det, och en förändrad 

verksamhet i övrigt, ställer också ökade krav på IT. 

Ökad samverkan mellan kommuner krävs i framtiden framförallt med tanke 

på ökade krav på effektivisering. 
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Uppdraget 

Förvaltningen under kommunstyrelsen är uppdelad i verksamheter under 

utskotten Vård och omsorgsutskottet, Barn och ungdomsutskottet, 

Samhällsbyggnadsutskottet samt Kommunledningsutskottet. 

Verksamheterna har uppdrag enligt nedan. 

 

Vård- och omsorgsverksamheten ska fullgöra uppgifter enligt 

socialtjänstlagen, LSS lagstiftning, hälso- och sjukvårdslagstiftning och 

annan speciallagstiftning samt av fullmäktige och kommunstyrelsen 

fastställda mål, regler och riktlinjer 

 Äldreomsorg och service för personer över 65 år 

 Omsorg för personer med funktionsnedsättning 

 Individ- och familjeomsorg 

 Kommunal hälso – och sjukvård 

 Tillstånd och tillsyn 

 Integrationsverksamhet 

 AME verksamhet 

Barnomsorg- och förskoleverksamheten och utbildnings- och 

fritidsverksamheten ska fullgöra uppgifter enligt skollagen, 

socialtjänstlagen, LSS lagstiftning, hälso- och sjukvårdslagstiftning och 

annan speciallagstiftning, samt av fullmäktige och kommunstyrelsen 

fastställda mål, regler och riktlinjer. 

 Förskola, pedagogisk omsorg 

 Förskoleklass, grundskola, särskola, samt skolbarnsomsorg 

 Myndighetsutövning enligt skollagen  

 Skolhälsovård enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL)  

 Fritidsgårdsverksamhet 

 Kulturskola 

 Skolbibliotek (beställaransvar) 

 Förebyggande social verksamhet i samverkan med individ- och 

familjeomsorgsverksamheten 

 Ensamkommande flyktingungdomar 

 Omsorg enligt LSS-lagstiftning för barn och ungdom 

 Kostverksamhet 
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Teknisk affärsverksamhet samt exploateringsverksamheten ska fullgöra 

uppgifter enligt gällande lagstiftning och av fullmäktige och 

kommunstyrelsen fastställda mål, regler och riktlinjer. I uppdraget ingår  

 

 anläggning, drift och underhåll av kommunens gator, vägar, parker och 

andra allmänna platser, vatten- och avloppsanläggningar, 

trafikanläggningar, planteringar, lekplatser och liknande anläggningar 

samt fjärrvärmeanläggningar, vindkraft och hamnar 

 exploateringsverksamhet 

 köp och försäljning av fast egendom inom exploateringsverksamheten 

 kommunikationer  

 trafikuppgifter 

 ansvar för kommunens primärkarta och GIS-frågor 

 

Under Kommunledningsutskottet finns Kultur och Näringsliv samt 

Verksamhetsstöd. 

 

Kultur och Näringsliv ska fullgöra uppgifter enligt gällande lagstiftning 

och av fullmäktige och kommunstyrelsen fastställda mål, regler och 

riktlinjer. I uppdraget ingår  

 

 Kultur och bibliotek 

 Näringslivsfrågor  

 Föreningsfrågor 

 Natur och fritidsfrågor  

 Kommunikation och marknadsföring 

 Utveckling av världsarvet 

 

Verksamhetsstöd har till uppgift att bedriva en aktiv omvärldsbevakning 

och därmed medverka till att förutse det som sker inom intresseområden som 

kan påverka Mörbylånga kommuns framtida förutsättningar att utvecklas. 

 

Verksamhetsstöd ska också tillgodose politikernas och förvaltningens behov 

av kvalificerat stöd inom strategiska områden som ekonomi och inköp, IT, 

personal och löner samt kommunadministration. 

 

Under den nyinrättade nämnden Miljö och Byggnadsnämnden finns 

förvaltningen Miljö och Bygg som innehåller verksamheterna Miljö samt 

plan och byggverksamheten. De ska fullgöra uppgifter enligt gällande 
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lagstiftning och av fullmäktige, kommunstyrelsen och nämnden fastställda 

mål, regler och riktlinjer. I uppdraget ingår  

 

 fysisk planering enligt plan- och bygglagen, bygglovhantering 

 energi- och klimatrådgivning 

 miljö- och livsmedelsfrågor enligt miljöbalken och annan 

speciallagstiftning 

 hållbar utveckling enligt Agenda 21 med inriktning på såväl hårda som 

mjuka frågor  

 naturvård och vattenvård 

 bostadsanpassningsärenden 

 

 

Verksamhetsplaner fo r 
respektive verksamhet 

I det följande finns verksamhetsplaner för respektive verksamhet. Där finns 

beskrivet uppdraget, en djupare omvärldsanalys samt mål, aktiviteter och 

mått/indikatorer. 

 

  



Mörbylånga kommun 
Datum 

2014-10-23 
 

 
Sida 

22(65) 
 

 

Verksamhetsplan fo r va rd- och 
omsorgsverksamheten 
 
Uppdraget 
 
Vård- och omsorgsverksamheten ska fullgöra uppgifter enligt 

socialtjänstlagen, LSS lagstiftning, hälso- och sjukvårdslagstiftning och 

annan speciallagstiftning samt av fullmäktige och kommunstyrelsen 

fastställda mål, regler och riktlinjer. 

 

 

 Äldreomsorg och service för personer över 65 år 

 Omsorg för personer med funktionsnedsättning 

 Individ- och familjeomsorg 

 Kommunal hälso – och sjukvård 

 Tillstånd och tillsyn 

 Integrationsverksamhet 

 AME verksamhet 

 

Omvärldsanalys 
 

Äldreomsorg och hälso- och sjukvård 

Befolkningsutvecklingen pekar på en ökning av andelen äldre. Det 

förebyggande arbetet är viktigt för att möta framtidens behov. Att ständigt 

utveckla vår samverkan både internt och externt är också viktigt för 

framtiden. 

Trenden är att man vill bo kvar allt längre i sitt ordinära hem, att man vill 

klara sig själv eller med hjälp av närstående och grannar så länge det är 

möjligt. Detta gör att när man väl ansöker om insatser från hemtjänsten så 

har man ofta omfattande behov. För att möta detta behov behöver vi fortsätta 

utvecklingen av vår hemtjänstverksamhet. Två viktiga förbättringsområden 

som är kopplat till hemtjänsten är kontinuitet och minskad kostnad per 

hemtjänsttimme. Aktiviteter kommer att pågår under 2015 för att nå detta.   

Inom våra särskilda boenden finns det en särskild målsättning inför 2015. Vi 

vill ha mer av socialt innehåll på våra boenden. Vi kommer att ha ett projekt 

igång på Rönningegården under 2015 som innebär att boendet utvecklas till 

ett profilboende där kulturen får en central roll. 

Vi vill förbättra möjligheten för våra äldre att träffas och att erbjuda 

mötesplatser  i vår kommun. Arbetet kommer att påbörjas under 2015. 
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Denna åtgärd är en förebyggande aktivitet som är prioriterad framåt. Vidare i 

det förebyggande arbetet kommer vi att fokusera på uppsökande verksamhet 

samt stöd till anhöriga. Vår nya organisation för anhörigstöd fungerar på ett 

mycket bra sätt och vi fokuserar på ytterligare utveckling inom detta område. 

Landstingsvården på sjukhus blir allt mer specialiserad och akutinriktad 

vilket gör att patienter skrivs ut tidigare och kommunerna förväntas möta 

upp och ta ansvar för allt mer avancerad sjukvård både i det ordinära 

hemmet och på våra särskilda boenden. Även den palliativa vården blir allt 

mer avancerad och ställer stora krav på både hälso- och sjukvårdspersonal 

och omvårdnadspersonal. Dessa erfarenheter behöver vi ha med oss inför 

framtida planering. 

Hemsjukvårdsverksamheten ökar i omfattning och inför 2015 har vi utökat 

verksamheten med ytterligare en sjuksköterska kvällar och helger. 

Hemsjukvårdsavtalet håller på att utvärderas och det finns ett förslag som 

innebär dels en överenskommelse om hur ansvaret skall fördelas för bas-och 

specialisthabilitering och kognitiva och sinnesstimulerande hjälpmedel.  

Patienter har tidigare drabbats av otydligheten och ärenden har bollats 

mellan huvudmännen och den enskilde har kanske inte fått sitt 

hjälpmedelsbehov tillgodosett. Det andra förslaget som utreds innebär att 

mer avancerad vård förväntas skjutas över till kommunen samt att läkare i 

slutenvården ska kunna skriva in i hemsjukvården utan att ansvarig 

primärvårdsläkare finns. Detta strider mot grundavtalet och kan få 

konsekvenser för patientsäkerheten och en orimlig ansvarsbörda för våra 

sjuksköterskor. Detta kommer med stor sannolikhet innebära ökade 

kostnader för kommunen. 

Den nya föreskriften från socialstyrelsen om insatsbedömd 

biståndshandläggning på särskilda boenden träder i kraft 1/3 2015. Det är 

fortsatt oklart hur mycket detta kommer att påverka bemanningen vid 

särskilda boenden. Vi har påbörjat arbetet med att införa ett nytt sätt att 

dokumentera kallat ÄBIC, äldre behov i centrum med stöd av ICF, 

International Classification of Functioning. Syftet är att det ska bli mer 

likvärdig handläggning och dokumentation, ge ökad rättssäkerhet, vara 

behovsstyrt och fokuserat på ett helhetsperspektiv. Inledningsvis börjar 

processen med biståndshandläggningen och ska sedan mynna ut i bättre och 

tydligare genomförandeplaner. Denna process förväntas ta 2-4 år. ICF inom 

HSL är införd sedan några år tillbaka. Här signalerar socialstyrelsen att de 

kommer att kräva mer detaljerad statistik. Det innebär att vi kommer att 

behöva vidareutveckla ICF dokumentationen inom HSL också, vilket 

tidigast kan ske hösten 2015. 

Att våra medarbetare har en hög kompetens och fortbildas är viktigt. Vi kan 

konstatera att vi i dagsläget har 90% av våra tillsvidareanställda inom 

hemtjänst och särskilt boende med adekvat utbildning. I vår 

sjuksköterskeverksamhet har närmare 40 % vidareutbildning i 

distriktssjukvård. Vi kommer också att fortsätta med våra interna 

utbildningar i bemötande, värdegrund, förflyttningsteknik, BPSD 

(beteendemässiga och psykiska symtom vid demens), psykiska 

funktionsnedsättningar, demenssjukdom, Senior Alert, inkontinens etc. Vi 

ser också ett behov av att starta upp utbildning i rehabiliterande 

förhållningssätt till nyanställd personal. 

Kvalitetshjulet har omarbetats och tydliggjorts för att vara ett bättre stöd i 

verksamheterna, vi fortsätter att ifrågasätta våra arbetssätt och rutiner för att 
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minimera dubbelarbete. Vi kommer under 2015 lägga mer fokus på att 

förbättra analysarbetet och att ta till vara på det material som vi samlar in.  

 

LSS verksamheten 

Behovet av metod- och kunskapsutveckling i verksamheten är stor och under 

2015 kommer fokus att ligga på dokumentation och genomförandeplaner 

som redskap i det dagliga arbetet. 

Allt fler inom verksamheten blir äldre och i och med det utvecklar diverse 

åldersrelaterade sjukdomar som ex demens. Detta är relativt nytt och här 

finns behov av ökad kunskap för att se tidiga tecken och därmed anpassa 

stödet till den enskilde. 

Vi förväntar oss en fortsatt ökning inom personlig assistans LSS, då allt fler 

brukare får avslag från Försäkringskassan. Detta ställer stora krav på 

verksamheten och ökar kraftigt våra utgifter. Under 2014 har 

kvalitetssäkringsåtgärder vidtagits för att administrera den privata delen 

inom personlig assistans. Vi räknar med att detta kommer att underlätta 

arbetet 2015. Rent kostnadsmässigt behöver vi ta höjd för ökade utgifter 

inom denna del. 

Antalet ungdomar som fått neuropsykiatriska diagnoser ökar vilket vi 

framför allt ser inom socialpsykiatrin och då främst i boendestödet. Inför 

2015 räknar vid med att starta upp en servicebostad ytterligare i Färjestaden 

och en fördjupad analys pågår för att säkerställa att vi har tillräckligt mycket 

platser för korttidsverksamhet riktat mot barn och ungdom. 

Inom socialpsykiatrin kommer vi att genomföra en fördjupad analys för att 

möta ökade förväntningar inom social samvaro och sysselsättning. Våra 

dagverksamheter behöver utvecklas för att bättre möta brukarnas 

individuella behov. 

Arbetet med anhörigstöd till funktionsnedsatta fungerar på ett bra sätt men 

mycket mer kan göras för att underlätta för våra kommuninvånare som 

berörs av detta. 

IFO och handläggare ÄO och LSS, dvs 
myndighetsavdelningen 

Vi har sedan 2014 en myndighetsavdelning, vilket har medfört en förbättring 

när det gäller samverkan mellan socialsekreterare och biståndshandläggare. 

Under 2014 har PWC genomfört en mindre utredning och en åtgärdsplan 

finns för att öka kvaliteten inom verksamheten, barn – och familj. I princip 

handlar det om att vi vill komma in i ett tidigt skede och jobba mer med 

serviceinsatser och stötta barn, ungdom och familjer på ett mer aktivt sätt än 

idag. Vi kommer att utgå ifrån vår familjecentral och de familjebehandlare vi 

har anställda idag. 

En annan målsättning inför 2015 är att jobba för en ökad tillgänglighet. Detta 

sker genom insatser som gör att vi går mot 24h myndighet och att arbeta mot 

att ta fram lättlästa versioner av vårt informationsmaterial både i 

pappersform och det som finns på vår hemsida.  

Ett ökat behov av stöd till familjehemmen föreligger och här pågår 

diskussioner med övriga kommuner i länet om eventuell gemensam 

utbildning för dessa.  
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Vi utbildar handläggarna inom äldreomsorgens och handikappomsorgen i 

ICF  (internationell klassifikation för funktionstillstånd och hälsa) för att öka 

rättsäkerheten och inflytandet för den enskilde samt säkerställa en likvärdig 

handläggning. 

 

AME 
Arbetsmarknadsenhet har som mål att minska utanförskapet för boenden i 

vår kommun. Det pågår ett antal projekt i denna del av verksamheten. 

Innergården samt resursarbete är projekt som startade upp under 2014 och 

som kommer att pågå under 2015. 

 

Integration 
Vi vet att integrationsdelen kommer att utökas. Vi har utökat vårt 

mottagande och vi får signaler att ytterligare asylboende, förutom Möllstorp 

kommer att starta i vår kommun. Inför 2014 har kommunen tecknat nytt 

avtal med länsstyrelsen om ett ökat mottagande. Förvaltningen kommer att 

föreslå att mottagandet av ensamkommande ökas inför 2015. 

 

 

Va rdegrund 

Utifrån kommunens värdegrund ”Människan i fokus” -  Vi ansvarar för att 

tillsammans utveckla Mörbylånga kommun på ett kreativt och jämlikt sätt, 

kommer vi att prioritera: 

- Vi ger ett gott bemötande och en god service 

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

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

- Vi presterar mer när vi tillsammans tar tillvara våra erfarenheter och 

kompetenser. 

-  

Ma l 2015 – 2017 

Verksamheten ska beskrivas, planeras och följas upp utifrån fyra 

perspektiv/målområden 

Kund 
Vi bidrar till en god livskvalitet med individanpassning. Vi har en god 

beredskap för förändrade behov. Äldreomsorgen förbättras med god 

kontinuitet i hemtjänsten. Digital teknik (E-hälsa) bidrar till utvecklingen av 

nya sätt att möjliggöra kvarboende. 

Medarbetare 

Våra ledare skapar rätt förutsättningar för alla medarbetare. 

Utveckling 

Vi utvecklar 24/7-myndigheten till en hög servicenivå och med möjlighet till 

dialog. 
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Vi förbättrar företagsklimatet och stimulerar företagande och 

entreprenörskap. Vi underlättar skapandet av arbetstillfällen för att undvika 

utanförskap.  

Ekonomi 

Det finansiella målet är 1 % av skatter och statsbidrag 

 

Ma l 2015 

Verksamheten ska beskrivas, planeras och följas upp utifrån fyra 

perspektiv/målområden. Respektive arbetsplats sätter aktiviteter till de olika 

målen för att uppnå god måluppfyllelse. 

 

Kund 

Andelen nöjda och trygga kunder ökar. Vi prioriterar samverkan och det 

förebyggande arbetet, gott bemötande, hög tillgänglighet och kontinuitet, 

stöd och utmaningar. 

Planerade aktiviteter:  

Äldreomsorg: förbättrad strukturerad dokumentation som är mer 

individanpassad samt prioritering av förebyggande arbetssätt. 

Hälso-och sjukvård: Ökad kvalitet i verksamheten och prioritering av ett 

förebyggande arbetssätt. 

Handikappomsorg: bättre möta social samvaro och sysselsättning inom 

socialpsykiatrin, förbättra dagliga verksamheterna för att möta individuella 

behov. 

Myndighetsavdelningen: Öka tillgängligheten, kvalitetssäkra verksamheten 

samt prioritera förebyggande insatser. 

Arbetsmarknadsenheten: Effektivisera integration och minska utanförskapet. 

 

Medarbetare 

Andelen nöjda medarbetare ökar. Möjligheter till både stöd och utmaningar 

ska ges. Upplevelsen av ökad delaktighet och inflytande bland våra 

medarbetare. 

Stödet till våra chefer ska öka och på så sätt få chefer som mer finns 

tillgängliga i vardagen. 

Planerade aktiviteter: 

Följa föreslagen plan för att minska sjukfrånvaron. 

  

Utveckling 

Ökad tillgängligheten genom att använda modern teknik samt att vi svarar 

och återkopplar till våra kunder. Ökad upplevelse av inflytande och 

delaktighet. 

Våra kunder upplever att kultur finns tillgängligt för alla och är en naturlig 

del av vardagen. 

Samverkan med näringslivet förbättras. 

Planerade aktiviteter: 

Aktivt använda tekniken som stöd till att öka vår tillgänglighet 

Upprätta och följa plan för samverkan kultur och näringsliv. 
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Ekonomi 

Vi har en flexibilitet i organisationen för att få ut bästa verksamhet till lägsta 

kostnad. Vi samverkar och tar vara på varandras kompetenser för att undvika 

dubbelarbete. Vi prioriterar det förebyggande arbetet 

Planerade aktiviteter: 

Följa och analysera budgetutfall, korrigera vid behov i god tid. 

Erbjuda > 10 olika serviceinsatser. 

Nära samverkan förskola, skola, IFO och LSS. 

 

Kund/Utveckling 

SKL:s gemensamma 

indikatorer för  

hemtjänst och 

särskilda boenden 

Enhet Mål 

2014 

Resultat 

 

Mål 2015 

Mycket nöjda med 

personalens bemötande 

- män 

- kvinnor 

 

% 

80%   

>80% 

Upplever sig mycket 

trygga 

- män 

- kvinnor 

 

% 

80%  >80% 

 

Uppfattar sig nöjda 

med omsorgen i sin 

helhet (SÄBO) 

% 88%  >88% 

Varit delaktiga i 

genomförandeplan (Htj 

och Säbo 

sammanräknat) 

- män 

- kvinnor 

 70%  95% 

Tillgänglighet (väntar 

på särskilt boende), 

dagar 

- män 

- kvinnor 

Dagar <66  <66 dagar 
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I genomsnitt antal 

genomförandeplaner i 

% 

- män 

- kvinnor 

% 60% 

htj 

80% 

säbo 

 90% 

Känd kontaktperson  % 100%  100% 

Senior Alert 

(andel där åtgärd 

genomförts, hemtjänst och 

SÄBO sammanräknat) 

Fall 

Nutrition 

Tryck 

 

% 

 

 

 

 

 

 
>72% 

>78% 

>82% 

 

  

Förbättrat resultat 

 

 

 

 

Anhörigstöd 

Hur stor andel av 

kunderna har märkt av 

en förbättring? 

% ny  75% 

Kontinuitet hemtjänst, 
genomsnittligt antal 

personal under 14 dgr 

st <16   <14 st 

Nykundsundersökning 
bemötande 

information 

insatser 

  

100% 

100% 

100% 

 
100% 

96% 

100% 

100% 

 

Kost    

Helhetsupplevelsen av 

måltider 

Äldreomsorg/Skola/ 

/boende 

Män 

Kvinnor 

 

 

 

69% 

 

 

75% 

 

 

 

Kultur     

Tillgänglig för alla 

Män 

Kvinnor 

  75% 
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Gemensamma 

indikatorer för  

handikappomsorgen/

LSS 

Mål 2014 Resultat Mål 2015 

Uppfattar man sig nöjd 

med omsorgen i sin 

helhet? 

Ny  75% 

Andel av brukarna som 

är delaktiga och har 

inflytande i genom-

förandeplanerna? 

Ny  100% 

Anhörigstöd – Hur stor 

andel har märkt av en 

förbättring? 

Ny  75% 

Andel av brukarna som 

är nöjda med sin 

dagliga verksamhet 

Ny  75% 

Nykundsundersökning 

bemötande 

information 

insatser 

 

100% 

100% 

100% 

 

100% 

96% 

100% 

100% 

Självbestämmande 

och integritet 

Finns det råd i 

funktionshinderfrågor? 

Genomförs 

brukarundersökningar? 

Utgår hab ersättningar i 

daglig verksamhet? 

 

 

 

Ja 

 

 

Ja 

 

Ja 

  

 

 

Ja 

 

 

Ja 

 

Ja 

 

Helhetssyn och 

samordning 

- Finns överenskommelse         

på  ledningsnivå med FK; 

AF,vuxen/barn hab,psykiatri 

- rutin för individuell plan 

och dokumenteras detta 

erbjudande 

 

 

 
Ja 

 

Rapporteras 

hösten 2014 

 

 

 

Ja 

 

 

Ja 

Tillgänglighet 

 
Finns information i 

alternativa former 

- Lättläst om LSS 

- Inläst version ex mp 3 

- Daisy format 

- Inspelat teckenspråk 

 

 
Ja 

  

 

Ja 

Trygghet och säkerhet 

Används synpunkter och 

klagomål för att utveckla 

LSS verksamheten?- 

Genomförs uppföljning av 

beslut om bostad med 

särskild service och dagl vht 

 

 
Ja 

 

 

Ja 

  

 

Ja 

 

 

Ja 
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SKL:s gemensamma indikatorer 

för individ- och familjeomsorgen 

Mål 2014 Resultat Mål 2015 

Helhetssyn/samordning 
Missbruk: 

Finns det rutiner för samverkan mellan 

ÄO, OMF eller ekonomiskt bistånd. 

 

Andelen aktuella ärenden med  

pågående stöd till anhöriga. 

 

Barn och unga: 

Finns det rutiner för samverkan med 

BHV, förskola, skola, psykiatri. 

 

 
Ja 

 

 

30% 

 

 

Ja 

Rapporteras 

hösten 2014 

 

 
Ja 

 

 

50% 

 

Ja 

Tillgänglighet 
Missbruk: 

Tid för första besök, antal dagar. 

Barn och unga: 

Finns det social jourverksamhet med 

socionom utbildad personal? 

 

 
3-5 dgr 

 

Ja 

  

 
<5 dgr 

 

Ja 

Medborgare som tar kontakt med 

oss per telefon får ett direkt svar 

vid en enkel fråga 

>24 %  >45% 

 

Trygg och säker 
Missbruk: 

Används synpunkter och klagomål 

för att utveckla verksamheten. 

Barn och unga: 

Handläggs ärenden enligt BBIC? 

Används synpunkter och klagomål 

för att utveckla verksamheten. 

 

 
Ja 

 

 

 

Ja 

Ja 

  

 

 

Ja 

 

 

Ja 

Ja 

Förebyggande arbetet Mål 2014 Resultat Mål 2015 

Socialtjänsten ska aktivt bidra till 

att medborgarna får tillgång till 

tidiga/förebyggande insatser 

 

 

Socialtjänsten ska verka för 

effektiv användning av 

kommunens skattemedel 

 

 

 

 

Socialtjänsten ska aktivt verka för 

en god hälsa på lika villkor för alla 

medborgare i Mörbylånga kommun 

 

Ny 

 

 

 

 

 

 

Ny 

 

 

 

 

Ny 

 Fastställa 

nuläget av 

antal personer 

som nås via ej 

biståndsbedöm

da insatser 

 

Fastställa 

kostnaderna 

för förebygg-

ande arbete i 

förhållande till 

det totala kost-

nadsutfallet 

 

Andel kunder 

som uppger att 

de är nöjda 

med delaktig-

het i hand-

läggnings-

processen 
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Arbetsmarknadsenheten/integr

a-tion 

Mål 2014 Resultat Mål 2015 

Andel nyanlända som deltar i 

språk- eller arbetsträning 

-Kvinnor 

-Män 

 

 

Antal hushåll med ekonomiskt 

bistånd 

Ny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 >75% 

 

 

 
 

 

 

<60 
hushåll/måna

d 

 

 

   

Medarbetare 

 Resultat 

2013 

Mål 2015 

Andel av personal som är lång-

tidsfriska  

35 % >40 % 

Antal sjukfrånvaro-

dagar/anställd 

 <25 dgr 

Nöjda medarbetare: 

medarbetarna uppfattar att 

arbetet känns meningsfullt 

( stämmer mkt bra, ganska bra) 

 

95% 

 

>95% 

 

HSL Resultat 

2014 

Mål 2015 

Antal personer inom hemsjukvård och  

rehab som känner sig trygga 

Ny > 90% 

Senior Alert  Förbättrade resultat 

Ekonomi 

Indikatorer Enhet Mål 

2014 

Result

at 

Mål 2015 

Asylsökande St 6 6 8 

PUT  St 9 7 14 

Nyanlända St  20 25 

Debiterade 

hemtjänsttimmar/månad 

St  7974  

Hemtjänsttimmar hela 

året 

St 100 000 95 690  

Platser SÄBO St  119  

Platser Korttid St  18  

Trygghetslarm St  320  
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Deltagare dagvht St  58  

Hemsjukvårdspatienter St  216  

Rehabärenden St  959  

Varav hemrehab St  20  

     

Personer daglig vht St  19 aktivitetshuset 

Servicelägenheter St  28  

Gruppbostäder St  19  

Personlig assistans 

tim/år 

St  62 840  

Ledsagare tim/år St  500  

Institutionsvård unga 

dygn 

St    

Familjehem dygn St  2920  

Institutionsvård vuxna 

dygn 

St  366  

Förs. Stöd hushåll St  60  

Missbruksvård personer St  11  

Missbruksvård Män St  7  

Missbruksvård Kvinnor St  4  

LVM-beslut St  0  

LOB-beslut St  6  

LVU-beslut St  4  

Verksamhet 2013 2014 Snitt i 

länet 

Äldreomsorg:  

Kostnad/plats/år i särskilt 

boende  

kostnad/brukare i hemtjänst 

 

 

 

 
 

 
576 814 kr 

 
271 056 kr 

 
634 988 kr 

 
216495 kr 

 

 

Handikappomsorg: 

Kostnad/dygn serviceboende 

(snitt) 

Kostnad/dygn gruppboende 

(snitt) 

Personlig assistans kr/tim 

Korttidsvistelse LSS, 

kr/brukare 

Ledsagare LSS, kr/tim 

Daglig verksamhet, kr/brukare 

 

1 000 

 

2 400 

 

 300 

 

205 600 

238 

132 000 

 

580 

 

2 239 

 

288 

 

203 233 

230 

130 400 

 

Individ- och familjeomsorg: 
Institutionsvård unga, kr/dygn 

(snitt) 

Familjehem kr/dygn (snitt) 

Institutionsvård vuxna, 

kr/dygn (snitt) 

Institutionsvård vuxna, dygn 

Försörjningsstöd, kr/hushåll 

(snitt) 

 

 

 

8 000 

1 400 

 

3 000 

 

5 500 

 

 

 

 

8 117 

1 203 

 

3 078 

 

5 726 
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Verksamhetsplan fo r 
fo rskoleverksamheten samt 
utbildnings- och 
fritidsverksamheten  

 

Uppdraget 

Barnomsorg- och förskoleverksamheten och utbildnings- och 

fritidsverksamheten ska fullgöra uppgifter enligt skollagen, socialtjänstlagen, 

LSS lagstiftning, hälso- och sjukvårdslagstiftning och annan 

speciallagstiftning, samt av fullmäktige och kommunstyrelsen fastställda 

mål, regler och riktlinjer. 

 Förskola, pedagogisk omsorg 

 Förskoleklass, grundskola, särskola, samt skolbarnsomsorg 

 Myndighetsutövning enligt skollagen  

 Skolhälsovård enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL)  

 Fritidsgårdsverksamhet 

 Kulturskola 

 Skolbibliotek (beställaransvar) 

 Förebyggande social verksamhet i samverkan med individ- och 

familjeomsorgsverksamheten 

 Ensamkommande flyktingungdomar 

 Omsorg enligt LSS-lagstiftning för barn och ungdom 

 Kostverksamhet 

 

 

Omva rldsanalys 

Förskoleverksamhet och Familjedaghem 

För närvarande har vi en balans i efterfrågan och utbud när det gäller 

förskoleplatser. Under 2015 kommer vi att arbeta fram en plan för att kunna 

släppa mer tillfälliga lokaler för förskola och ambitionen är att satsa på en 

större förskole enhet i norra kommundelen, som också möjliggör fler platser 

för barnomsorg på obekväma tider.  
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Vi är stolta över vår kvalitet, vi placerar oss på plats 10 av landets 290 

kommuner när det gäller förskola, familjedaghem och skola. Men vi vet att 

detta är färskvara och att vi ständigt måste arbeta med kvalitetsförbättringar. 

Inom kommunens förskolor pågår ett stort forskningsprojekt tillsammans 

med Linnéuniversitet och som fokuserar på en god värdegrund. Med detta 

som grund ska vi sedan arbeta med ökad måluppfyllelse och ökat lärande för 

barnen i kommunen. Vi genomför regelbundet undersökningar hur man 

uppfattar vår verksamhet och här får vi bekräftat att föräldrar är väldigt 

trygga med vår verksamhet, däremot kan vi förbättra möjligheter till 

delaktighet och inflytande. 

Inom både förskola, fritidshem och skola pågår ett arbete som går under 

namnet Synvändan. Det handlar om att våra verksamheter ska vara 

tillgängliga och fungera och anpassas utifrån varje enskild barn/ungdom. Vi 

ska bli bättre på att anpassa miljöerna, få till mer flexibilitet i sätten att lära 

ut och anstränga oss för att nå varje enskilt barn.  

Vi har inlett ett arbete tillsammans med specialpedagogiska 

skolmyndigheten. Syftet är att utveckla verksamhetens tillgänglighet vilket 

innebär att anpassa den pedagogiska, fysiska och sociala miljön i relation till 

barns och elevers lärande. Arbetet kommer att ingå i verksamhetens 

kvalitets- och värdegrundsarbete och i det pedagogiska samtalet. 

Sedan hösten 2014 har vi förstelärare inom förskoleverksamheten. 

Uppdraget för denna är att stötta det specialpedagogiska förhållningssätt som 

vi vill implementera med hjälp av projektet med SPSM, specialpedagogiska 

skolmyndigheten. 

Vi har ett fortsatt fokus på att arbeta mer med förebyggande insatser och 

stötta familjer i ett tidigt skede. Vi har föräldrautbildning som är en 

komponent som utgår från kommunens nya familjecentral. Öppna förskolan 

som är en del av familjecentralen är en välkommen samlingspunkt för 

hemmavarande föräldrar och deras barn. Förskollärare och socialsekreterare 

på familjecentralen arbetar för att stärka föräldrar i sin föräldraroll. 

Skolpsykolog och specialpedagog utgår till viss del från familjecentralen och 

tillsammans med personal på familjecentralen jobbar de mot åldersgruppen 

familjer med barn upp till 16 år. 

Grundskola och Fritidshem 

Antalet barn inom grundskolan fortsätter att öka i flertalet av våra orter. Vi 

har genom renovering och tillbyggnad på flertalet ställen fått väl fungerande 

miljöer för våra skolbarn. Under 2015 kommer en ny F-6 skola i Färjestaden 

att stå klar. Vi vill genom byggnationen skapa så goda förutsättningar som 

möjligt för en god lärmiljö.  

Vi ser en trend i att vårdnadshavare väljer att ha kvar sina barn i 

fritidshemmen längre upp i åldrarna. Det betyder en ökad efterfrågan för 

verksamheten kommande åren. 

Vår målsättning för både grundskola och fritidshem är att öka 

måluppfyllelsen i verksamheten. En rad aktiviteter sker för att nå detta. 

Under 2015 kommer vi att satsa på följande: 

 Precis som i förskolan har vi förestelärare både inom grundskola och 

fritidshem. Sammanlagt har vi 13 förstelärare i vår kommun. 

Uppdraget för dem är att coacha andra lärare, initiera pedagogiska 

samtal samt leda projekt i syfte att förbättra undervisningen.  
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 Matematiklyft. Vi kan konstatera att vi nationellt sätt halkar efter 

med elevernas kunskaper inom matematik. Matematiklyftet är en 

fortbildning i didaktik för lärare som undervisar i matematik. Syftet 

är att stärka och utveckla kvaliteten i undervisningen och på så sätt 

öka elevernas måluppfyllelse. Fortbildningen sker genom kollegialt 

lärande. Den äger rum lokalt på skolorna och är tätt knuten till 

lärarnas ordinarie arbete. Allt som de läser, diskuterar och planerar, 

prövas i den egna undervisningen. Vi har ansökt om och blivit 

beviljade statsbidrag för att genomföra denna satsning. 

 Synvändan. Vi har inlett ett arbete tillsammans med 

specialpedagogiska skolmyndigheten. Syftet är att utveckla 

verksamhetens tillgänglighet vilket innebär att anpassa den 

pedagogiska, den fysiska och den sociala miljön i relation till barns 

och elevers lärande. Arbetet kommer att ingå i verksamhetens 

kvalitetsarbete, värdegrundsarbete och i det pedagogiska samtalet. 

Vi kan konstatera att vi genom uppföljningar och undersökningar ser att 

eleverna inte tycker att skolan är tillräckligt stimulerande och utvecklande. 

Vi har som mål att arbetet med SPSM och åtgärderna med förstelärare ska 

medföra att vi lättare når eleverna och gör undervisningen mer 

ändamålsenlig och spännande. Vi ser också ett behov av att få in mer 

entreprenörskap i undervisningen, som en naturlig del av vardagen, och att 

samverkan med näringslivet förbättras. 

Vi ser också genom uppföljningar att vi behöver bli tydligare mot eleverna 

och vårdnadshavare i krav och förväntningar. 

Den nya skollagen ställer högre krav på arbetet med åtgärdsprogrammen och 

i de tillhörande utredningarna. En förändring i lagen är att vårdnadshavare 

kan överklaga innehållet i ett åtgärdsprogram och de kan överklaga beslutet 

om ett åtgärdsprogram skall upprättas eller inte. Den nya skollagen är 

mycket tydligare i sin skrivning om elevens rätt till särskilt stöd. Vi kan 

konstatera att våra elever har olika förutsättningar när det gäller läxor. Här 

behöver vi hitta sätt att stödja eleverna, tex genom öppen 

läxhjälpsmottagning alternativ att ta IT som hjälp i att hitta nya former för 

läxhjälpsstöd. 

Inom en 5-års period kommer en stor andel av personalen inom skolan att 

uppnå pensionsålder och samtidigt har vi att vänta en ökning av antalet 

elever i grundskolan. Här är det viktigt att vi är en attraktiv arbetsgivare som 

har förmågan att behålla personal och vara attraktiv för nya medarbetare. 

Fritidsgård och Kulturskola  

Utvecklingen av musikskolan till en bredare verksamhet under namnet 

Kulturskolan fortsätter. Intresset bland barn och ungdomar för sång och 

musik är stort i kommunen. Med nya skolbyggnationer kommer 

möjligheterna till samverkan skola och kulturskola att öka och utbudet av 

kulturskola kommer lokalt bli större i t ex Glömminge, Gårdby och 

Torslunda. 

Våra fritidsledare på fritidsgårdarna i kommunen har deltagit i en stor 

värdegrundsutbildning via Regionförbundet tillsammans med länets övriga 

fritidsledare. Bemötande och trygghet är viktiga begrepp i verksamheten. 

Målet är ett likvärdigt bemötande av hög kvalitet från fritidsledarna oavsett 

vilken fritidsgård en ungdom kliver in på. En viktig målsättning för 
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fritidsgårdsverksamheten är att hitta nya kunder och öka besöksantalet på 

gårdarna. 

 

LSS verksamheten 
Behovet av metod- och kunskapsutveckling i verksamheten är stor och under 

2015 kommer fokus att ligga på dokumentation och genomförandeplaner 

som redskap i det dagliga arbetet 

Antalet ungdomar som fått neuropsykiatriska diagnoser ökar, vilket vi 

framför allt ser inom socialpsykiatrin och då främst i boendestödet. Vi ser en 

ökning av behovet av korttidsplatser och behöver både fler kontaktpersoner 

och familjehem i våra verksamheter. 

Inför 2015 räknar vid med att starta upp en servicebostad ytterligare i 

Färjestaden och en fördjupad analys pågår för att ha tillräckligt mycket 

platser för korttidsverksamhet riktat mot barn och ungdom inför framtiden. 

Inom socialpsykiatrin kommer vi att genomföra en fördjupad analys för att 

möta ökade förväntningar inom social samvaro och sysselsättning. Våra 

dagverksamheter behöver utvecklas för att bättre möta brukarnas 

individuella behov. 

 

Myndighetsavdelningen 
Vi har en myndighetsavdelning sedan 1 januari 2014. 

Under 2014 har PWC genomfört en mindre utredning och en åtgärdsplan 

finns för att öka kvaliteten inom verksamheten, barn – och familj. I princip 

handlar det om att vi vill komma in i ett tidigt skede och jobba mer med 

serviceinsatser och stötta barn, ungdom och familjer på ett mer aktivt sätt än 

idag. Vi kommer att utgå ifrån vår familjecentral och de familjebehandlare vi 

har anställda idag. 

En annan målsättning inför 2015 är att jobba för en ökad tillgänglighet. Detta 

sker genom insatser som gör att vi går mot 24h myndighet och att arbeta mot 

att ta fram lättlästa versioner av vårt informationsmaterial både i 

pappersform och i det som finns på vår hemsida.  

Ett ökat behov av stöd till familjehemmen föreligger och här pågår 

diskussioner med övriga kommuner i länet om eventuell gemensam 

utbildning för dessa. 

 

Kostverksamheten 
Kosten är en del av förskole- utbildnings- och fritidsverksamheten, och 

verkar inom i stort sett alla dess delar. Vi tillagar och serverar lunch till ca 

2200 barn, elever och pedagoger i förskola och skola varje vardag. Utöver 

det serveras frukost och mellanmål inom förskole- och 

fritidsverksamheterna. Antalet portioner ökar i takt med att barn- och 

elevantalet i kommunen ökar. Skolluncherna regleras av skollagen, där det 

anges att de ska vara näringsriktiga. I linje med detta har SLV reviderat sina 

riktlinjer ”Bra mat i skolan”, vilka vi jobbar med att implementera i vår 

verksamhet. För förskolan gäller motsvarande ”Bra mat i förskolan”. 

Under 2015 ligger fokus inom kostverksamheten på följande punkter; 

• Kunna tillhandahålla mer detaljerade näringsberäkningar av 

våra matsedlar inom skola och förskola. 

• Följa upp och öka andelen ekologiska och närodlade produkter 

som köps in till verksamheten. 
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• Fortsätta kompetensutvecklingen för personalen inom relevanta 

områden, nu närmast inom specialkost och 

födoämnesöverkänslighet. 

• Att se över lokaler och maskinpark för att säkerställa driften i 

våra stora produktionskök. 

• Jobba för en ökad upplevelse av delaktighet och inflytande för 

våra kunder och för vår personal 

Utifrån kommunens värdegrund ”Människan i fokus” -  Vi ansvarar för att 

tillsammans utveckla Mörbylånga kommun på ett kreativt och jämlikt sätt, 

kommer vi att prioritera: 

- Vi ger ett gott bemötande och en god service 

- Vi ansvarar för att hela verksamheten fungerar och når uppsatta 

mål 

- Vi är öppna och tydliga och ser vår roll i ett större 

sammanhang 

- Vi presterar mer när vi tillsammans tar tillvara våra 

erfarenheter och kompetenser. 

 

Mål 2015 – 2017 
Verksamheten ska beskrivas, planeras och följas upp utifrån 

 

Kund 

Vi bidrar till en god livskvalitet med individanpassning. Vi har en god 

beredskap för förändrade behov. Ökat antal förskoleplatser för att möta 

befolkningsökningen.  

 

Medarbetare 

Våra ledare skapar rätt förutsättningar för alla medarbetare. 

 

Utveckling 

Vi utvecklar 24/7-myndigheten till en hög servicenivå och med möjlighet till 

dialog. 

Vi förbättrar företagsklimatet och stimulerar företagande och 

entreprenörskap. Vi underlättar skapandet av arbetstillfällen för att undvika 

utanförskap. Utbildningen håller god kvalitet där vi förbättrar resultaten och 

där samverkan med näringslivet är en naturlig del av utbildningen. Skolan 

ska vara en kreativ och hälsofrämjande miljö. 

 

Ekonomi 

Det finansiella målet är 1 % av skatter och statsbidrag 
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Mål 2015 
Verksamheten ska beskrivas, planeras och följas upp utifrån 

fyraperspektiv/målområden. Respektive arbetsplats tar fram aktiviteter som 

ska möjliggöra god måluppfyllelse. 

 

Kund 

Andelen nöjda och trygga kunder ökar. Vi prioriterar samverkan och det 

förebyggande arbetet, gott bemötande, hög tillgänglighet och kontinuitet, 

stöd och utmaningar. 

Planerade aktiviteter:  

Förskola: förbättra det systematiska kvalitetsarbetet, öka barnens inflytande 

och delaktighet i lärandet. 

Skola: Förbättra studieresultat, öka upplevelsen av trygghet och studiero 

samt öka motivationen till lärande. 

Fritidsgård: Öka antalet besökare 

Kulturskolan: alla som önskar ska få plats 

Kostenhet: Ökad nöjdhet bland kunderna 

 

Medarbetare 

Andelen nöjda medarbetare ökar. Möjligheter till både stöd och utmaningar 

ska ges. Upplevelsen av ökad delaktighet och inflytande bland våra 

medarbetare. 

Stödet till våra chefer ska öka och på så sätt få chefer som mer finns 

tillgängliga i vardagen. 

Planerade aktiviteter: 

Följa föreslagen plan för att minska sjukfrånvaron 

  

Utveckling 

Ökad tillgängligheten genom att använda modern teknik samt att vi svarar 

och återkopplar till våra kunder. Ökad upplevelse av inflytande och 

delaktighet. 

Barn, elever och ungdomar upplever att kultur finns tillgängligt för alla och 

är en naturlig del av vardagen. 

Samverkan med näringslivet förbättras. 

Planerade aktiviteter: 

Aktivt använda tekniken som stöd till att öka vår tillgänglighet 

Upprätta och följa plan för samverkan kultur och näringsliv 

 

Ekonomi 

Vi har en flexibilitet i organisationen för att få ut bästa verksamhet till lägsta 

kostnad. Vi samverkar och tar vara på varandras kompetenser för att undvika 

dubbelarbete. Vi prioriterar det förebyggande arbetet. 

Planerade aktiviteter: 

Följa och analysera budgetutfall, korrigera vid behov i god tid. 

Erbjuda > 10 olika serviceinsatser. 

Nära samverkan förskola, skola, IFO och LSS. 
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Kund 
Verksamhet  Prognos 2014 Mål 2015 

Förskola, pedagogisk 

omsorg 

   

Trygghet:  

Upplevelsen av god och 

trygg arbetsmiljö i 

förskolan ska öka. 

RKA ny 90% uppfattar sig 

likabehandlade 

Inflytande/delaktighet: 

Upplevelsen av 

inflytande och delaktighet 

i förskolan ska öka 

RKA ny >80% av barnen 

på förskolan  

deltar vid 

planeringen 

> 50% av barnens 

synpunkter har 

påverkat 

förändring av den 

pedagogiska 

miljön 

Plats i förskola på önskat 

datum 

Väntetid i antal 

dagar 

18 dagar 10 dagar 

    

    
    

Grundskola    

Trygghet: 

Upplevelsen av god och 

trygg arbetsmiljö i skolan 

ska öka. 

Arbetsmiljöenkät 

till samtliga elever 

i februari. 

98% åk 5 

94% åk 8 

100% 

Inflytande och 

delaktighet: 

Upplevelsen av 

inflytande och delaktighet 

i skolan ska öka 

Arbetsmiljöenkät 

till samtliga elever 

i februari. 

97% åk 5 

74% åk 8 

100% 

Uppföljning nya kunder 

 

Förskolan/ 

Grundskola/fritidshem 

Alternativ 1-3 i 

enkät 

Information 

Bemötande 

Nöjdhet 

 

 

 

92% 

96% 

100% 

 

 

100% uppfattar 

sig informerade, 

nöjda och bra 

bemötta 

 

SKL;s gemensamma indikatorer för  

grundskolan år 5  

Resultat 

2014 åk 5 

Mål 2015 

åk 5 

 

Jag känner mig trygg i skolan 

Flickor: 

Pojkar: 

98% 

99% 

97% 

100%  

Lärarna i min skola tar hänsyn till 

elevernas åsikt 

Flickor: 

Pojkar: 

97% 

 

98% 

94% 

100%  
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Lärarna i min skola hjälper mig i 

skolarbetet om jag behöver det 

Flickor: 

Pojkar: 

99% 

 

98% 

100% 

100%  

 

SKL;s gemensamma indikatorer för  

grundskolan år 8 

Resultat 

2014 år 8 

Mål 2015 

åk 8 

 

Jag känner mig trygg i skolan 

Flickor: 

Pojkar: 

94 % 

91% 

98% 

100%  

Lärarna i min skola tar hänsyn till 

elevernas åsikt 

Flickor: 

Pojkar: 

74% 

 

72% 

75% 

80%  

Lärarna i min skola hjälper mig i 

skolarbetet om jag behöver det 

Flickor: 

Pojkar: 

92 % 

 

92% 

94% 

95%  

 

 

Medarbetare 

 Resultat 

2013 

Mål 2015  

Andel av personal som är lång-

tidsfriska  

40 % 45%  

Antal sjukfrånvaro-

dagar/anställd 

20,57 18  

Nöjda medarbetare: 

medarbetarna uppfattar att 

arbetet känns meningsfullt 

( stämmer mkt bra, ganska bra) 

 

 

98% 

 

>98% 

 

 

 

Utveckling:  

Indikatorer Enhet Resultat 

2014 

Mål 

2015 

Meritvärde betyg år 9 

Flickor 

Pojkar 

Poäng 218,4 >220 

Andelen elever i år 3 som i de 

nationella proven nått 

kravnivån för samtliga 

delprov i 

 svenska 

 matematik  

  

 

 

57% 

75% 

 

 

 

 

>80% 

 

>90% 

Andelen godkända i alla 

ämnen 

År 6 

Flickor 

Uppnått 

minst betyg 

E,  

vår-

 

 

95% 

 

 

 

100% 
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Pojkar 

År 9 

Flickor 

Pojkar 

terminens 

betyg 

 

 

96,7% 

 

 

100% 

 

 

 

 

Elever som fullgör 

gymnasieutbildningen inom 

fyra år 

 

 

 

Placering 6 i 

lärarförbundets 

undersökning 

2014 

Placering 

1-5 

Andelen behöriga till något 

nationellt program på 

gymnasiet 

  

95,6% 

 

100% 

 

 

SKL;s gemensamma indikatorer för  

grundskolan år 5  

Resultat 

2013 år 5 

Resultat 

2014 år 5 

Mål  

2015 år 5 

Skolarbetet gör mig så nyfiken 

att jag får lust att lära mig mer 

Flickor: 

Pojkar: 

74 % 81 % 

 

84 % 

80% 

 

90% 

Jag vet vad jag ska kunna för 

att nå målen i de olika ämnena 

Flickor: 

Pojkar: 

87 % 91 % 

 

92 % 

88 % 

100% 

 

 

 

 

 

Jag får veta hur det går för mig i  

skolarbetet 

Flickor: 

Pojkar: 

92 % 94 % 

 

95 % 

93 % 

100% 

Mina lärare förväntar sig att jag 

ska nå målen i alla ämnen 

Flickor: 

Pojkar: 

87 % 84 % 

 

84 % 

84 % 

90% 

 

 

SKL;s gemensamma indikatorer för  

grundskolan år 8 

Resultat 

2013 år 8 

Resultat  

2014 år 8 

Mål  

2015 år 8 

Skolarbetet gör mig så nyfiken 

att jag får lust att lära mig mer 

Flickor: 

Pojkar: 

 

42 % 48 % 

 

46 % 

50 % 

50% 

Jag vet vad jag ska kunna för 

att nå målen i de olika ämnena 

Flickor: 

Pojkar: 

81 % 85 % 

 

74 % 

97 % 

90% 

Jag får veta hur det går för mig i  81 % 89 % 100% 
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skolarbetet 

Flickor: 

Pojkar: 

 

85 % 

94 % 

Mina lärare förväntar sig att jag 

ska nå målen i alla ämnen 

Flickor: 

Pojkar: 

90 % 89 % 

 

90 % 

89 % 

95% 

 
Ekonomi 

Produktivitet nettokostnad kr per barn/elev 

Verksamhet Resultat 

2013 

Prognos  

2014 

Mål  

2015 

Förskola  98 280 106 400 106 700 

Pedagogisk omsorg 

(familjedaghem) 

60 580 65 000 60 000 

Förskoleklass 24 150 28 600 28 600 

Fritidshem 18 000 21 400 22 150 

Grundskola  101 325 99 900 97 300 

Kulturskolan    

Kosten    

Kostnad per betygspoäng 351   
I kostnaden för förskoleklass och fritidshem finns inga lokalkostnader de finns i grundskolans kostnad. 

 
 

 

 

Nyckeltal   

Verksamhet Resultat 

2013 

Prognos 

2014 

Mål 

2015 

Förskola:  

inskrivna barn (snitt) 

inskrivna barn per avdelning 

(snitt) 

inskrivna barn per personal 

(snitt) 

 

672 

 

15,1 

 

4,97 

 

740 

 

15,9 

 

5,36 

 

725 

 

15,8 

 

5,26 

Pedagogisk omsorg: 

inskrivna barn (snitt) 

inskrivna barn per dbv (snitt) 

 

66 

6,0 

 

66 

5,9 

 

65 

5,9 

Förskoleklass: 

Antal elever (snitt) 

Antal elever/lärare 

 

176 

18,4 

 

164 

17,4 

 

185 

17,5 

Fritidshem: 

Antal inskrivna barn 6-9 år 

(snitt) 

Antal inskrivna barn 10-12 år 

(snitt) 

Antal inskrivna barn/personal 

(snitt) 

 

572 

 

59 

 

20,65 

 

555 

 

54 

 

21,6 

 

600 

 

60 

 

20,6 

Grundskola: 

Antal elever 

 

1288 

 

1315 

 

1350 
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Antal elever/lärare 10,66 11,46 10,64 

Kulturskola: 

Antal inskrivna (snitt) 

Antal i kö (snitt) 

 

364 

64 

 

360 

62 

 

380 

0 

Fritidsgårdar: 

Antal besök per kväll (snitt) 

 

75 

 

25 

 

50 
Snitt = antal den 15/3 och 15/10 

 

 

Verksamhet 

Antal portioner /år  

Äldreomsorg 113 000  

Daglig verksamhet 15 000  

Grundskola F-9 281 000  

Förskola 152 000  

 

 

 

Verksamhetsplan fo r Teknisk 
affärsverksamhet samt Mark 
och exploatering 

 

Sektorn teknisk affärsverksamhet har följande 

Uppdrag  

Sektorn ska fullgöra uppgifter enligt gällande lagstiftning och av fullmäktige 

och kommunstyrelsen fastställda mål, regler och riktlinjer. I uppdraget ingår  

 anläggning, drift och underhåll av kommunens gator, vägar, parker och 

andra allmänna platser, vatten- och avloppsanläggningar, 

trafikanläggningar, planteringar, lekplatser och liknande anläggningar 

samt fjärrvärmeanläggningar, vindkraft och hamnar 

 kommunikationer  

 trafikuppgifter 

 

Verksamhetsområdet Mark- och exploatering har följande  

 

Uppdrag 

Verksamhetsområdet ska fullgöra uppgifter enligt gällande lagstiftning och 

av fullmäktige och kommunstyrelsen fastställda mål, regler och riktlinjer. I 

uppdraget ingår  
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 exploateringsverksamhet 

 köp och försäljning av fast egendom inom exploateringsverksamheten 

 ansvar för kommunens primärkarta och GIS-frågor 

 

Omva rldsanalys 

Tekniska 

Verksamhetsområdet omfattar vatten och avlopp, fjärrvärme, underhåll av 

gator och vägar, park, skog, gräs och hamnar. 

Vatten och avlopp 
Utbyggnaden av ledningar för vatten och avlopp är av stor betydelse för 

befintligt boende såväl som presumtiv boende i glesbygden. En fullständig 

utbyggnad är en långsiktig process och en synnerligen kostsam sådan. VA-

planen som är framtagen utefter ”Lagen om allmänna vattentjänster” är ett 

mycket viktigt dokument i denna process. 

Förutom nyetableringar måste också befintliga ledningar och verk 

underhållas. Inläckage måste spåras upp och ses över, alla vatten- och 

reningsverk måste förnyas alternativt läggas ner för att hitta stordriftsfördelar 

i andra betydligt bättre verk. Och genom att länka ihop samhällen säkras 

även vattenförsörjningen mellan verken. 

Fjärrvärme 
De två fjärrvärmenäten i Färjestaden och Mörbylånga är väl utbyggda och 

behöver nu förtätas med fler anslutningar. Kapaciteten finns i 

fjärrvärmeverken utan att behöva elda fossilt bränsle, men marknadsföring 

kommer krävas för den fortsatta utbyggnaden.  

Hamnar 
Färjestadens hamn är väl utbyggd och har dessutom blivit en mycket populär 

plats för såväl land- som båtburna gäster. 

Mörbylånga och Grönhögens hamn står på tur och är till vissa delar i akut 

behov av åtgärder. 

 
Park, skog och grönytor 
I takt med att det exploateras områden ökar också skötselytan för grönytor, 

lekplatser, gaturenhållning, vinterväghållning, parker och friluftsområden. 

Klimatförändringarna med större nederbördsmängder skapar dessutom en 

längre växtsäsong. Allt detta måste mötas upp med effektiv modern och 

tillräcklig maskinpark. Pågående utredning om skötseln av grönytorna skall 

ligga till grund för beslut om framtida skötselnivå och om vissa ytor kan 

övertas alternativt skötas av annan. 

 

Infrastruktur 
Infrastrukturfrågorna är av basal natur för utveckling av boende, 

besöksnäringen och övriga näringslivet. Bredband med hög hastighet är av 

stor vikt för landsbygdens utveckling. 

För att effektivisera drift- och underhåll av gator och enskilda vägar måste en 

inventering av omfattning och standard för det kommunala vägnätet göras 
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och att utreda vem som skall sköta enskilda vägar i kommunen för att göra 

skötseln mer kostnadseffektiv och rättvis. Minskat underhåll ger en framtida 

högre reinvesteringskostnad för infrastrukturen.  

 

Kvicksilverarmaturer skall tas bort till år 2015. Därför måste 

gatubelysningens miljöfarliga kvicksilverarmaturer bytas mot miljövänligare 

alternativ. 

 

Mark och Exploatering 

Trots nya låneregler och nedgång i byggsektorn är kommunen är fortsatt 

attraktiv för inflyttning och nyetableringar, vilket innebär fortsatt högt tryck 

på den fysiska planeringen och exploateringsverksamheten. Detta kräver 

bättre samordning inom kommunen. 

Kommunen bör se över sitt markinnehav, mark som inte är av viktig att 

inneha för framtiden bör avvecklas och istället bör kommunen öka sitt 

markinnehav i strategiska områden. 

Nya exploateringsområden ger fler gator och cykelvägar att underhålla inom 

samma budget. Större kostnadsökningar för beläggningsarbeten och 

entreprenader på grund av ökande oljepris medför att budgeten urholkas. 

 

Kommunens expansion och demografi med många unga i förskole- och 

skolåldern innebär högre krav med avseende på trafiksäkerhetsarbetet och 

nya gång- och cykelvägar, både i och mellan samhällena. Trafikfrågor 

engagerar våra kommuninnevånare. Detta samt nya kanaler för 

kommuninnevånarna innebär att mer tid går åt till medborgarservice via 

telefon samt i skrift. Bland trafikfrågorna är gång- och cykelvägar, 

tillgänglighets- och hastighetsanpassningar prioriterade. 

 

Sammantaget innebär detta att kostnadsmassan för verksamheten ökar och 

att en utökning av både personal och budget är nödvändig för att minska 

sårbarheten och önskvärd kvalitet på verksamheten.  

 

 
Ma l 2015-2017 

Verksamheten ska beskrivas, planeras och följas upp utifrån fyra 

perspektiv/målområden 

Mål Mått Aktiviteter 

Möjliggör byggande 

av flerbostadshus och 

verksamheter genom 

att planlägga för dessa 

ändamål. 

Antal lägenheter i 

antagna planer. 

Antal kvm planlagd 

mark för 

verksamheter. 

Ta fram en 

bostadsförsörjnings-plan.  

”Remissa” planerna för 

kostnadsanalys. 

Utred ansvaret för 

skötsel av vägar. 
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Öka det strategiska 

markinnehavet. 

Antal inköpt mark i 

kvm och pris/kvm. 

Långsiktig plan för 

strategiskt markinnehav 

för 

verksamhetsetablering. 

Skapa hög 

tillgänglighet och god 

service genom 

hemsida, facebook, e-

tjänster, telefon, e-

post, personliga möten 

och begripliga beslut. 

Resultatet förbättras 

i KKIK 

(Kommunens 

Kvalitet I Korthet). 

Kvalitetsmått till 

exempel beslut 

håller vid ett 

överklagande, enkät 

med mera. 

Samtala med varandra 

innan övergripande 

beslut föreslås eller tas. 

Ta fram enkät för 

kvalitetsmätning. 

Beakta 

klimataspekterna i all 

samhällsplanering 

såväl som i vår egen 

verksamhet. 

Finns med i beslut 

till exempel närhet 

till kollektivtrafik. 

Placera oss bättre i 

Miljöaktuellts 

kommunranking. 

Ta fram en ny 

klimatstrategi. 

Ta fram utfasningsplan 

av fossilbränsledrivna 

fordon. 

Solceller där det är 

möjligt och ekonomiskt. 

Biogas – projekt startas 

efter att förstudien är 

klar. 

Bygg ut vatten och 

avlopp enligt fastställd 

plan. 

Antal nya anslutna 

till godkända 

reningsverk. 

Antal anslutna till 

kommunalt vatten. 

Antal biodammar 

som avvecklats. 

Tomrör vid annan 

grävning. 

Påbörja 

genomförandet av 

vattenförsörjnings-

planen. 

Beslutat skydd för 

alla vattentäkter 

(ange befintligt och 

framtida antal). 

Undersöka förekomsten 

av vatten till 

Strandskogen. 

Medverka till att 

bredbandsutbyggnaden 

sker enligt bredbands-

strategin. 

Andel av 

kommunens hushåll 

och verksamheter 

som har möjlighet 

att ansluta sig till 

bredband med hög 

överföringshastighet. 

Underlätta för 

mobilmastutbyggnad. 

Skriv avtal med 

bredbandsaktörer. 
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Verksamhetsplan fo r Kultur och 
na ringsliv 
Sektionen arbetar med kultur, näringsliv, föreningsservice, information och 

bibliotek. Sektionens kulturverksamhet innefattar också ansvaret för 

världsarvsfrågorna.   

 

Uppdraget  

Sektionen ska fullgöra uppgifter enligt gällande lagstiftning och av 

fullmäktige och kommunstyrelsen fastställda mål, regler och riktlinjer. I 

uppdraget ingår  

 Kultur och bibliotek 

 Näringslivsfrågor  

 Föreningsfrågor 

 Natur och fritidsfrågor  

 Kommunikation och marknadsföring 

 Utveckling av världsarvet 

 

Verksamheten ska beskrivas, planeras och följas upp utifrån fyra 

perspektiv/målområden 

 Kund 

 Medarbetare 

 Utveckling 

 Ekonomi 

 

Värdegrund 

I Mörbylånga är värdegrunden Människan i fokus. Den beskriver vi på 

följande sätt. 

Vi ansvarar för att tillsammans utveckla Mörbylånga kommun på ett 

kreativt och jämlikt sätt. 

• Vi ger ett gott bemötande och en god service. 

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

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

• Vi presterar mer när vi tillsammans tar tillvara våra erfarenheter och 

kompetenser. 
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Visioner och strategier fram till år 2025 

Kommunen  

  2025 eller tidigare vara Sveriges ledande kultur- och naturkommun 

 Har ett näringsliv som är framgångsrikt och antal 

sysselsättningstillfällen ökar årligen med minst 90. 

  Har ett företagsklimat som är positivt och är väl känt i vår omvärld. 

 
Strategiska mål 2015-17  
  

 Vi utvecklar 24/7-myndighet till en hög servicenivå och med möjlighet 

till dialog. 

 

 Vi förbättrar företagsklimatet och stimulerar företagande och 

entreprenörskap. Vi underlättar skapandet av arbetstillfällen för att 

undvika utanförskap.  

 

 Utbildningen håller god kvalitet där vi förbättrar resultaten och där 

samverkan med näringslivet är en naturlig del av utbildningen. Skolan 

ska vara en kreativ och hälsobefrämjande miljö.  

 

 Naturen och upplevelser förknippade med dess värden ska vara kända 

och tillgängliga. Södra Ölands odlingslandskap är en internationell 

resurs och en del av kommunens utveckling och marknadsföring. 

Kulturen i kommunen är till för alla och bidrar till en god livskvalitet 

och ett utvecklat näringsliv.  

 

 

Sektorn Kultur och näringsliv ska särskilt arbeta för 

 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.  

 En kultur tillgänglig för alla kommuninvånare under hela året, ett 

kulturliv med bredd och mångfald, och ett utvecklande kulturutbyte 

med omvärlden.  

 Det öländska näringslivet utvecklas på ett ekonomiskt, socialt och 

ekologiskt hållbart sätt. 

 

 Verka för en meningsfull fritid ur ett folkhälsoperspektiv 

 

 Utveckla entreprenörskap i skolan 

 

 Kulturfrågor i kommunen verksamheter (kultur i omsorgen, kultur i 

skolan etc.) 

 

 En bra övergripande kommunikation med möjlighet till dialog 
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Övergripande mål 

 Kulturutbudet i kommunen ska vara till för alla medborgare och 

besökare.  

 Biblioteken är en social och kulturell mötesplats. Kommunen ska 

utveckla och förstärka bra och tillgängliga bibliotek. 

 Kommunen stödjer det ideella kulturarbetet. Inom våra kommunala 

verksamheter är kulturen en viktig och barn och unga är prioriterade.  

 Vi ska använda de konstnärliga områdena som resurs inom 

besöksnäringen och för medborgarna.  

 Ett informationscenter för världsarvet bör skapas, med året-runt 

verksamhet. 

 Kommunikation och marknadsföring är viktigt för hela kommunen. 

Vi ska utveckla våra metoder för hur vi kommunicerar.  

 Kommunen ansvarar för ett rikt fritids och föreningsliv. Fritids- och 

föreningsverksamheten i kommunen ska hålla god kvalitet och vara 

tillgänglig för alla på lika villkor.  

 Södra Ölands odlingslandskap ska förvaltas och utvecklas på ett 

hållbart sätt.  

 Näringslivsarbetet ska skapa förutsättningar för befintliga företag och 

underlätta nyetablering av företag i kommunen. Antalet företag i 

kommunen ska öka och näringslivsklimatet förbättras.  

 

Vi arbetar strategiskt  

Kultur och näringsliv i samverkan ger stora långsiktiga möjligheter. Under 

2015 ska beslutade strategier och handlingsplaner på sektorns olika 

verksamhetsområden följas upp.  

 

Omvärldsanalys  
Det vi kan se är att vi får fler inflyttande från andra länder till följd av ökat 

flyktingmottagande. En svagare lokal identitet till följd av pendling kan vara 

ett troligt scenario. Kommunen ökar sin befolkning mest beroende på en 

fortsatt inflyttning i Färjestadsområdet och kring bron. Den nya skolan vid 

färjehallen och projekteringen av ett nytt högstadium i Färjestaden kan ge än 

större effekter just på Färjestadsområdet.  

I södra och östra delarna av kommunen finns en helt annan 

befolkningsstruktur. En fortsatt utbyggnad av VA liksom fiber till fler 

hushåll kan dock ge effekter på befolkningsutvecklingen även här.  

Vi ser en ökad utlåning av e-böcker.  

Förändringarna ställer krav på kulturutbudet, föreningslivet, näringslivet osv.   

 

  

Mål 2015 

Redovisade mål utgör kontraktet mellan kommunstyrelsen och dess 

förvaltning och är kopplade till prestation och medel. 
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Kund 

Kultur 

Samarbetet med skolan ska fortsätta med den inriktning som påbörjades 

under 2015 bland annat genom bistå med hjälp att söka pengar externt. Det 

nära samarbetet med kulturskola och fritidsgårdar ska utvecklas. Vi ska 

fortsätta verka för ett brett kulturutbud inom omsorgen. Samarbetet mellan 

kulturutveckling och biblioteken ska ske med ett varierat programutbud i 

Södra Möckleby, Mörbylånga och Färjestaden. Konstinköpen ska fortsätta 

och möjligheten till en ny databas ska undersökas. Utsmyckning av 

kommunala nybyggnationer ska fortsätta. Vi ska anordna tillfälliga 

utställningar för att lyfta fram sådant som är aktuellt inom kommunen. Vi 

ska också bli bättre på att synliggöra de insatser som redan görs. 

 

Indikatorer 2013-2015 

  

 2012 2013 2014 2015 2016 

Antal beviljade 

kulturbidrag till 

ungdomar under 25 

år 

1 4 5 7  

Egna arrangemang 

för både yngre och 

äldre 

 9 12 12  

Utställningar intern 0 2 4 4  
Utställningar 

externt 
0 0 1 1  

 

   

 

 

 

 

Bibliotek 

Verksamhetsområdet omfattar tre folkbibliotek i Mörbylånga, Färjestaden, 

Degerhamn som tillsammans har öppet 106 timmar/vecka. Det finns sex 

skolbibliotek, Alun, Färjestaden, Glömminge, Gårdby, Torslunda och 

Skansen som drivs på uppdrag av skolan.  

 

Mål för verksamheten: 

 

Skolbiblioteken 

 

Skolbiblioteken ska inspirera till läsning, medverka i skolarbetet, träna 

eleverna i att bli medie- och informationskunniga (MIK) samt främja 

kulturell och social medvetenhet 

 

Folkbiblioteken 

Biblioteket ska främja intresset för läsning, litteratur och kunskapssökande 

genom generösa öppettider, en webbkatalog i ständig utveckling, ett varierat 

medieutbud, kompetent personal och intressanta program. 
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Biblioteket ska ligga i framkant inom digital utveckling och allmänheten ska 

kunna boka digital hjälp på biblioteket. 

 

Biblioteket ska med sina resurser ge förutsättningar för personlig utveckling 

och vara en resurs för ett livslångt lärande. 

 

Biblioteksservice ska finnas vid alla äldreboenden. Funktionshindrade ska 

erbjudas biblioteksservice anpassade efter deras behov, exempelvis 

BokenKommer-service och talböcker. 

 

Biblioteket ska inspirera kommuninvånarna till att påverka verksamhetens 

utformning genom inköpsförslag, utställningar, bokcafé och vara öppen för 

också andra idéer 

 

Biblioteket ska prioritera barns och ungdomars behov genom ett aktivt 

samarbete mellan bibliotek, skola/skolbibliotek, förskola och 

Barnhälsovården samt ingå i regionala projekt. 

 

Indikatorer 2012-2015 

 

 

 2012 2013 2014 2015 

Antal utlån 

böcker 

136.140 

folkbibliotek 

35.638 

skolbibliote

k 

131.953 

folkbibliotek 

37.000 

skolbibliote

k 

130.000 

folkbibliotek 

40.000 

skolbibliote

k 

 

130.000 

folkbibliotek 

40.000 

skolbibliote

k 

 

 

 

Antal lån 

AVmedia 

 

31.936 30.126 29.000 28.000 

Antal lån E-

böcker 

 

1.293 2.089 3.000 3.500 

Antal fysiska 

besökare   

113.558 114.433 120.000 120,000 

Antal besök på 

webbkataloge

n 

- 6.437 6.483 tom 

september 

7.500 

 

   

 

Näringsliv 

Verksamhetsområdet omfattar näringslivslotsning, och långsiktigt arbete 

med företagsklimat och näringslivsutveckling.  Dialogen mellan kommunen 

och näringslivet måste ske kontinuerligt och planerat enligt en 

handlingsplan, som arbetats fram fjärde kvartalet 2014.   

Kommunens medarbetare som arbetar med näringslivsfrågor fortsätter att 

vara en resurs för kommunens lärare. Mörbylånga kommuns samtliga lärare 

erbjuds löpande konkret hjälp, utbildning och lämpliga verktyg för sitt arbete 

med entreprenörskap i skolan.  Antalet gymnasieelever som blir 

sommarföretagare är minst 15. Varje elev i kommunens grundskolor ska få 
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ta del av fyra studiebesök och/eller motsvarande antal skolbesök av 

företagare under varje högstadiekurs.  

Elever i lägre årskurser får årligen ta del av studiebesök och skolbesök av 

företagare.  

Mörbylånga kommun ska placera sig bland de 150 bästa kommunerna i 

landet i Svenskt näringslivs årliga undersökning av företagsklimatet.  

Kommunen bygger upp en kunskap om hur företagsklimatet uppfattas av 

omvärlden, t ex genom attityd och servicemätningar. Kommunen omnämns 

årligen avseende ett positivt företagsklimat. Vi ska också samarbeta med 

samhällsbyggnadssektorn, kring frågor som gäller företagande, som 

planläggning, kommunikation, handläggningstider och servicecenter.  

Indikatorer 2012-2015 

 

 2012 2013 2014 2015 2016   

Nyföretagande 

(Jobs and 

society) 

133 115 100 85  

Ranking 

(Svenskt 

Näringsliv) 

143 167 Placering 

226 

150 150 

Attityd 

(Svenskt 

Näringsliv) 

3,42 3,29 3,5* 3,7  

Tillväxt enligt 

UC(UC & 

Företagarna) 

247/49 269/122 230/270 200/270  

 

   

 

*Rankingen när det gäller nyföretagande kommer från Jobs & 

Society, som också driver Nyföretagarcentrum, och baseras på 

antal nystartade företag/1000 invånare. 

Siffrorna från Svenskt Näringsliv baseras på en enkät som 

skickas ut varje år till 200 företag (ojämna år svarar även 

politiker) i varje kommun, av olika storlekar och inom olika 

branscher. Enkäten genomförs på hösten och svaren redovisas i 

januari påföljande år. Själva rankingen offentliggörs i början 

på maj. Man kan hitta resultat för samtliga svenska kommuner 

på www.foretagsklimat.se . även om dessa siffror baseras på 

tyckande om attityder, är statistiken ändå nedbruten på de 

sjutton olika områdena, vilket ger en möjlighet att arbeta med 

resultatet. 

 

Tillväxtsiffrorna enligt UC och Företagarna är också en 1-

290skala, och baserad på tillväxten i aktiebolagen (eftersom det 

bara är deras bokslut som är offentliga). Andelen av företagen i 

Mörbylånga kommun som är AB är förhållandevis låg för visso, 

men som indikator på hur det går för Mörbylångas företag 

generellt är siffran ändå relevant. Tillväxten mäts årligen och 

delas sedan upp i en årlig ranking och en rankingsiffra som 

täcker den senaste femårsperioden därav de två olika siffrorna. 

   

Föreningsservice 

Vi ska samarbeta med föreningslivet, när det gäller deras intressefrågor. 

Föreningsbidragen skall prioriteras till åldersgruppen 5 – 25 år. 

Vi arbetar med ökad jämställdhet inom föreningsverksamheten genom att 

föreningar som får stöd av kommunen ska redogöra för att hur de arbetar för 

http://www.foretagsklimat.se/
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en jämnare könsfördelning inom föreningen. Vi bör arbeta vidare med 

utvecklingen av att få ytterligare minst 10 föreningar att själva sköta sina 

bokningar (ej schemabokningar och matcher) genom booking och interbook. 

Vi ska arbeta för att låssystemet i Multiaccess skall fungera fullt ut med 

koder, så hyresgästen själv sköter sina dörröppningar på ytterligare minst tre 

objekt. Vi ska upprätthålla det goda samarbetet med föreningslivet genom 

bland annat personliga besök hos föreningarna.  

Föreningsbesöken skall fortsätta och vi arbetar för att upprätthålla det fina 

samarbetet. 

 

 
Natur och fritid 
Vi ska rusta upp och förnya våra kommunala rastplatser som finns längs 

cykel- och vandringsleden och att anlägga ytterligare delsträckor i anslutning 

till vandringsleden, Mörbylångaleden. Vi ska också satsa på och utveckla de 

kommunala badplatserna.  Dessutom ska tid för folkhälsa avsättas minst två 

gånger per vecka i våra respektive sporthallar, aktiviteter gemensamt för 

allmänheten i alla åldrar exempelvis motionsgympa.   

 

Indikatorer 2012 - 2015 
 

 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Utvecklat 

bokningssystem* 

3 10 10 10  

Antal föreningar 

** 

85 85 85 85  

Upprustning av 

kommunala 

rastplatser 

2 2 2 2  

Delsträckor 

vandringsled 

0 1 2 1  

Utvecklade 

badplatser 

1 1 2 2  

 

 

*Kunder som själva sköter sina bokningar 

(Direktbokning) 

** Inklusive studieförbunden 

Information och marknadsföring  

Vi ska arbeta i enlighet med den kommunikationsstrategi och de 

kommunikationsplaner som kommunen tagit fram, för övergripande 

kommunikation och för varje sektor.  Vi arbetar mer målgruppsinriktat. Vi 

arbetar med strategiskt med marknadsföring av kommunen som ort att bo, 

arbeta och etablera sig i. Det ska finnas ”en” ingång till kommunen där 

invånarna lätt kan få vägledning och svar på sina frågor. Under året etableras 

därför ett servicecenter, inom sektionen för kultur- och näringsliv.  

Vi ska fortsätta utveckla kommunens hemsida genom bättre information, 

högre tillgänglighet för alla och fler digitala tjänster.  

Vi ska utveckla formerna för hur vi marknadsför kommunen som en bra 

plats att bo och verka på . 

Vi ska arbeta för att kommunens är öppen, tydlig och tillgänglig, i sin 

kommunikation med medborgare och företag, med möjlighet till dialog.  
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Vi ska arbeta för att varje verksamhet årligen tar fram en 

kommunikationsplan.  

Kultur och näringsliv ansvarar också för kriskommunikation, 

systemförvaltning av intranät samt valsamordnare och sekreterare i 

kommunens valnämnd. 

 
Indikatorer 2013-2015 
 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Antal nr av 

Mörbylånga - 

Din kommun 

3 4 4 4 4 

SKL:s 

ranking 

”Information 

till alla” – en 

granskning av 

kommunernas 

webbplatser 

(medelvärde i 

procent) 

73 77 80 90 92 

Antal 

besökare på 

webbplatsen 

(unika 

besökare, 

snitt/månad) 

7 900 8000 8100 8200 8300 

Antalet 

följare på 

facebook 

  172 
första 

oktober 

800 1000 

 

 

 
Världsarv  
Verksamhetsområdet omfattar utvecklingen av världsarvet Södra Ölands 

odlingslandskap. Kommunen ska arbeta med utveckling av varumärket världsarvet 

södra Ölands odlingslandskap. Verksamheten kommer att fortsätta det 

förankringsarbete som har påbörjats till kommunens invånare och besökare. Vi ska 

verka för att öka kunskapen om världsarvet, både hos invånare och besökare, men 

även internt inom skola och omsorg.  I förankringsarbetet ingår också arbetet med 

hemsidan, broschyr och skyltar, samt arbetet med en utställning.  Arbetet med att 

skapa en informationscentrum för världsarvet, med presentation, utställning, 

pedagogisk verksamhet, butik och turisminformation fortsätter.  

Kommunen ska tillsammans med världsarvsrådet ta fram en förvaltning och 

utvecklingsplan för södra Ölands Odlingslandskap. 
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Medarbetare 

Öka andelen nöjda medarbetare. 

Vi prioriterar: 

- Tydliggöra verksamhet och mål genom dialog och genom att ta fram 

tydliga dokument. 

- Kompetensutveckling 

 

Indikatorer 

Andel svar stämmer bra och 

stämmer mycket bra från 

arbetsmiljöenkät 

2011 2013 2015    

Möjlighet att lära nytt och 

utvecklas i det dagliga arbetet 

64 % 90% 100% 

Jag vet vad som förväntas av mig i 

mitt arbete 

43 % 80 % 100% 

Jag är insatt i min arbetsplats mål 60 % 72 % 100% 

 

 Eftersom sektorn är ny från 1/9 2013 så är siffrorna 2011 och 2013 tagna 

från bibliotekets arbetsmiljöenkät. 

 

 

Utveckling  

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

ingående verksamheter.  

Ekonomi 

Vi bedriver verksamheten inom våra ekonomiska ramar och använder våra 

resurser på ett flexibelt sätt. 

Vi prioriterar 

- Att arbeta vidare på uppdraget med översyn av taxor i kommunala 

lokaler. 

Skapa utrymme för satsningar på destinationsutveckling 
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Verksamhetsplan fo r 
verksamhetssto d  

Uppdraget 

Verksamhetsstöd har till uppgift att bedriva en aktiv omvärldsbevakning och 

därmed medverka till att förutse det som sker inom intresseområden som kan 

påverka Mörbylånga kommuns framtida förutsättningar att utvecklas. 

 

Verksamhetsstöd ska också tillgodose politikernas och förvaltningens behov 

av kvalificerat stöd inom strategiska områden som ekonomi och inköp, IT, 

personal och löner samt kommunadministration. 

 

Sektionen verksamhetsstöd består av Verksamhetsområdena 

- Kansli 

- Ekonomi 

- Personal och lön 

- IT 

 

Kansliet ska med god kvalitet: 

 Handha sekreterarskapet i kommunfullmäktige, styrelsen, utskott och 

nämnd 

 Bereda ärenden åt fullmäktige, styrelse och nämnd 

 Svara för att kallelser med tillhörande beslutsunderlag distribueras 

 Expediera fattade beslut 

 Medverka i /ansvara för utredningar, projekt mm  

 Ansvara för kommunens centralarkiv 

 Ansvara för kommunens risksamordning 

 Ansvara för SITHS-korten 

 

 

Verksamhetsområdet Ekonomi ska med god kvalitet: 

 Förse KS med snabb och relevant ekonomisk information. Vid varje 

KS möte lämna en övergripande ekonomisk uppföljning samt 

upprätta delårsrapport per halvåret. 

 Sköta kommunens finansfunktion på ett effektivt sätt 

 Initiera återfärder för att åstadkomma en rationell och 

kostnadseffektiv verksamhet 

 Svara för en effektiv kravverksamhet 

 Övergripande ansvara för att system och rutiner fungerar på ett ur 

internkontrollsynpunkt tillfredsställande sätt.  

 Svara för försäkringsadministration och skadereglering  

 Svara för kommunens upphandlingsverksamhet är ändamålsenlig och  

följer gällande lagstiftning 

 Samordna kommunens leasade tjänstebilar 
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IT ska med god kvalitet: 

 Ge verksamheten driftservice och utvecklingsstöd i användandet av 

informationsteknologi 

 Svara för utveckling och samordning av kommunen/koncernens IT-

användning 

 

Personal och lön ska med god kvalitet: 

 Ansvara för kommunövergripande förhandlingsverksamhet i intresse- 

och tvistefrågor 

 Vara stöd till förvaltningen vad avser arbets- och kollektivavtalsrätt, 

personalutbildning och arbetsmiljöfrågor. 

 Utarbeta tillämpningsföreskrifter och riktlinjer så att avtal, lagar och 

riktlinjer inom personalområdet tillämpas på ett enhetligt sätt 

 Utveckling och samordning av personal- och lönepolitik, 

kompetenser för olika personalkategorier, personaladministrativa 

rutiner, arbetsmiljö- och rehabiliteringsarbete 

 Handlägga löne-och arvodebetalningar, pensionsutbetalningar och 

personalstatistik. 

 Upphandla och ansvara för kommunens företagshälsovård 

Omvärldsanalys 

Kraven på en alltmer utbyggd välfärd i kombination med lägre finansiella 

möjligheter inom det ordinarie skatteutrymmet innebär att andra lösningar 

måste hittas. Det kräver att en stor följsamhet mot fastställda mål och 

resurser från 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 områden. Förbättrad teknik medverkar också till 

samutnyttjande av tjänster inom exempelvis telefoni och IT-system. Olika 

möjliga samverkansområden har utretts under 2014 för att finna 

rationaliseringsvinster. Det kan vara såväl samverkan mellan kommuner i 

närområdet som inom kommunen. Personal- och lönesystemet har sedan 

några år haft sin drift i Borgholms kommun och ett ytterligare steg är att 

finna fler system som kan samförvaltas. IT-enheterna i Borgholm och 

Mörbylånga har sedan februari 2014 samma chef. Planering för ännu ett steg 

i samordningen med Borgholm pågår. 

Ett utmanande projekt är E-arkiv som innebär att alla kommuner, landsting, 

regioner och kommunala bolag behöver e-Arkiv för att elektroniskt kunna 

lagra och återsöka alla de tusentals handlingar och ärenden som hanteras 

inom organisationen. 

Det ska vara enkelt för allmänheten, medier, forskare, medarbetare och 

förtroendevalda att få tillgång till offentlig information elektroniskt. Det 

förutsätter att det också är enkelt att långsiktigt lagra och bevara handlingar 

elektroniskt och därmed uppfylla offentlighetslagstiftningen. E-arkiv möter 

dessa behov. 

 

Målet för införande av E-arkiv är  

 säkerställa den långsiktiga informationsförsörjningen  
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 bidrar till en ökad effektivisering  

 ge ökad tillgänglighet till information 

Stora pensionsavgångar är att vänta inom några år och det ställer stora krav 

på att Mörbylånga kommun upplevs som en attraktiv arbetsgivare för att 

kunna konkurrera om goda medarbetare. 

Kvalitets- och verksamhetsutveckling 

Arbete pågår med att effektivisera de administrativa rutinerna för 

leverantörsfakturahanteringen genom att påverka leverantörer att i skicka 

elektroniska fakturor istället för pappersfakturor. Detta som ett led i att 

minska det administrativa arbetet och en minskad miljöpåverkan. Ytterligare 

förändringar för att möta kontantlösa bankkonto, ökad automatisering av 

attester för vissa leverantörsfakturor samt översyn av kassa och 

debiteringsrutiner görs. 

2015 fortsätter arbetet för att förbättra avtalstrohet gentemot avtalade 

leverantörer bl.a. genom att införa en inköpsportal. 

Inom det personaladministrativa området kommer arbetet med att 

implementera ett personalpolitiskt program och förbättringar av 

löneprocessen att genomföras. En utredning om rätt till önskad 

sysselsättningsgrad ska under 2015 utmynna i implementering i första hand 

inom M. 

 

Kansliavdelningen arbetar med att utveckla processer och kvalitetssäkring 

genom ett annat sätt att arbeta. Kansliet kommer också att kunna bidra med 

mer utredningsresurser framgent. Ett servicecenter inom kommunen startas 

under 2015 inom sektorn Kultur och Näring. 

Mål 2015 

Redovisade mål utgör kontraktet mellan kommunstyrelsen och dess 

förvaltning och är kopplade till prestation och medel. 

Under 2015 vill vi fokusera på  

 Vi är ett stöd för hela organisationen 

 Vi möter användarnas behov 

 Vi bidrar till att skapa förståelse för vad de olika delarna i 

organisationen gör och vad vi kan bidra med till allas framgång 

 Vi använder dialog som redskap 

 Mörbylånga kommun uppfattas som en attraktiv arbetsgivare 

 

Verksamheten ska beskrivas, planeras och följas upp utifrån fyra 

perspektiv/målområden 

- Kund 

- Medarbetare 

- Utveckling 

- Ekonomi 
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Kund 

God service till nytta för såväl externa kunder som verksamheten. 

På verksamhetsområdet IT har vi följande mål: 

• Ökad kundnöjdhet 

Aktiviteter: mäta kundnöjdheten genom enkät, information om vad IT kan 

leverera för tjänster   

• Integrera IT i verksamheten – dialog, kunskapsöverföring och 

behovsinventering 

Aktiviteter: bidra till utvecklingen av E-tjänster såsom E-hälsa, bidra till 

utvecklingen av ett E-arkiv,  

• Ökad tillförlitlighet/ökad spårbarhet 

Aktiviteter: Arbeta med processbeskrivningar och dokumentation, undersöka 

behov och möjligheter av beredskap, omarbeta 

informationssäkerhetspolicyn. 

 

På verksamhetsområdet Kansli har vi följande mål: 

• Väl fungerande ärendehantering 

Aktiviteter: Processbeskrivningar som ger tydlighet, utarbeta mallar och 

bidra med utbildning till politiker och tjänstemän 

• Utveckla stödet till den demokratiska processen 

Aktiviteter: utveckla uppföljningen kring verkställighet av beslut med 

tidplaner och nivåer för detta. Uppföljning av ärendehantering m.m. och 

förtydliga rutiner för anmälan av delegationsbeslut. 

• Välfungerande arkivprocess 

Aktivitet: bidra till utvecklingen av E-arkiv 

• Fungerande författningssamling 

Aktiviteter: Se över alla policys, alla rutiner kring den formella hanteringen 

av styrdokumenten, besluts anslagning samt se över delegationsordningen.  

 

Mått Resultat 

2014 

Prognos 

2015 

Mål 

2016 

Ökad kundnöjdhet med IT  Förs in efter 

mätning 

  

Ökad kundnöjdhet från KS    

Antal omarbetade policys    

Antal omarbetade 

styrdokument 

   

 

Medarbetare 

På verksamhetsområdet Personal och löner har vi följande mål: 

 Attraktiv arbetsgivare 

Aktiviteter: Implementera resultatet av utredningen kring rätt till önskad 

sysselsättningsgrad. Se över avtalen kring flextid, semesterväxling och 

tjänstledighet. 

• Ökad frisknärvaro 

Aktiviteter: Utvärdera upphandlad företagshälsovård, genomför och bidra till 

att ta fram handlingsplaner kring medarbetarenkät, genomför 

arbetsmiljöutbildning. 
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• Känd löneprocess 

Aktiviteter: Genomför lönekartläggning, se över lönekriterierna, erbjuda 

utbildning.  

• Stöd till chefer 

Aktiviteter: Utveckla chefsstödet på intranätet, utveckla stöddokument och 

erbjuda utbildning.  

 

 

 

Mått 

 

Resultat 

2013 

Prognos 

2015 

Mål 

2017 

Andel svar stämmer bra och 

stämmer mycket bra från 

arbetsmiljöenkät 

   

Möjlighet att lära nytt och 

utvecklas i det dagliga arbetet 

80% 100% 100% 

Jag vet vad som förväntas av 

mig i mitt arbete 

80% 100% 100% 

Jag är insatt i min arbetsplats 

mål 

70% 100% 100% 

    

Sjuktalet i kommunen  5,1% 5,0% 4,0% 

   

   

   

   

Utveckling 

Inom perspektivet utveckling är målet detsamma som vår beskrivning av 

värdegrunden Människan i fokus: Vi ansvarar för att tillsammans utveckla 

Mörbylånga kommun på ett kreativt och jämlikt sätt.  

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.  

 

Mått Resultat 

2014 

Prognos 

2015 

Mål 

2016 

Antal e-tjänster 6 7 8 
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Ekonomi 

Verksamheten ska prioritera en ekonomi i balans och bedrivas inom 

tilldelade budget 

På verksamhetsområdet Ekonomi har vi följande mål för en ekonomi i 

balans 

• Finansiella målet 1 % av skatter och statliga bidrag 

Aktiviteter: Förbättra tillförlitligheten i prognoserna, tillhandahålla 

kostnads/nyttoanalys/konsekvensbeskrivning 

• Investeringsmål  

Aktivitet: tydliggöra besluten i budgetprocessen, möjliggöra framtida 

amorteringar 

• Ökad köptrohet mot ingångna avtal   

Aktiviteter: Fler använder E-faktura. Vi påbörjar användningen av en 

inköpsportal 

• Implementera ledningssystem 

 

Mått Resultat 

2014 

Prognos 

2015 

Mål 

2016 

Andel leverantörsfakturor som 

inkommer som e-faktura  

33% 45% 60% 

Ökad köptrohet    
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Verksamhetsplan fo r Miljo - och 
Byggnadsfo rvaltningen 

 

Förvaltningen arbetar med plan- och byggverksamhet samt miljö- och 

livsmedelstillsyn. 

 

Uppdraget  

Förvaltningen ska fullgöra uppgifter enligt gällande lagstiftning och av 

fullmäktige och kommunstyrelsen fastställda mål, regler och riktlinjer. I 

uppdraget ingår  

 fysisk planering enligt plan- och bygglagen, bygglovhantering 

 energi- och klimatrådgivning 

 miljö- och livsmedelsfrågor enligt miljöbalken och annan 

speciallagstiftning 

 hållbar utveckling enligt Agenda 21 med inriktning på såväl hårda som 

mjuka frågor  

 naturvård och vattenvård 

 bostadsanpassningsärenden 

 

Omva rldsanalys 

Plan och Bygg 

Verksamhetsområdet omfattar fysisk planering, bostadsanpassning, energi-

rådgivning och bygglovhantering samt strandskyddsdispenser. Enheten ska 

även svara för tillsyn inom byggande, tillgänglighet, OVK, hissar samt 

strandskydd. 

Kommunen är fortsatt attraktiv för inflyttning och nyetableringar vilket 

innebär fortsatt högt tryck på den fysiska planeringen och 

bygglovhanteringen.  

Staten har tillsatt en rad utredningar för att identifiera orsaken till rådande 

bostadsbrist. Övergripande förändringar av Plan- och bygglagen pågår som 

ett resultat av detta. Samtidigt ökar ständigt kraven på utredningar i samband 

med detaljplanearbetet. 

Översiktsplanering och detaljplaner  
Ett övergripande mål är att möjliggöra för byggande av flerbostadshus samt 

lokaler för verksamheter. Arbete med revidering av gällande översiktsplan 

kommer att avslutas och beräknas kunna antas i början av året. Större 

pågående planarbete är: 
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-Planprogram för Möllstorp 2:4 m. fl. (kring Ölandsdjurpark).  

-Färjestaden 1:165 (f d Däck Roy)  

-Planprogram för område mellan Möllstorpsgatan och Åkervägen 

- Kalvhagen 1 (camping) 

-Färjestaden 1:298 (område kring Färjestadens skola) 

Ett större planarbete som påbörjas under året är planer för centrala 

Färjestaden (Tingsplanen, Södra hamnplan och ”busskvarteret”).  

Framtagande av tre större planprogram, Möllstorp, Strandskogen och invid 

Åkervägen, kommer att generera arbete med efterföljande detaljplaner. 

Detta tillsammans med fortsatt högt intresse för utbyggnad innebär att 

verksamheten äskar medel för ytterligare en fast tjänst på plansidan. Idag 

finns tre fasta tjänster. 

Bygglovhantering 
Ett led i att förbättra handläggningen av ansökningar är att använda bra 

handläggningssystem. Enheten har kartlagt handläggningsrutiner och 

analyserat fördelar med ett system som är uppbyggt för byggärenden. 

Resultatet är att säkerhet och effektivitet kommer att öka. Möjlighet ges 

också att erbjuda utökade e-tjänster. Enheten äskar därför medel för inköp av 

handläggarsystem. 

Öka effektiviteten i hanteringen bland annat genom utveckling av hemsidan 

för att öka tydligheten och informationen till allmänheten bland annat genom 

att beskriva och kartera färdiga planer och byggklara tomter. Länsstyrelsen 

har aviserat att en tillsynsplan för kommunernas tillsyn av byggväsendet 

kommer att krävas i framtiden. Omfattningen av en sådan har ännu inte 

framkommit. Resurser och planering för en sådan tillsynsplan finns med i 

verksamhetsplaneringen för året. 

Bostadsanpassning 
Arbete pågår kontinuerligt för att förbättra arbetssätt och rutiner för att 

erhålla en snabbare och kostnadseffektivare hantering. Ett mycket gott 

samarbete har upprättats med kommunens arbetsterapeuter. Kommunen 

ingår i nätverk och deltar regelbundet på träffar för länets handläggare. En 

tendens finns till att antalet mera omfattande ärenden ökar. 

Klimat- och energirådgivning 
Ny ansökan om medel för klimat- och energirådgivning kommer att 

inlämnas till Energimyndigheten under hösten 2014. Under förutsättning att 

medel beviljas kommer rådgivningen att fortsätta i oförändrad omfattning. 

En fortsatt inriktning mot uppsökande och utåtriktad verksamhet 

eftersträvas. Detta sker inom budgetramen för verksamheten. Medel från 

Energimyndigheten har hittills motsvarat en halvtidstjänst. 

Taxor och avgifter 
En översyn av taxan kommer att bli aktuell under året. Den taxa som antogs i 

samband med ny Plan- och bygglag och som tillämpas i kommunen är 

föremål för översyn av SKL (Sveriges Kommuner och Landsting). Nya 

ändringar i PBL genererar ytterligare ändringar i taxan. Ny lagstiftning om 

bygglovfria åtgärder kan komma att innebära minskade intäkter. Det är svårt 

att bedöma detta i dagsläget. 

Miljö 

Tillsynsfrågor 
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Tillsyn är ett viktigt verktyg för att se till att kraven i olika lagstiftningar 

följs. Livsmedelskontrollen håller sedan tidigare en bra frekvens och kvalitet 

vilket även konstaterats i revisioner av både Livsmedelsverket och 

länsstyrelsen. Det är viktigt att denna goda nivå bibehålls. Miljötillsynen 

anser vi också håller en god kvalitet men mängden genomförda tillsynsbesök 

har tidigare varit alltför låg. Arbetet med att öka tillsynsfrekvensen i 

kommunen kommer att fortgå under 2015. Under 2015 kommer 

alkoholhandläggningen att organisatoriskt föras över till miljöverksamheten. 

Miljösamverkan Sydost samordnar tillsynsmyndigheterna inom miljö-, 

livsmedel och hälsoskyddsområdena i Gotlands och Kalmar län. 

Tillsynsmyndigheterna finns i länens kommuner och på länsstyrelserna. 

Samverkan sker genom att driva projekt inom våra arbetsområden samt 

genomföra valda utbildnings- och temadagar. 

Energi och klimat 
Kommunens klimatstrategi gäller till och med 2014 men många mål har 

längre tidshorisont. De flesta andra kommuner i länet är i liknande situation 

och ett delvis gemensamt arbete kommer att ske med uppdatering och 

genomförande av kommunernas klimatstrategier. I den kommande strategin 

kommer det vara tydligare fokus på åtgärder för att uppnå målen. En viktig 

del är att arbeta för kommunens mål att vara fossilbränslefri kommun 2025 

uppnås. Mycket arbete har redan genomförts på fastighetssidan. Detta arbete 

kommer att fortsätta samtidigt som ökat fokus läggs på transporter och 

förnybara drivmedel. 

Kalmarsundskommissionen och Östersjön 

Kustkommunerna runt Kalmarsund arbetar gemensamt inom Kalmarsunds-

kommissionen. Människor runt Kalmarsund med omnejd har alltid varit 

beroende av Östersjön. I dag är de ekologiska systemen i kraftig obalans. 

Kalmarsundskommissionen arbetar med konkreta åtgärder för att försöka 

förbättra situationen. Under 2015 kommer vi att öka engagemanget från 

Mörbylånga kommuns sida i detta arbete och i problematiken kring 

övergödningen av Östersjön. I samband med att Energimyndighetens bidrag 

till energieffektivisering upphör kommer tjänsten som kommunens miljö- 

och klimatstrateg delvis att omformas och även omfatta bl.a. dessa 

arbetsuppgifter. 

 

Ma l 2015-2017 

Verksamheten ska beskrivas, planeras och följas upp utifrån fyra 

perspektiv/målområden 

Ma l Ma tt Aktiviteter 

Möjliggör byggande 

av flerbostadshus och 

verksamheter genom 

att planlägga för dessa 

ändamål. 

Antal lägenheter i 

antagna planer. 

Antal kvm planlagd 

mark för 

verksamheter. 

Ta fram en 

bostadsförsörjnings-plan.  

”Remissa” planerna för 

kostnadsanalys. 

Utred ansvaret för 
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skötsel av grönytor och 

vägar. 

Skapa hög 

tillgänglighet och god 

service genom 

hemsida, facebook, e-

tjänster, telefon, e-

post, personliga möten 

och begripliga beslut. 

Resultatet förbättras 

i KKIK 

(Kommunens 

Kvalitet I Korthet). 

Kvalitetsmått till 

exempel beslut 

håller vid ett 

överklagande, enkät 

med mera. 

Samtala med varandra 

innan övergripande 

beslut föreslås eller tas. 

Ta fram enkät för 

kvalitetsmätning. 

Beakta 

klimataspekterna i all 

samhällsplanering 

såväl som i vår egen 

verksamhet. 

Finns med i beslut 

till exempel närhet 

till kollektivtrafik. 

Placera oss bättre i 

Miljöaktuellts 

kommunranking. 

Ta fram en ny 

klimatstrategi. 

Ta fram utfasningsplan 

av fossilbränsledrivna 

fordon. 

Solceller där det är 

möjligt och ekonomiskt. 

Biogas – projekt startas 

efter att förstudien är 

klar. 
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