
 
 
 
 
 

1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Årsredovisning 2019 
Mörbylånga kommun 

 

  



 
 
Årsredovisning 2019 Mörbylånga kommun 
Förvaltningsberättelse 

 
 
 

2 
 

 

  



 
 
Årsredovisning 2019 Mörbylånga kommun 
Förvaltningsberättelse 

 
 
 

3 
 

Innehållsförteckning 

Översikt över verksamhetens utveckling ........................................................ 4 

Politiken har ordet ............................................................................................. 5 

Den kommunala koncernen .............................................................................. 7 

Förvaltningsorganisation ..................................................................................... 9 

Viktiga förhållanden för resultat och ställning ...............................................10 

Omvärldsanalys..................................................................................................10 

Befolkning, sysselsättning, pendling i Mörbylånga kommun ...............................11 

Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten ........................12 

God ekonomisk hushållning och måluppfyllelse ...........................................13 

Uppföljning av kommunens övergripande mål ....................................................13 

Medborgare ........................................................................................................14 

Utveckling...........................................................................................................16 

Medarbetare .......................................................................................................18 

Ekonomi .............................................................................................................19 

Händelser av väsentlig betydelse ...................................................................20 

Kommunen .........................................................................................................20 

Koncernen ..........................................................................................................21 

Förväntad utveckling .......................................................................................24 

Kommunen .........................................................................................................24 

Koncernen ..........................................................................................................25 

Kvalité i verksamheten .....................................................................................28 

Risker och intern kontroll ....................................................................................29 

Personalekonomisk redovisning.....................................................................30 

Resultat och ekonomisk ställning ...................................................................33 

Modell för analys av resultat och ekonomisk ställning ........................................33 

Resultat och kapacitet ........................................................................................33 

Risk och kontroll .................................................................................................35 

Avslutande kommentar och sammanfattning ......................................................37 

God ekonomisk hushållning och balanskravsutredning med 

resultatutjämningsreserv ....................................................................................37 

Driftsredovisning ..............................................................................................40 

Årets resultat med avvikelse mot budget ............................................................40 

Investeringsredovisning ..................................................................................42 

Årets investeringar .............................................................................................42 

Redovisningsprinciper .....................................................................................44 

Resultaträkning ................................................................................................46 

Balansräkning ..................................................................................................47 

Balansräkning ..................................................................................................48 

Kassaflödesanalys ...........................................................................................49 

Noter ..................................................................................................................50 

Koncernbolagens fullständiga resultat och ekonomiska ställning ..............58 

Vart går dina skattepengar? ............................................................................60 

 



 
 
Årsredovisning 2019 Mörbylånga kommun 
Förvaltningsberättelse 

 
 
 

4 
 

Översikt över verksamhetens 
utveckling 
Femårsöversikt 2019 2018 2017 2016 2015 

            

Antal invånare 31/12 15 249 15 048 15 000 14 916 14 669 

            

Kommunal skattesats inkl begravningsavgift 33,03% 33,02% 33,03% 32,78% 32,78% 

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

            

Skattekraft (kr/inv.) 198 931 193 730 187 969 181 583 177 918 

            

Budgetavvikelse driftsbudget totalt (mnkr) 28,1 39,7 4,1 9,1 10 

            

Skatteintäkter, generella statsbidrag och 
utjämning, mnkr 897 867 835 794 839 

Skatteintäkter, generella statsbidrag och 
utjämning, kr per invånare 58 824 57 642 55 641 53 209 57 214 

            

Nettokostnader, kr per invånare 57 352 55 214 55 233 53 232 50 369 

            

Årets resultat, mnkr 31,4 46,7 17,5 9,2 17,4 

            

Investeringar, mnkr 121 184 139 93 110 

            

Totala tillgångar, mnkr 1 547 1 479 1 342 1 240 1 158 

Tillgångar tkr per invånare 101 98 89 83 79 

            

Eget kapital, mnkr 430 407 361 343 326 

Eget kapital tkr per invånare 28 27 24 23 22 

            

Låneskuld i mnkr 819 781 724 670 618 

            

Pensionsåtaganden, mnkr 269 271 271 279 291 

            

Soliditet (%) 27,8% 27,4% 26,9% 27,7% 28,0% 

Soliditet inkl pensionsåtaganden (%) 13,3% 11,9% 9,3% 7,9% 10,1% 

            

Skuldsättningsgrad (%) 191% 192% 201% 195% 190% 

Likviditet 188% 166% 164% 182% 161% 

Rörelsekapital, mnkr 173 151 149 155 123 

            

Antal årsarbetare 1 169 1 165 1 180 1 205 1 102 

Personalkostnader, mnkr 628 598 568 548 487 
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Politiken har ordet 
Den nya majoritetens främsta prioritet under 2019 

har varit och är alltjämt ordning och reda i 

kommunens ekonomi. En långsiktigt stabil 

ekonomi är en förutsättning för att möta det stora 

investeringsbehovet samtidigt som låneskulden 

behöver minska. Ekonomin för den svenska 

kommunsektorn försämras i en allt snabbare takt. 

Den främsta anledningen till de ekonomiska 

utmaningarna är den demografiska utvecklingen 

med allt fler äldre och yngre medan antalet 

invånare i arbetsför ålder inte ökar i samma takt. 

Utgångsläget 

Inför 2019 var det ekonomiska läget kärvt och för 

att få ihop en budget krävdes att alla hjälptes åt 

och drog sitt strå till stacken. Budget 2019 var 

resultatet av den gamla majoritetens 

budgetriktlinjer och den nya 

majoritetskonstellationen hade begränsade 

möjligheter att påverka prioriteringarna vilket 

resulterade i ett generellt besparingskrav på 1,5 % i 

alla verksamheter. Trots detta var det budgeterade 

resultatet blygsamma 3,3 miljoner kronor vilket 

inte var i närheten av det finansiella målet. 

Besparingarna har ställt stora krav på nämnderna 

och verksamheterna som har kämpat för att hitta 

nya effektivare arbetssätt och andra åtgärder för att 

kunna hålla budget med bibehållen kvalitet. 

Årsbokslutet visar att alla nämnder har klarat att 

anpassa sin verksamhet till den nya budgetramen, 

utom utbildningsnämnden. Resultatet i framför allt 

utbildningsnämnden, men även i socialnämnden, 

visar att gränsen för vad verksamheterna klarar i 

form av besparingar utan en avsevärt sämre 

kvalitet är nådd och ger oss tydliga signaler om 

vilka prioriteringar som måste göras framöver. 

Årets resultat 

Sammantaget visar nämnderna ett resultat på -9,6 

miljoner men trots detta landar det totala resultatet 

på + 31,4 miljoner kronor vilket motsvarar 3,5 % 

av skatteintäkter och bidrag och innebär att vi inte 

bara når det finansiella målet för året utan även 

indikerar att vi kommer att nå målet om minst 2 % 

i genomsnitt under perioden 2018-2020. Det är ett 

mycket bra resultat med tanke på 

förutsättningarna. Att kommunen fortsätter göra 

goda resultat är inte bara viktigt utan en 

förutsättning för att vi ska klara utmaningarna de 

kommande åren. Det är finansförvaltningen som 

täcker upp nämndernas underskott och att 

resultatet blev så pass bra beror på en rad 

engångsposter som man inte räknat med som 

exploateringsvinster, komponentavskrivningar och 

reavinster och utdelning från KLP. Andra saker 

som påverkat resultatet positivt är högre 

skatteintäkter och generella bidrag än budgeterat 

samt lägre räntekostnader, pensions- och 

semesterlöneskuld. 

Vår gemensamma vision 

Våra partier möts i en gemensam vision om hela 

södra Öland som lever och utvecklas. Vi ser att 

näringsliv, invånare, politiker och medarbetare 

tillsammans utgör kraften och också tillsammans 

bär ansvaret för den fortsatta utvecklingen av 

Mörbylånga kommun. Vi möts, kommunicerar, 

blickar ut i omvärlden och samverkar för en bättre 

kommun. Kraftsamling Sydöland är ett bra 

exempel på sådan samverkan. Kommunens 

lyckade övertagande av Eketorps borg och 

samarbetet med Statens fastighetsverk är ett annat 

exempel. 

Näringslivet 

En tydlig målsättning inför 2019 var att förbättra 

och stärka relationerna med näringslivet. Vi ser nu 

att genomlysningen av kommunens 

näringslivsarbete redan har börjat ge resultat. 

Servicen till företagare och entreprenörer har 

förbättrats genom snabbare bygglovshantering. 

Dialogen och den så viktiga återkopplingen med 

förståelse för näringslivets frågor och behov har 

tagit fart när en näringslivschef nu finns på plats. 

Välfärd och kommunal service 

Vi vill att alla invånare i hela kommunen erbjuds 

en välfärd och jämställd kommunal service som 

håller hög kvalitet. Kommunens vård och omsorg 

såväl som utbildningsverksamheten ska tillhöra de 

bästa i Sverige. Detsamma gäller inom 

kulturområdet då vi ser kulturen som en 

grundläggande del av människors möjligheter till 

självförverkligande och delaktighet i samhället. 

När vi tittar på resultatet i SCBs 

medborgarundersökning ser vi tydliga 

förbättringar i flera avseenden. Det som särskilt 

sticker ut är medborgarnas nöjdhet med 

kommunens förskola och grundskola. Glädjande är 

också att medborgarna uppfattar vårt ökade fokus 

på information och att förtroendet för kommunen, 

såväl politiker som tjänstepersoner, har ökat 

markant sedan föregående år. 

Vi jämför också vår kvalitet med andra kommuner 

i KKIK, Kommunens Kvalitet i Korthet. Här ser vi 

till exempel att andelen elever i årskurs 3 som 

deltagit och klarat samtliga delprov i svenska är 89 

% vilket tillhör det absoluta toppskiktet i Sverige. 

Vad gäller elevernas behörighet till gymnasiet har 
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vi bästa resultat i Kalmar län. Även vad gäller 

brukarbedömningen av äldreomsorgen tillhör 

Mörbylånga kommun de bästa i Sverige. 93 % är 

ganska eller mycket nöjda med särskilt 

boende och motsvarande siffra för 

hemtjänsten är 94 %. 

Bostäder och byggande 

I dialog med medborgarna har ett 

planprogram för Färjestadens 

utveckling tagits fram. 

Färjestaden kommer äntligen att 

få ett riktigt centrum med 

butiker, bostäder, arbetsplatser 

och mötesplatser för 

medborgarna. Enligt planen 

kommer Färjestaden växa med ett 

tusental nya invånare. Men hela 

södra Öland ska leva! Ett trettiotal 

nya bostäder planeras i attraktiva 

Grönhögen och genom ”dubbel 

markanvisning” stimuleras entreprenörer 

att bygga bostäder även i områden som inte 

anses vara de mest attraktiva för att behoven på 

hela södra Öland ska tillgodoses. 

Vattenförsörjningen 

En ödesfråga för vår kommun de senaste fyra åren 

har varit vattenförsörjningen. Ett nytt vattenverk är 

nu igång i Mörbylånga, med världsunikt innovativt 

användande av reningsteknik. Vår 

vattenförsörjning, oavsett klimatet, är därmed 

säkrad för överskådlig framtid. Utbyggnad av 

vattenledningsnätet, särskilt på östra sidan, löper 

på enligt plan. 

Avslutningsvis konstaterar vi att den största 

utmaningen för framtiden är att leverera 

välfärdstjänster till våra 

medborgare i den 

utsträckning och av den 

kvalitet som 

förväntas samtidigt 

som andelen äldre 

och barn i vår 

befolkning ökar 

kraftigt. Södra 

Öland är unikt 

och vår 

drivkraft är att 

genom dialog 

och samverkan 

utveckla hela 

vår kommun 

attraktivt och få 

fler att bosätta sig, 

jobba och verka i 

Mörbylånga kommun. 

Årsredovisningen visar 

att vi är på rätt väg men utan 

alla medarbetare, invånare, företagare 

och föreningar kommer vi ingenstans. Vi vill rikta 

ett stort tack till alla er som var och en bidragit till 

ett bra 2019 och som fortsätter anta framtidens 

utmaningar tillsammans med oss! 

Matilda Wärenfalk (S), kommunstyrelsens 

ordförande 

Anna-Kajsa Arnesson (C), kommunstyrelsens 

förste vice ordförande
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Den kommunala koncernen 

 

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och riksdagens motsvarighet i kommunen. 

Kommunfullmäktige utser i sin tur kommunstyrelsen som är kommunens motsvarighet till regering. 

Kommunfullmäktige har 45 ledamöter och mandatfördelningen för åren 2019-2022 är enligt följande: 

Mandatfördelning 
2019-2022                   

Parti S C V M KD L MP SD TOTALT 

Ledamöter 13 9 2 11 2 1 1 6 45 

 

Kommunstyrelsen planerar, leder och samordnar kommunens verksamhet och ekonomi samt förbereder alla 

ärenden till kommunfullmäktige och genomför sedan deras beslut. Kommunstyrelsen har 13 ledamöter och nio 

ersättare. 

Mörbylånga kommun har flera nämnder; valnämnden, revisorer, samhällsbyggnadsnämnden, utbildnings-

nämnden, kultur- och tillväxtnämnden samt socialnämnden. Nämnderna ansvarar i sin tur för olika frågor och 

områden. Nämnderna (förutom valnämnden och revisorerna) har nio ledamöter och fem ersättare. Därutöver är 

K
o

m
m

u
n

fu
llm

ä
k
ti
g

e

Valnämnd

Revisionen

Samhällsbyggnadsnämnd

Utbildningsnämnd

Kommunstyrlese
Budget- och 

uppföljningsutskott

Kultur- och tillväxtnämnd

Socialnämnd Sociala utskottet

Kommunkoncern
(Mörbylånga kommun)

Mörbylånga Bostads AB
(Ägardel: 100%)

Mörbylånga Fastighets AB
(Ägardel 100%)

Ölands Kommunalförbund
(Ägardel: 58%)

Kalmarsunds 
gymnasieförbund
(Ägardel: 14%)

Kalmarsundsregionens 
renhållare

(Ägardel: 11%) 
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Mörbylånga kommun med i de gemensamma nämnderna Hjälpmedelssamverkan i Kalmar län och 

gemensamma överförmyndarnämnden med Kalmar och Borgholm. 

Mörbylånga kommun har inga privata utförare till sin verksamhet. 

Nämnder/Bolag/Förbund Verksamhet 

Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen är kommunfullmäktiges verkställande 

organ och regeringens motsvarighet i kommunen. 

Kommunstyrelsen ansvarar för att leda och samordna 

kommunens verksamhet och de olika stödverksamheterna 

är organiserade här. Kommunstyrelsen är även 

arkivmyndighet. 

Kultur- och tillväxtnämnden Kultur- och tillväxtnämnden ansvarar för fritidsfrågor, 

näringslivs- och landsbygsutveckling, 

arbetsmarknadsfrågor, kulturverksamhet och kulturskola, 

mark och exploatering  samt infrastruktur där områdena 

vatten, avlopp, fjärrvärme, gator och vägar, 

kartförsörjning, parker och allmänna platser, hamnar och 

fastigheter. 

Samhällsbyggnadsnämnden Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för planverksamhet, 

byggverksamhet, gestaltning och utformning av allmänna 

platser och gator, miljö- och hälsoskydd samt livsmedel. 

Samhällsbyggnadsnämnden fullgör även kommunens 

uppgifter gällande alkohol-, tobaks- och 

läkemedelslagstiftningen. 

Socialnämnden Socialnämnden ansvarar för kommunal hälso- och 

sjukvård, drift av socialtjänstens olika boendeformer, 

hemtjänst, hemsjukvård, daglig verksamhet, 

familjerådgivning, budgetrådgivning och skuldsanering 

samt familjecentral. 

Utbildningsnämnden Utbildningsnämnden ansvarar för kommunens omsorg 

och utbildning i förskola, grundskola, särskola, 

gymnasieskola samt för kommunal vuxenutbildning, 

fritidshem, öppen förskola och elevhälsa. 

Mörbylånga Bostads AB Mörbylånga Bostads AB är ett allmännyttigt 

bostadsföretag med fastigheter på sju orter på södra 

Öland; Mörbylånga, Färjestaden, Gårdby, Skogsby, 

Algutsrum, Grönhögen och Degerhamn. 

Bostadsbolaget bygger och förvaltar bostäder med 

hyresrätt.  

Mörbylånga Fastighets AB Mörbylånga Fastighets AB tillgodoser näringslivets 

behov av lokaler. Mörbylånga Fastighets AB är helägt av 

Mörbylånga kommun. 

Ölands kommunalförbund Ölands Kommunalförbund är ett formellt samarbetsorgan 

för kommunerna Borgholm och Mörbylånga. Ölands 

Kommunalförbund är huvudman för Räddningstjänsten 

på Öland. 

Kalmarsunds gymnasieförbund Kalmarsunds gymnasieförbunds uppgift är att bedriva 

och utveckla gymnasial utbildning och kommunal 

vuxenutbildning åt medlemskommunerna Borgholm, 

Kalmar, Mörbylånga och Torsås. 

Kommunalförbundet Sydarkivera Kommunalförbundet Sydarkivera fungerar som en 

gemensam arkivorganisation för sina 

förbundsmedlemmar med fokus på e-arkivering.  

Kalmarsundsregionens Renhållare KSRR ansvarar för insamling och behandling av 

hushållsavfall i Mörbylånga, Kalmar, Nybro, Torsås och 

Oskarshamns kommuner. 
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Förvaltningsorganisation 

I kommunen finns en förvaltning med tjänstemän som verkställer politikernas beslut. 

Kommunstyrelseförvaltningen lyder under kommunstyrelsen. 
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Viktiga förhållanden för resultat och 
ställning 

Omvärldsanalys 

Kommunens verksamhet påverkas ständigt av 

förändringar i omvärlden. Det internationella 

ekonomiska läget, näringslivets och 

arbetsmarknadens utveckling, politiska beslut av 

riksdag och regering samt utvecklingen i regionen 

är sådana saker som påverkar kommunens 

utveckling. Sveriges kommuner och regioner 

(SKR) gör bedömningar av förutsättningarna som 

sammanfattas i detta avsnitt. 

Svensk ekonomi 

Det senaste året har utvecklingen i världsekonomin 

mattats av efter flera år av tillväxt. De flesta 

indikatorer pekar på en fortsatt relativ svag 

utveckling i många länder. 

Svensk ekonomi ser nu ut att ha passerat toppen av 

högkonjunkturen och utmaningarna för 

välfärdssektorn är stora. Konjunkturen har under 

de senaste åren stärkts och det har varit en hög 

tillväxt, men under 2019 har skatteunderlagets 

tillväxt dämpats. Samtidigt ökar antalet yngre och 

äldre i betydligt snabbare takt än den arbetsföra 

delen av befolkningen. Det gör att efterfrågan på 

välfärdstjänster ökar, men bidrar också till bristen 

på arbetskraft. De kommande åren förväntas 

demografins utveckling göra att behoven av 

grundskola och äldreomsorg ökar. 

Kompetensförsörjningen är en av de största 

utmaningarna framöver för sektorn. Offentlig 

sektor kommer behöva rekrytera fler, men också 

utmana traditionella arbetssätt, införa heltid som 

norm och förlänga arbetslivet. 

Skatteunderlaget 

SKR räknar med fortsatt inbromsning av 

skatteunderlagets tillväxt sett både till den faktiska 

och underliggande ökningstakten. Orsaken är att 

sysselsättningen ökar långsammare. Antalet 

arbetade timmar förväntas inte öka alls, detta 

motverkas till viss del av att timlönerna ser ut att 

öka mer samt att både pensioner och 

arbetsmarknadsersättningar bidrar mer till 

skatteunderlaget. Dessutom höjs grundavdragen 

åter igen för personer som fyllt 65 år (och 

kompenseras ånyo via en höjning av anslaget 

Kommunalekonomisk utjämning). Sammanvägt 

innebär då detta att skatteunderlagets ökningstakt 

avtar ytterligare. 

Kommunsektorns ekonomi 

Kommunernas preliminära resultat för 2018 

uppgick till 14 miljarder kronor. Det är strax över 

2 procent, tumregeln för god ekonomisk 

hushållning i sektorn, och 10 miljarder sämre än 

2017. En sämre skatteunderlagsutveckling 2019–

2022, i kombination med fortsatt stora 

behovsökningar, väntas leda till allt sämre resultat. 

SKR räknar med en dämpad kostnadsökningstakt 

de närmaste åren, bland annat som en följd av att 

kostnaderna fortsätter minska efter 2015 års 

flyktingsituation. För att kunna öka resurserna till 

verksamheterna i takt med demografin, och nå ett 

resultat på endast 1 procent av skatter och 

generella statsbidrag, krävs budgetförstärkande 

åtgärder på 24 miljarder år 2022 (eller drygt 0,7 

procent av bruttokostnaderna årligen). Det 

kommer med andra ord att krävas avsevärda 

effektiviseringar framöver. Brist på utbildad 

personal kommer att sätta ytterligare press på 

kommunerna att hitta nya lösningar för att klara 

välfärdsuppdragen. 

Investeringsbehovet ökar mer än tidigare då 

befolkningen ökar i de yngre åldersgrupperna, 

vilket ställer krav på fler förskolor, skolor och 

bostäder. Antalet äldre ökar också, vilket leder till 

stora investeringsbehov inom omsorgen. Dessutom 

finns stora investeringsbehov inom VA och annan 

infrastruktur. Investeringsnivån kommer troligen 

att fortsätta öka under de kommande åren. Detta 

beror bland annat på att många bostäder och 

verksamhetsfastigheter som byggdes under 1960- 

och 1970-talet behöver renoveras eller ersättas 

med nya. En ökad investeringsvolym innebär 

ökade driftskostnader som kommer att ta allt större 

utrymme i kommunens driftbudget. 

Kommunernas investeringar kan finansieras 

genom avskrivningar, positivt resultat, inkomster 

av försäljning, användning av befintlig likviditet 

eller genom extern upplåning. Kommunernas 

låneskulder ökar de kommande åren och 

bedömningen är att de ökar med ca 10-12 procent 

de kommande åren. Ökad skuldsättning ökar 

räntekänsligheten och ökade räntekostnader 

påverkar utrymmet för övriga kostnader i 

verksamheterna. 
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Befolkning, sysselsättning, pendling i Mörbylånga kommun

Befolkning 

Kommunens befolkning ökade under 2019 med 

201 personer och uppgick vid årsskiftet till 15 249 

personer, varav 7 681 kvinnor och 7 568 män. 

Ökningen under 2019 är över den målsättning som 

Mörbylånga kommun har med en 

befolkningsökning på 120 personer årligen. 

 

Antalet person som flyttade in till Mörbylånga 

kommun var 970 personer där 513 st kom från 

kommuner inom länet. Antalet personer som 

flyttade från kommunen var 774 st där 484 flyttade 

till en kommun i länet.  

Boendeformen 

I Mörbylånga är den vanligaste boendeformen 

småhus äganderätt där bor 76,7%, i flerbostadshus 

hyresrätt bor 10,5% och 1,5% bor i flerbostadshus 

bostadsrätt. Genomsnittliga huspriserna för 

permanentbostad 2 102 000 kr och det 

genomsnittliga priser för en fritidsbostad är  

1 531 000kr. (SCB 2018) 

Pendling 

Inpendling till kommunen är 1 887 personer där 

170 st kommer från kommuner utanför länet. 

Utpendling från kommunen är 3 634 där 404 

personer pendlar till en kommun som ligger 

utanför länet. (SCB 2017) 

Näringsliv 

Mörbylånga kommun är jordbrukskommun och 

industriort, småföretagarkommun och förort. I 

Mörbylånga kommun finns det knappt 2 000 

arbetsställen, 25% av dem drivs eller leds av 

kvinnor att jämföra med riket som är 24%. De 

största arbetsgivarna är kommunen, landstinget 

och Guldfågeln. 2019 registrerades 91 nya företag 

i kommunen där de de fem största branscherna är 

byggverksamhet, jordbruk, handel 

fastighetsverksamhet och information och 

kommunikation. De stora etableringarna i Kalmar 

påverkar i allra högsta grad Mörbylångas 

förvärvsfrekvens, och därmed skatteintäkter. 

Mörbylånga är att betrakta som en förortskommun 

vilket innebär att mer än 50 procent av 

nattbefolkningen pendlar till arbete inom annan 

kommun. (SCB och UC) 

Markanvändning 

Mörbylånga kommuns totala landyta är 66725 

hektar och marken används till: 

Markområde Mörbylånga Sverige 

Åker 29,7% 6,4% 

Betesmark 44,5% 1,0% 

Skogsmark produktiv 11,5% 57,7% 

Skogsmark improduktiv 1,0% 11,4% 

Bebyggd mark 4,7% 2,9% 

Övrig mark. 8,0% 20,3% 

 

Befolkning  2019 2018 2017 2016 2015 

Folkmängd 15 249 15 048 15 000 14 916 14 669 

            

Folkökning/-
minskning 201 48 84 247 171 

            

Födda 138 156 174 133 140 

Döda -138 -179 -195 -142 -141 

Födelseöverskott/-
underskott 0 -23 -21 -9 -1 

            

Inflyttning 970 937 1 012 1 098 983 

Utflyttning -774 -870 -907 -842 -811 

Flyttöverskott/-
underskott 196 67 105 256 172 

Händelser som rapporteras från Skatteverket som avser tidigare år än 

referensåret ingår inte i statistiken för referensåret avseende antalet födda, 

döda samt in- och utvandringar. Däremot ingår dessa händelser som 

underlag till statistiken över folkmängd. 
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Styrning och uppföljning av den 
kommunala verksamheten 
Styrning av den kommunala verksamheten med 

dess omfattning och bredd är en stor utmaning. Det 

grundläggande syftet med styrningen är 

samordning och inriktning av verksamhetens delar 

mot gemensamma mål. De övergripande 

strategierna och målen för kommunens arbete är 

framtagna i syfte att förverkliga Mörbylånga 

kommuns vision; ”Mörbylånga – en kommun där 

vi växer, lever och verkar tillsammans. Här skapar 

vi goda förutsättningar för vår framtid, trygghet 

och fritid.”  

Mörbylånga kommun tillämpar principerna för 

målstyrning efter uppföljningsmodellen 

”balanserat styrkort”. De kommunövergripande 

målen omfattar fyra olika perspektiv som är 

medborgare, utveckling, medarbetare och 

ekonomi. 

Perspektiven ”Medborgare” och ”Utveckling” 

riktar sig utåt till invånare, företag och andra 

intressenter som verkar i kommunen och omfattas 

av kommunalt finansierande tjänster eller 

kommunens myndighetsutövning. Perspektiven 

ska ge uttryck för vad som utlovas till 

kommuninvånarna, hur ett hållbart samhälle 

skapas samt hur en attraktiv kommun byggs både 

för dagens och morgondagens behov, 

förväntningar och utmaningar. 

Perspektiven ”Medarbetare” och ”Ekonomi” riktar 

sig inåt mot organisationen och beskriver 

förutsättningar för att kunna leverera god 

kommunal service till våra invånare. Perspektiven 

beskriver vad som stärker och utvecklar 

kompetenser och resurser och vad som gör 

kommunen till en attraktiv arbetsgivare med stolta 

medarbetare. Vidare ska ekonomiperspektivet 

svara på frågor hur effektiviteten kan lösas. 

Uppföljning av mål och budget sker minst en gång 

per tertial. Ekonomisk uppföljning mot budget sker 

minst varannan månad.  

Processer för intern kontroll och 
uppsiktsplikt 

Den kommunala förvaltningen arbetar löpande 

under året med att identifiera risker i omvärlden, 

verksamheten och i ekonomin. Dessa risker 

sammanställs sedan tillsammans med de 

kontrollmoment som ska genomföras för att 

säkerställa att de inte inträffar i en intern 

kontrollplan som nämnden beslutar om i 

november/december. Löpande under året arbetar 

sedan förvaltningen med att följa upp den interna 

kontrollen och utfallet av kontrollen rapporteras 

till nämnden minst en gång om året i samband med 

avlämnandet av årsrapporten. 

Budget och uppföljningsutskottet arbetar med att 

följa upp hela den kommunala verksamheten. De 

träffar samtliga nämnder, representanter för 

förbund och bolag för strukturerade dialoger som 

ligger till grund för uppföljningen av 

verksamheten. 

Centrala styrdokument 

Inom Mörbylånga kommun används olika 

styrdokument. Styrdokumenten syftar till att 

förtydliga den politiska viljan och säkra en effektiv 

och säker verkställighet. Kommunens mest 

centrala styrdokument är "Verksamhetsplan med 

budget och flerårsplan" där kommunfullmäktige 

varje år beslutar om verksamhetsmål och 

ekonomiska ramar för verksamheten. Ett annat 

viktigt styrdokument är kommunens servicepolicy 

som hanterar vårt uppdrag om att ge service till 

medborgarna.  

Kommunfullmäktige har även utfärdat ägardirektiv 

till de helägda bolagen. Syftet med ägardirektiven 

är att kommunallagen förutsätter ett kommunalt 

inflytande över bolagen eftersom de är ett 

instrument för kommunal verksamhet. Kommunen 

har även ett politiskt och ekonomiskt ansvar för 

bolagen och de kommunala bolagen är en del av 

kommunen. 

För förbunden finns förbundsordningar beslutade 

av kommunfullmäktige och kommunen finns 

representerade i direktioner och styrelser för att 

utöva sin styrning och uppsiktsplikt. 

För att läsa styrdokumenten i sin helhet samt 

övriga styrdokument hänvisas till kommunens 

webbsida. 
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God ekonomisk hushållning och 
måluppfyllelse 

Uppföljning av kommunens 
övergripande mål 

God ekonomisk hushållning kan ses i två 

dimensioner; att hushålla med resurserna i tiden 

samt att hushålla med resurserna över tiden. Det 

vill säga att väga ekonomi mot verksamhet på kort 

sikt, samt att väga verksamhetens behov idag mot 

verksamhetens behov på längre sikt. Vidare har 

begreppet god ekonomisk hushållning såväl ett 

finansiellt perspektiv som ett 

verksamhetsperspektiv.  

Det finansiella perspektivet innebär bland annat att 

varje generation själv ska bära kostnaderna för den 

service som den konsumerar, det vill säga att ingen 

generation ska behöva betala för det som en 

tidigare generation har förbrukat. 

Verksamhetsperspektiv tar sikte på att kommunen 

måste bedriva sin verksamhet på ett 

kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt för att 

kunna skapa förutsättningar för en god ekonomisk 

hushållning.  

Enligt kommunallagen ska kommunen varje år 

bedöma om lagens krav på god ekonomisk 

hushållning uppfylls. Årsredovisningen och den 

finansiella analysen syftar till att identifiera hur 

kommunen lever upp till god ekonomisk 

hushållning. Mörbylånga kommun uppfyller 

kraven genom en ekonomi i balans. Med en stark 

ekonomi över tid kan vi fortsätta bygga en trygg 

och hållbar framtid. En samlad bedömning är att 

det kvarstår en del arbete för att klara den totala 

måluppfyllelsen.  

Perspektiv 
Antal 

mål 

Andel 
upp-

nådda 
Måluppfyl-

lelse % 

Medborgare 3 1 33% 

Utveckling 4 2 50% 

Medarbetare 3 1 33% 

Ekonomi 1 1 100% 

Total samman-
vägning 11 5 45% 

Utifrån de olika perspektiven och de indikatorer 

som valts ut för att mäta måluppfyllelsen kan vi 

konstatera att målsättningarna för de olika indika-

torerna var högt satta för 2019. I flera fall har vi 

förbättrat oss jämfört mot tidigare år och är också 

bättre än liknande kommuner men eftersom målta-

len var högre satta når vi inte målen. Vi bedriver 

en bra verksamhet i kommunen som för oss när-

mare visionen. Det största bekymret är perspekti-

vet medarbetare där indikatorerna visar att vi till 

och med blivit sämre inom vissa områden. Då våra 

medarbetare är vår största tillgång i verksamheten 

är detta bekymmersamt. Indikatorerna inom det 

ekonomiska perspektivet visar att det ekonomiska 

läget är ansträngt av en hög investeringstakt men 

det övergripande målet om ett resultat på 1,5 % av 

skatteintäkter och generella bidrag uppnås ändå. 

Då måluppfyllelsen uppgår till 45 % i den totala 

sammanvägningen av samtliga mål bedöms kom-

munen inte uppnå en god ekonomisk hushållning 

för år 2019. 

Åtgärder 

Under hösten 2018 påbörjades ett utvecklingsar-

bete för att öka medarbetarengagemanget och för-

bättra ledarskapet inom de kommunala verksam-

heterna. Utvecklingsarbete tar tid och resultaten 

syns inte ännu i medarbetarenkäten. Mörbylånga 

kommun har påbörjat en förändringsresa med att 

digitalisera och ändra arbetssätt inom flera verk-

samheter. Heltidsresan inom omsorgen är en del 

som påbörjades under hösten 2018. Förändringar 

skapar alltid oro i organisationen och detta avspeg-

lar sig i medarbetarenkäten. Förändringsresan in-

nehåller utveckling och dokumentation av våra ru-

tiner och processer. Medarbetarna ska stärkas ge-

nom bättre kunskap om rutiner och processer men 

också andra kunskaper. 

Cheferna ska bli stärkta i sina roller och gemen-

samma chefsdagar anordnas för att stärka cheferna 

och utöka deras kunskap. Sjukfrånvaron är något 

lägre än föregående år, men når inte upp till den 

höga målsättningen om lägre sjukfrånvaro. Ett häl-

sofrämjande arbete har beslutats av ledningsgrup-

pen, central samverkan och på politisk nivå för att 

säkerställa att sjukfrånvaron inte ökar. Inför 2020 

har också arbetet med att ta fram en ny styrmodell 

som baseras på tillit påbörjats. Studier visar att 

medarbetare som får ta egna initiativ och ansvar 

för sitt arbete känner mer delaktighet och sjukfrån-

varon sjunker.  
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Medborgare 

Övergripande mål                             Måluppfyllelse 

Invånare i Mörbylånga kommun upplever kommunen som en bra 

plats att bo och verka i. 

 

Analys 

Utifrån genomförd SCB undersökning med 600 svarande medborgare i kommunen så har nöjdheten med 

hur det är att leva och bo i kommunen ökat. I respektive nämnd har man följt upp indikatorerna. Flertalet 

av nämndsmålen är uppnådda och resterande är på god väg. Det finns inget nämndsmål som är redovisat 

att vi inte når. Till det ska tilläggas att den övergripande indikatorn visar på en förbättring från 

föregående år och dessutom levererar vi ett betydligt bättre resultat än snittet bland övriga kommuner. 

Bedömningen är att vi delvis når det övergripande målet. Noterat skillnaderna i upplevelsen mellan män 

och kvinnor, där kvinnorna är mer nöjda än männen. Detta kommer respektive verksamhet att analysera 

kring. 

Indikator 
Utfall  

2019 

Målvärde 

2019 

Utfall  

2018 

Övriga  

kommuner 

Mörbylånga kommun en bra plats att bo 

och leva i 

63 65 61 59 

Kvinnor 64  62 60 

Män 61  60 58 

Mörbylånga kommun bedriver bra mil-

jöarbete 

54 60 54 54 

Kvinnor 67  62 64 

Män 53  53 54 

   

Medborgare har god insyn och är delaktiga i kommunens  

verksamhet. 

 

Analys 

Av kommunens fem nämnder är det tre som når målet inom området med att medborgarna har god insyn 

och är delaktiga i kommunens verksamhet. Av den anledningen görs bedömningen att vi delvis når 

målet. Inom detta område handlar det till stora delar om inflytande i relation till politiken inom 

kommunen. Vi noterar att kvinnor är mer nöjda än män och detta behöver vi försöka förstå lite mer och 

ha med oss i dialoger med kommunens medborgare. 

Indikator 
Utfall  

2019 

Målvärde 

2019 

Utfall  

2018 

Övriga  

kommuner 

God insyn och inflytande över kommu-

nens verksamhet 

39 40 39 39 

Kvinnor 42  41 40 

Män 37  36 38 
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Medborgare uppfattar Mörbylånga kommun som en trygg kommun.  

Analys 

Mörbylånga kommun är på en 15 plats i landet och når första plats i länet när det gäller upplevd trygghet 

i kommunen. Det är ett ständigt pågående arbete som vi inte får slå oss till ro med. Vi har ett väl 

fungerande samarbete med polismyndigheten och kommunen har nu ett mer strategiskt långsiktigt arbete 

med Agenda 2030 arbete, där trygghet sätts i ett större sammanhang. Vidare är kommunens arbete med 

kris och säkerhet ett arbete där vi satsar extra resurser för att klara utmaningarna framöver. 

Indikator 
Utfall  

2019 

Målvärde 

2019 

Utfall  

2018 

Övriga  

kommuner 

Trygga i vår kommun 72 70 72 57 

Kvinnor 71  69 54 

Män 73  75 59 

  

 

Indikatorer Mål Utfall Kommentar  

Mörbylånga kommun, en bra plats att 

bo och leva i. 

65 63 Utfallet når inte upp till målvärdet 

men har ökat mot 2018. 

 

Mörbylånga kommun bedriver ett bra 

miljöarbete. 

60 54 Målet är inte uppfyllt men 

resultatet ligger kvar på samma 

nivå som 2018. 

 

God insyn och inflytande över 

kommunens verksamhet. 

40 39 Resultatet når inte riktigt upp till 

målvärdet men ligger kvar på 

samma resultat som 2018. 

 

Trygga i vår kommun. 70 72 Resultatet ligger över målvärdet 

och på samma nivå som 2018. 

 

 NRI – nöjd region index, helheten U00402, NMI – nöjd medborgar index, miljöarbete U07402, NII – nöjd inflytande index, 

helheten U00408, NRI, trygghet U00405 
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Utveckling 

Övergripande mål                            Måluppfyllelse 

Mörbylånga kommun har låg arbetslöshet.  

Analys 

Mörbylånga kommun kan konstatera att vi har fortsatt låg arbetslöshet och det är ett medvetet strategiskt 

arbete för att nå detta resultat. Vi har dels ett bra samarbete mellan arbetsmarknadsenheten och individ-

och familjeomsorgen. Vi har en SFI undervisning som fungerar bra och som medverkar till en naturlig 

slussning till egen sysselsättning. 

Indikator 
Utfall 

2019 

Målvärde 

2019 

Utfall 

2018 

Övriga 

kommuner 

Det finns goda arbetsmöjligheter 53 55 54 56 

Kvinnor 55  54 57 

Män 51  54 55 

Hur ser du på möjligheterna att få arbete 

inom rimligt avstånd? 

5,8  5,9 6,0 

Kvinnor 5,9  5,9 6,1 

Män 5,6  5,9 6,0 

   

Företagsklimatet är bra.  

Analys 

Vi når inte målet i Svenskt Näringslivsundersökning om företagsklimat. Däremot visar de 

undersökningar som görs via SKR och Insikt på fler nöjda företagare och kunder. De aktiviteter som 

genomförts under året kommer med största sannolikhet att leda till ett bättre företagsklimat. Det är 

genom mer systematiska besök på företag, rutiner för uppföljning och återkoppling samt fokus på 

kommunens servicepolicy som vi kommer att lyckas med uppdraget att åstadkomma bättre 

företagsklimat. Vi har under året ändrat organisationen för näringslivsverksamheten och utökat antalet 

tjänster i och med att en näringslivschef är tillsatt. Arbete pågår med att leva upp till förväntningarna 

som finns uttryckta i kommunens servicepolicy. Vi behöver under 2020 komplettera Svenskt 

Näringslivsundersökning med ytterligare temperaturmätare bland våra företag i kommunen för att få ett 

mer komplett underlag för företagsklimatet i vår kommun. Bedömningen av måluppfyllelsen för 2019 

visar på ett delvis uppfyllt mål när vi tittar både på Insikts undersökning liksom på Svenskt Näringslivs 

undersökning. 

Medborgarna uppfattar att tillgängligheten till natur, fritidsintres-

sen, kultur- och idrottsevenemang är hög. 
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Övergripande mål                            Måluppfyllelse 

Analys 

Upplevelsen av tillgängligheten för kommunens medborgare att ha tillgång till natur, fritidsintresse, 

kultur- och fritidsevenemang har ökat från föregående år och är också högre än snittet för övriga 

kommuners. Vi når dock inte målet som är uppsatt. Dock visar området på en positiv trend. Vi ser en 

liten skillnad mellan män och kvinnor, dock inte lika stor som i många andra frågeställningar. 

Indikator 
Utfall 

2019 

Målvärde 

2019 

Utfall 

2018 

Övriga 

kommuner 

Tillgång till natur, fritidsintresse, kultur och 

idrottsevenemang 

60 61 58 59 

Kvinnor 61  58 60 

Män 58  57 58 

Hur ser du möjligheten att kunna utöva 

fritidsintressen t.ex. sport, kultur, friluftsliv, 

föreningsliv? 

7,2  6,9 7,2 

Kvinnor 7,3  7,0 7,3 

Män 7,1  6,8 7,1 

  

Kommunen erbjuder bra boendealternativ som uppfattas attraktiva.  

Analys 

Konstateras att vi når målet om att erbjuda bra boendealternativ som uppfattas som attraktiva. Under året 

har ett antal nya alternativ kommit till med både bostadsrätter, hyresrätter liksom tomter för att bygga 

eget boende. Det är framförallt kvinnors uppfattning som blivit mer positiv, med undantag för trivsam 

bebyggelse.. 

Indikator 
Utfall 

2019 

Målvärde 

2019 

Utfall 

2018 

Övriga 

kommuner 

Möjlighet att hitta bra boende 56 55 55 53 

Kvinnor 55  53 53 

Män 56  56 53 
 

 

Indikatorer Mål Utfall Kommentar  

Arbetslöshet 18-64 år i kommunen, andel 

av befintlig befolkning 

6,1 % 3,4 % Målet är uppnått.  

Det finns goda arbetsmöjligheter 55 53 Målet är inte uppnått och har 

även blivit lägre än föregående 

år. 

 

Helhetsbedömning av Mörbylånga kom-

muns verksamheter 

55 54 Målet är inte uppnått men har 

ökat mot 2018. 
 

Tillgång till natur, fritidsintresse, kultur 

och idrottsevenemang. 

61 60 Målet är inte uppnått men har 

ökat mot 2018. 
 

Möjligheter att hitta bra boende 55 56 Mörbylånga kommun har upp-

nått målet. 
 

Arbetslöshet 18-64 år, andel (%) av bef. N00919, NRI - nöjd region index, Arbetsmöjligheter U40400, 

NRI - nöjd region index, fritidsaktiviteter U09408, NRI - nöjd region index, bostälder U09408 
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Medarbetare 

Övergripande mål                          Måluppfyllelse 

Medarbetare i Mörbylånga kommun ser fram emot att gå till sitt 

arbete. 

 

Analys 

Av våra fem nämnder är det två som når målet och tre som inte når upp till respektive målsättningar, 

därav bedömningen att vi når målet delvis. Uppdraget med att ta fram ny styrmodell har som fokus att vi 

ka bättre ta tillvara varje medarbetare och flytta mer ansvar och befogenheter längre ut i organisationen. 

Förutom att ta fram en ny styrmodell behöver vi rusta chefer att utföra en ny typ av ledarskap för att 

stimulera mod, initiativkraft och förändringsvilja hos våra medarbetare. Detta kommer leda till ett högre 

resultat på upplevelsen att ser fram emot att gå till jobbet. 

Delaktigheten i arbetet är hög och vi jobbar med 

förbättringsarbete. 

 

Analys 

Vi når inte målet om hög delaktighet och ett aktivt arbete med förbättringar. Analysen är att 

verksamheterna har haft ett tufft ekonomiskt år, där fokus legat på snabba åtgärder för att hamna i balans 

med budget. Då har arbetet med delaktighet och att ta vara på personalens tankar om förbättringar inte 

getts tillräckligt mycket tid och utrymme. Uppdraget med att ta fram ny styrmodell har som fokus att vi 

ka bättre ta tillvara varje medarbetare och flytta mer ansvar och befogenheter längre ut i organisationen. 

Förutom att ta fram en ny styrmodell behöver vi rusta chefer att utföra en ny typ av ledarskap för att 

stimulera mod, initiativkraft och förändringsvilja hos våra medarbetare. Detta kommer leda till ett högre 

resultat på upplevelsen att vara mer delaktig i sitt arbete. 

Sjukfrånvaron sjunker i hela organisationen.  

Analys 

4 av 5 nämnder visar på lägre sjukskrivningstal jämfört med föregående år. Vi hade dock ett lägre 

sjukskrivningssnitt som mål, men det är en tydlig trend som visas. Det finns ett tydligt uppdrag till 

respektive chef att jobba med mer hälsofrämjande arbetsplats. 

  

 

Indikatorer Mål Utfall Kommentar  

Jag ser fram emot att gå till arbetet 73 70 Målet är inte uppnått.  

Min arbetsplats mål följs upp och 

utvärderas på ett bra sätt. 

70 65 Målet är inte uppnått.  

HME enkät totalt 78 74 Målet är inte uppnått.  

Sjukfrånvaron i % av arbetstiden 6,5 % 6,48 % Sjukfrånvaron för hela 

kommunen 2019 hamnar precis 

under målvärdet och målet är 

uppnått. 

 

Statistiken är hämtad från medarbetarenkäten och kommunens personalsystem. 
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Ekonomi 

Övergripande mål                          Måluppfyllelse 

Kommunens ekonomiska resultat ska över budgetperioden år 2018-

2020 genomsnittligt uppgå till minst 1,5 % av skatteintäkterna. I 

slutet av perioden ska resultatet nå 2 %. 

 

Analys 

Kommunens resultat för år 2019 uppgår till 31,4 mnkr vilket motsvarar 3,5% av skatteintäkter och 

generella bidrag. Eftersom resultatet för år 2018 uppgick till 5,4% och det budgeterade resultatet för 

2020 uppgår till 1,9% av skatteintäkter och generella bidrag bedöms målet om det genomsnittliga 

resultatnivån uppnås. 

 

Indikatorer Mål Utfall Kommentar  

Verksamhetskostnadernas 

nettokostnader, förändring med 

föregående år. 

3,5 % 7 % Verksamhetens nettokostnader ökade 

med 7% jämfört med f g år. 

 

Årets resultat i procent av 

skatteintäkter, generella bidrag 

och utjämning. 

1,5 % 3,5 % Årets resultat uppgick till 31 436 tkr 

och i förhållande till skatteintäkter och 

generella bidrag blir detta 3,5%. 

 

Kommunens soliditet inklusive 

pensionsförpliktelser inom 

linjen. 

10 % 13,3 % Utifrån erhållen pensionsskuld och eget 

kapital i förhållande till 

balansomslutningen ökade soliditeten 

till 13,3%. 

 

Självfinansieringsgrad av 

skattefinansierade investeringar 

100 % 100 % Utfallet för skattefinansierade 

investeringar uppgick till 45 mnkr för 

året. Samtliga av dessa bedöms kunna 

finansieras med egna medel. 

 

Självfinansieringsgrad av 

taxefinansierade investeringar 

50 % 23 % Investeringsnivån för de 

taxefinansierade investeringarna 

uppgick till 87 mnkr. Av dessa bedöms 

ca 23% finansieras med egna medel. 

 

Soliditet inkl pensionsförpliktelser definieras som eget kapital minskat med pensionsförpliktelser som redovisas som 

ansvarsförbindelse i förhållande till total balansomslutning.  

Självfinansieringsgrad är kassaflödet från den löpande verksamheten i förhållande till kassaflödet från 

investeringsverksamheten.
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Händelser av väsentlig betydelse 
Kommunen 

Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens verksamheter har under 2019 

till stor del arbetat med att anpassa processer och 

system utifrån den nya politiska organisationen. 

Arbetet med Agenda 2030 och implementering av 

ny lagstiftning för barnkonventionen har också 

påbörjats. Genom att en ny säkerhetsskyddslag 

trädde i kraft den 1 april har frågor som rör kris 

och säkerhet, säkerhetsskydd, civilt försvar och 

beredskap kommit att prioriteras. 

Under året har projektet Mer Digital genomförts 

för 300 seniorer i Mörbylånga och Färjestaden. 

Detta resulterade, förutom att kommunen väckte 

en digital nyfikenhet hos våra seniorer, i stor 

medial uppmärksamhet och en inbjudan till 

Almedalsveckan till ett event där bland annat 

digitaliseringsministern närvarade. I juni 

lanserades en mobilapplikation för en effektiv 

hantering av nyheter, information, felanmälan samt 

idéer och synpunkter. Mobilapplikationen har 

blivit mycket populär bland både medborgare och 

medarbetare. I december offentliggjordes 

kommunens nya officiella ambassadörer som ska 

vara en länk mellan medborgare och kommun. 

Kultur- och tillväxtnämnden 

I juli genomfördes den årliga världsarvsveckan 

med nästan 80 programpunkter och över 40 

arrangörsorganisationer. Matmässan Mat i 

Världsarvet genomfördes i Mörbylånga 

hamnområde med flera föredrag kopplade till det 

öländska odlingslandskapet. Planering av 

världsarvets 20-årsjubileum 2020 har påbörjats. 

Alunskolan har under våren besökt södra udden 

och utbildats till miniguider i världsarvet och 

skapat en utställning till naturum. En lördag i maj 

bjöd de in allmänheten till vernissage och 

guidningar. 

Näringslivsarbetet fortgår med ett flertal 

företagsbesök och frukostmöten som har 

genomförts under året. En näringslivschef är 

rekryterad och började i december månad. En 

handlingsplan för att åstadkomma ett förbättrat 

företagsklimat är på gång att presenteras. Under 

2019 har projektet Kraftsamling Sydöland 

genomförts med syfte att stimulera och utveckla 

företagsklimatet på södra Öland. Eketorps borg 

slog besöksrekord efter sin första säsong i 

kommunal regi. 38 000 besökare efter avslutad 

säsong. Kontraktet har skrivits för ytterligare ett år. 

 

Inventering av de kommunala gatornas behov av 

framtida underhåll har genomförts under året och 

resultatet ger en god inblick i vilka 

underhållsbehov som föreligger de närmaste tio 

åren. För exploateringsverksamheten har året 

inneburit att entreprenad avseende byggande av 

infrastruktur för etapp 2 av ”Hållbar plats” vid 

Järnvägsgatan har färdigställts. Privata 

exploateringsområden för villabebyggelse i södra 

delen av Runsbäck och vid Saxnäs Golf, samt 14 

parhus i bostadsrättsform vid vårdcentralen i 

Färjestaden färdigställdes under året. 

Tillståndsprövning för att kunna genomföra 

planerad muddring i Grönhögens hamn gavs av 

mark- och miljödomstolen men den tillfälliga 

uppläggningsplatsen av muddermassor blev p g a 

strandskydd ej godkänd. Ny plats för detta 

kommer att tas fram så snart som möjligt under 

2020. Ett nytt betalsätt har testats för 

gästhamnsplatserna i Färjestadens hamn. 

Betalningen har skötts via app/hemsida och 

lösningen kommer troligen fortlöpa och på sikt 

utökas. 

Mörbylånga vattenverk står nu klart och 

producerar dricksvatten från bräckt vatten. 

Vattenverket ihop med andra utbyggnader kommer 

att trygga Ölands vattenförsörjning lång tid 

framöver. Bevattningsförbudet upphörde i höst att 

gälla då verksamheten inte längre såg något behov 

av det. Utbyggnad av VA-ledningsnätet fortsätter 

och nya kunder ansluts löpande. 

Samhällsbyggnadsnämnden 

LOVA-projektet om återskapande av våtmarker 

för att minska avgången av närsalter till Östersjön 

har pågått under året liksom miljösamverkan 

sydost projekt dagvatten. Verksamheten har också 

haft möten och lämnat yttranden till Länsstyrelsen 

och domstol om avslut/efterbehandling av 

Cementas produktion och täktverksamhet. 

Strandbadvattenprover har under perioden varit 

tjänliga medan flertalet brunnsvattenprover som 

hanterats har varit otjänliga. 

Översiktsplan avseende dagvattenhantering är 

påbörjad och kommer att pågå även under år 2020. 

Arbetet sker i samarbete med 

VA/Fjärrvärmeverksamheten. 

Planprogrammet för centrala Färjestaden samt 

Grönstrukturplan Färjestaden har godkänts av 

kommunfullmäktige. En kulturmiljöinventering 

har gjorts för Mörbylånga köping. Detaljplan med 

samma avgränsning som planprogrammet för 

centrala Färjestaden har påbörjats. Detaljplanen 
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och dess genomförande drivs som ett 

sammanhållet projekt. I tvärsektoriellt samarbete 

säkras att värden i planer och på platser kan bestå 

vid genomförandet.  

Totalt har det inkommit 715 nya ärenden på 

byggsidan under året. Antal bygglov är 391 

stycken och ansökan om bygganmälan är 159 

stycken. Det har lämnats bygglov för 65 nya 

enbostadshus, 22 fritidshus och 2 stycken lov för 

flerbostadshus, totalt nära etthundra nya hus i 

kommunen.  

Socialnämnden 

Socialnämndens verksamhet har under året 

präglats av de stora förändringar som framför allt 

heltidsresan innebär. Projektet har medfört stora 

förändringar i verksamheterna med fokus på 

schemaoptimering och att bemanna rätt utifrån 

budgeterade förutsättningar. Arbetet har berört 

många medarbetare och ställt stora krav på 

enhetschefernas ledarskap. 

Inköpsteam har implementerats under året och har 

gett effekt i tidsåtgång och kvalitet. Även digital 

tillsyn i form av kamera- eller ringtillsyn har 

tillkommit under året och finns nu som ett 

alternativ för brukarna att välja. Svårigheterna med 

att rekrytera personal med rätt kompetens för 

sommarvikariat har försvårats under flera år. 

Äldreomsorg och omsorg om personer med 

funktionsvariation har under året behövt arbeta 

med att se över sommarrekrytering samt 

introduktion av vikarier för att rusta dem i 

uppdraget. 

Inom omsorg om personer med funktionsvariation 

har nya brukare tillkommit och så väl den dagliga 

verksamheten som bostad med särskild service har 

utökats under året. HVB-boendet Älvan har 

avvecklats på grund av bristande underlag. 

Stödboendet har påbörjat en utveckling för att 

vidga målgruppen som kan bli föremål för 

insatsen. Detta är ett viktigt steg i att öka våra 

möjligheter med hemmaplanslösningar. 

För att den kommunala vård och omsorgen ska 

vara fortsatt effektiv och med hög kvalitet och 

kunna möta den demografiska utvecklingen och 

medborgarnas behov krävs en omställning i hela 

vårdkedjan. Ett arbete och samarbete med Nära 

vård som främst riktar sig mot de mest sköra äldre 

har påbörjats med Hälsocentralerna Öland, 

geriatriken Kalmar sjukhus och Linnéuniversitetet. 

Utbildningsnämnden 

Inom den kommunala grundskolan minskade 

elevantalet på grund av Östra skolans etablering. 

Höstens elevantal var svårt att uppskatta då flera 

elever hade tackat ja till flera skolor, först vid 

skolstart blev skolplaceringarna klara. På 

högstadiet var det särskilt svårt och organisationen 

planerades efter ett för högt elevantal. Färre elever 

inom kommunens verksamheter innebär att de 

fasta kostnaderna per elev ökar. 

Modulbyggnader har placerats på Glömminge 

skola, Gårdby skola och Torslunda skola. 

Renovering och ombyggnad av Torslunda skolas 

kök är klar och byggnation av ny förskola på 

Hållbar plats pågår. Byggnationen av ny 

högstadieskola i Färjestaden påbörjades under 

september. På grund av ökat barnantal i 

Mörbylånga och i Färjestaden utökades förskolans 

lokaler på dessa orter. Den samlade 

grundsärskolan i Färjestaden har fått fler elever 

och därmed har också ett fritidshem för 

särskoleelever öppnat. Behovet av barnomsorg på 

kvällar, nätter och helger har ökat och 

personalstyrkan har utökats. 

Brist på tillgänglig arbetskraft börjar bli rejält 

påtaglig och det är mycket svårt att få tag på 

vikarier. Varje enhet har strategier för att hantera 

frånvaro både genom att organisera om vid 

frånvaro samt viss överanställning av personal. 

Utbildningsverksamheten har ett nära samarbete 

med Linnéuniversitetets lärarutbildning då tre av 

våra skolor tar emot studenter som är presumtiva 

medarbetare framöver. 

De ekonomiska förutsättningarna försämrades 

ytterligare 2019 vilket inneburit att 

verksamheterna ständigt sett över sin organisation 

och har varit noga med att hitta effektiviseringar 

under året. Då det är svårt att göra förändringar då 

budgetåret börjar, d.v.s. mitt i ett läsår, fick 

besparingarna full effekt först höstterminen 2019. 

Enheter inom grundskola med årskullar mellan 30-

40 elever klarar inte att bemanna enligt timplanen 

ekonomiskt om årskullen delas i två klasser. 

Flertalet klassrum på kommunens skolor är inte 

anpassade för fler än 25-30 elever. 

Koncernen   

Kalmarsunds gymnasieförbund 

Kommunalförbundet Kalmarsunds 

gymnasieförbund har under de senaste åren haft 

kraftiga kostymanpassningar på grund av 

demografiska förändringar av antalet 16-19 

åringar. Detta har inneburit en kraftig 

kostnadseffektivitet samtidigt som bidraget från 

medlemskommunerna, vid sidan om täckning för 

löneökningar, inte har höjts. Utredning visar på att 

förbundet i förhållande till riket har en väsentligt 

lägre kostnadsnivå både i jämförelse per elev och 

per invånare. 
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I samband med det ekonomiska läget har 

gymnasieförbundet infört anställningsstopp sedan 

januari månad 2019. En kraftig ekonomisk 

återhållsamhet genomsyrar verksamheten. Vidare 

har gymnasieförbundet utrett och genomfört 

införande av lärlingsförlagd utbildning inom 

restaurang och livsmedelsprogrammet och hotell- 

och turismprogrammet samt utrett och genomfört 

en organisationsförändring inom 

introduktionsprogrammet, individuellt alternativ – 

Navigatorskolan. Förändringarna kommer 

innebära en ekonomisk besparing för förbundet 

samtidigt som eleverna inom lärlingsprogrammen 

får möjlighet till att snabbt bli anställningsbara och 

får komma ut i arbetslivet. En ny inriktning på 

fordon- och transportprogrammet; lärling karosseri 

och lackering har i samverkan med branschen, på 

grund av ökat söktryck, beslutats starta av 

direktionen. Inriktningen startar hösten 2019. 

Under senare delen av vårterminen 2019 

genomförde skolinspektionen en regelbunden 

tillsyn. Vid tillsynen bedömer Skolinspektionen 

hur väl huvudmannen uppfyller nationella mål och 

krav. I juni mottog förbundet Skolinspektionens 

beslut om att det inte framkommit annat än att 

Kalmarsunds gymnasieförbund uppfyller 

författningarnas krav inom förutsättningar för 

utbildningen samt styrningen och utveckling av 

utbildningen. 

I augusti redovisades kvalitetsuppföljningarna, 

trivselenkät våren 2019 och kursutvärderingar, 

läsåret 2018/2019. Sammantaget visar båda 

utvärderingarna på mycket bra resultat. Eleverna 

trivs på förbundets skolor och känner sig trygga, 

de anser att skolorna håller en hög 

utbildningskvalitet och att lärarna är rättvisa vid 

betygsbedömningen. 

Kalmarsundsregionens Renhållare 

Året 2019 präglades av utveckling och idel 

strategiska utmaningar. Under försommaren 

invigdes KSRR:s andra och tredje 

återvinningscentraler med självservice i Alsterbro 

respektive Kristdala. Detta för att på ett bra och 

kostnadseffektivt sätt öka tillgängligheten för 

avlämning av hushållens avfall. De nya 

anläggningarna har varit mycket uppskattade av 

abonnenterna. Under hösten togs beslut om att 

KSRR ytterligare ska utveckla konceptet med 

självservice genom att bygga om två av förbundets 

mindre återvinningscentraler i Mörbylånga och 

Melltorp till att bli självserviceanläggningar. 

Ambitionen är att dessa ska stå klara under hösten 

2020. 

I april gjordes en verksamhetsöverlåtelse från 

KSRR till dotterbolaget Moskogen Miljö AB, som 

ska hantera verksamheten gällande 

sorteringsanläggningen och deponierna i 

Moskogen och Storskogen. 

Sorteringsanläggningen har under året utvecklats 

med två stora investeringar, dels i en cyklon för att 

sortera bort tunga partiklar i förbehandlingen och 

dels i en plastavskiljare för att eliminera plastrester 

i matavfallsslurryn. 

Under 2018 beslutade regeringen att förändra 

förpacknings- och returpappersförordningarna 

genom att ställa krav på en ökad bostadsnära 

insamling. Syftet är att nå nationella miljömål och 

EU lagstiftning om en ökad återvinning. Kravet 

ligger på producenterna av förpackningar och 

tidningar som därmed har ansvaret för denna 

insamling. Under året har förhandlingar med 

förpackningsproducenterna påbörjats för 

bostadsnära insamling av förpackningar och 

returpapper. Samråd har hållits med KSRR och 

medlemskommunerna. 

Regeringen har i kommande års budget lagt ett 

förslag på att införa förbränningsskatt på avfall. 

Från nästa år kan därför avfallsförbränningen 

komma att beskattas med 75 kr/ton. En kostnad 

som i så fall kommer att belasta KSRR. Genom en 

förbränningsskatt förväntar regeringen sig att 

återvinningen kommer att öka. Under kommande 

åren väntas en gradvis ökning av skatten upp till 

125 kr/ton. Detta kan komma att påverka KSRR:s 

kostnader för energiutvinning och därmed en 

framtida taxa. 

Ölands kommunalförbund 

Under året har den norra slingan av Ölandsleden 

färdigställts och nu återstår ett par mil innan hela 

projektet med drygt 20 mil kan bli nationell 

cykelled. En viktig satsning som görs för att kunna 

marknadsföra Öland ännu mer som destination och 

såväl existerande som nya företag kan utvecklas. 

Turismorganisationen har fått en nystart och har 

arbetet intensivt med att stärka förtroendet för den 

egna organisationen såväl internt som externt. I 

början av startade partnerskap Öland där den 

lokala näringen och turistorganisationen gör 

armkrok för att utveckla och marknadsföra Öland. 

Att vi är på rätt väg och nu arbetar tillsammans på 

hela Öland kommer att få positiva effekter för 

såväl kommunerna som företagen på Öland. Att 

Öland som destination ligger högst upp på 

mätningar vad gäller nöjda besökare och att de vill 

återkomma är också oerhört glädjande. 

Räddningstjänsten har under året utmärkt sig med 

att hantera stora bränder på ett utmärkt sätt såväl 

på Öland som att vara behjälpliga vid sommarens 

stora skogsbränder på land. Under våren antogs ett 

nytt handlingsprogram för mandatperioden och 

samverkan har vidareutvecklats med övriga 
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räddningstjänster i södra Kalmar län i syfte att 

effektivisera utalarmering och ledning av 

räddningsinsatser. Över tid kommer detta att 

behöva förstärkas ytterligare. Under året har även 

ett inriktningsbeslut om ny brandstation i 

Mörbylånga antagits vilket kommer att ge bättre 

arbetsmiljö och säkra en effektiv räddningstjänst. 

Under året har de båda medlemskommunerna 

beslutat att utveckla samarbetet på olika sätt. Ett 

led i detta är den reviderade förbundsordningen 

med nytt reglemente och Driftsam avtal där 

säkerhetssamordningen återgick till kommunerna 

men främst att den gemensamma IT-verksamheten 

flyttades till kommunalförbundet. 

Mörbylånga Bostads AB 

Under verksamhetsåret har bolaget fortsatt satsa på 

att förbättra det yttre underhållet av bolagets 

fastigheter. Flera fasader har tvättats och/eller 

målats om. Det inre underhållet har fokuserats på 

att förbättra standarden i bolagets lägenheter, 28 

(33) lägenheter har helrenoverats, 36 (13) kök har 

renoverats samt 18 (16) badrum har renoverats. 

Under året har hyresgästerna erbjudits möjligheten 

till att köpa till standardhöjande åtgärder i 

lägenheten. 

Under året har 130 (122) lägenheter bytt hyresgäst, 

utgörande 16 % (15,6%) av lägenhetsbeståndet. 

Av bolagets totalt 812 (781) lägenheter är 1 (1) 

avställd för renovering och 0 (0) outhyrd vid 

årsskiftet. Under 2019 har bolaget slutfört 

byggnationen av 24 stycken lägenheter på 

Möllstorpsgatan 1, kvarteret Isdammen i 

Färjestaden samt 6 stycken lägenheter i Norra 

Viken i Mörbylånga. Inflyttning skedde i oktober 

respektive augusti månad. Tillsammans med 

tidigare års projekt har bolaget slutfört och/eller 

påbörjat det antal lägenheter som ägardirektivet 

angav, d.v.s 40 stycken lägenheter under 

föregående mandatperiod. 

Bolaget har försålt fastigheten Sjömannen 5 till 

Mörbylånga Kommun och samtidigt förvärvat 

fastigheten Ventlinge 7:33 i Grönhögen av 

Mörbylånga Kommun. Fastigheten i Grönhögen 

ligger gränsande till bolagets befintliga fastigheter. 

Hyrorna har under året höjts med 2,15% (2,16%) i 

månaden. Snitträntan brutto på samtliga lån 

uppgick för året till 1,68 % (1,72 %) exkl 

borgensavgift. Bolaget har de senaste åren försökt 

att utnyttja den låga rörliga räntan samtidigt som 

ränterisken inte får bli för stor. 

 

 

Mörbylånga Fastighets AB 

Bolaget har under verksamhetsåret gjort ett antal 

mindre underhållsåtgärder på bolagets fastigheter. 

Under verksamhetsåret har vakansgraden varit i 

stort sett oförändrat, ett antal mindre lokalytor 

finns vakanta. Bolaget tecknade i december 2019 

ett köpekontrakt på fastigheten Björnhovda 

25:324, Industrigatan 18 i Färjestaden. 

Räntekostnaden har ökat i förhållande till 

föregående år beroende på högre räntenivåer på 

marknaden. 
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Förväntad utveckling 
Kommunen 

Kommunstyrelsen 

Kommunen står inför stora utmaningar de 

kommande åren då den demografiska situationen 

innebär en äldre befolkning som blir allt fler 

samtidigt som vi är en tillväxtkommun och även 

antalet barn blir fler. Det innebär att stora 

investeringar väntar i form av förskolor, skolor, 

äldreboenden samt infrastruktursatsningar med 

vägar, fiber och grönyteskötsel. 

Ytterligare utmaning är kompetensförsörjning, 

organisationen behöver jobba för att både attrahera 

nya medarbetare men också behålla de personer 

som är anställda redan idag. Invånarna förväntar 

sig en ökad kvalité i den service kommunen 

levererar. Den ska vara både snabbare, smidigare 

och mer flexibel. Utifrån kartläggningar av 

processer behöver kommunen ta vara på 

digitaliseringsmöjligheter för att effektivisera våra 

verksamheter och få resurserna att räcka till mer. 

Tre av de främsta framgångsfaktorerna som gör att 

vår organisation kommer kunna tackla kommande 

samhällsutmaningar är implementeringen av en ny 

tillitsbaserad styrmodell, ett utvecklande ledarskap 

och ett aktivt medarbetarskap med delaktiga och 

ansvarstagande medarbetare. 

Informationskravet från medborgarna ökar och 

kommunikationsavdelningen måste fortsätta arbeta 

för att Mörbylånga kommun ska upplevas som en 

tillgänglig och en bra kommun att leva och verka i. 

En utmaning kommande år blir det nya 

webbdirektivet som innebär att kommunen måste 

förändra sitt arbetssätt med kommunikation samt 

göra justeringar på den externa webben och i 

sociala medier. 

Kultur- och tillväxtnämnden 

Planering pågår för världsarvets 20-års jubileum 

2020. År 2020 firar även Mörbylånga som ort 200 

år, vilket kommer uppmärksammas med ett 40-tal 

evenemang under året, där Mörbylånga kommun 

arrangerar ett tårtkalas samt tillhandahåller en 

webbsida med information för jubileumsfirandet. 

På sydöland fortsätter arbetet med 

företagsrekrytering och det är av stor vikt att de 

tagna kontakterna med externa organisatörer följs 

upp. Dessutom kickas ett projekt igång för att 

utveckla hamnarna på sydöland med ambitionen 

att på sikt bli ett flerårigt EU-projekt. Kraftsamling 

Sydöland har beviljats finansiering ytterligare ett 

år och kommer under 2020 fokusera på besöks-

/turismnäringen, gröna näringar samt 

räddningstjänsten. 

På fritidssidan ska arbetet med 

tillgänglighetsanpassning av Kalvhagens badplats 

påbörjas under våren. En underhållsplan gällande 

våra idrottsanläggningar, vandring/cykelleder och 

badplatser kommer att tas fram liksom en 

utvecklingsplan för Eketorps borg tillsammans 

med Statens fastighetsverk. En översyn av 

bidragsreglerna till föreningar ska också arbetas 

fram och förhoppningsvis färdigställas under 2020. 

Inventeringen av det kommunala vägnätet som 

gjorts ska bidra till ett mer effektivt sätt ta fram en 

beläggningsplan och se behoven år från år för 

underhållet på gatorna. Det medför också ett bättre 

beslutsunderlag för politiker när resurser för 

underhållet ska tilldelas. Fortsatta 

exploateringsarbeten med gator och va-ledningar 

pågår öster om Eriksöre camping samt i södra 

delen av Vickleby. Detaljplanearbete på 

industriområdet i Färjestaden pågår, vilket innebär 

att när planen vunnit laga kraft, preliminärt under 

2020, ges ökad tillgång till industrimark, både 

kommunal och privat. Bredbandsutbyggnaden 

fortsätter i samarbete med privata aktörer, nästa 

område att färdigställas är Södra Sandby-området 

(området runt Gårdby). 

VA-utbyggnaden sker efter den beslutade VA-

planen och planerade projekt fortsätter för att säkra 

kommunens dricksvattenförsörjning och se till att 

fler kan erbjudas kommunalt vatten och avlopp. 

Vidare ser kommunen över avloppslösningen på 

östra sidan där man på sikt tänkt pumpa 

spillvattnet till Grönhögen. De senaste årens stora 

investeringar i VA-anläggningar har lett till ökade 

kostnader. Under våren 2019 har ett arbete pågått 

med beräkning av taxehöjningar för att komma till 

rätta med resultatet. Inom branschen diskuteras 

dubbelt så höga taxor jämfört med dagens nivå för 

att lösa de utmaningar VA-verksamheterna står 

inför. 

Kommunen behöver jobba aktivt med fjärrvärmen 

med inköp av flis och stamved och flisa i egen regi 

samt ansluta nya kunder för att hålla nere 

kostnaderna. Vidare kommer läcksökning av 

fjärrvärmenätet fortsätta för att försöka hitta 

eventuella värmeförluster. 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Kommunen är fortsatt attraktiv för inflyttning och 

nyetableringar, vilket innebär fortsatt högt tryck på 

den fysiska planeringen. Kommunerna har genom 

sitt planmonopol stort ansvar för framtidens 

hållbara samhällsbyggnad. Vi skall planera och 

bygga för social hållbarhet när det finns ökade 
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klyftor i samhället, ekologisk hållbarhet till 

exempel genom att beakta klimatförändringar, 

hitta ekonomiskt hållbara lösningar samt kulturellt 

genom ett inkluderande arbetssätt och värna våra 

kulturmiljöer. Det innebär att planering blir en 

alltmer komplex uppgift med tydliga 

intressekonflikter och särintressen som måste 

lösas. 

En utmaning är och kommer att bli att hitta nya 

sätt att kommunicera och föra dialog med 

allmänheten. I kontakter med allmänhet och 

kommuninvånare blir det viktigt att man kan känna 

tillit och trovärdighet i processer och beslut. 

Planering och byggande är en konjunkturkänslig 

verksamhet. För kommunens del finns inget tecken 

på avmattning inom branschen i nuläget. 

Socialnämnden 

Under 2020 har social omsorg ett särskilt uppdrag 

att utveckla demensvården och arbeta för att 

minska upplevelsen av ensamhet hos dom äldre. 

Detta är ett viktigt led i det preventiva arbetet med 

att minska ohälsan hos äldre. Ett arbete med att 

kolla över träffpunkternas arbetstider kommer ske 

och det finns en plan att öppna upp 

verksamheterna även på helgen. Initiativ har tagits 

till ett utökat samarbete med aktörer i 

civilsamhället och förhoppningen är att samarbetet 

ska utvecklas kring fler av verksamheterna inom 

social omsorg. Hemtjänsten behöver fortsätta 

arbetet med att förbättra personalkontinuiteten. 

Genom kartläggning har behov av att utveckla 

missbruksvården tydliggjorts. Idag saknas en 

sammanhållen vårdkedja utifrån individens behov. 

Kartläggningen visade även på behov av utökat 

samarbete mellan alla inblandade aktörer. Ett 

arbete avseende detta är påbörjat i samverkan med 

Borgholms kommun. 

Det omfattande arbetet med heltidsresan färgar 

verksamhetsområdets fokus. En stor andel av 

områdets tillsvidareanställda är deltidsarbetande, 

cirka 300 personer. Att arbeta för att fler arbetar 

heltid är en avgörande faktor för att nå 

heltidsresans mål och framtida 

personalutmaningar. Vidare är utmaningen att 

hantera de resurser vi har och får med högre 

sysselsättningsgrader för att vara effektiva i både 

personal- och ekonomiperspektiv. 

Utbildningsnämnden 

Ökningen av barnantalet de senaste åren har gjort 

att kommunen utökar lokalerna för förskola. Den 

nya förskolan på Hållbar plats kommer tas i bruk i 

augusti 2020. Byggnationen av ny högstadieskola i 

Färjestaden innebär mycket planeringsarbete 

avseende personal, inventarier och organisation 

samtidigt som utredning ska påbörjas av 

Skansenskolans ombyggnation och renovering. I 

och med detta ökar lokalkostnaderna vilket också 

ökar kommunens kostnad för fristående 

huvudmän. 

Ökat antal elever på friskolor har medfört att antal 

elever i den kommunala skolverksamheten har 

minskat och därmed har de fasta kostnaderna ökat 

per elev. Denna trend fortsätter de närmaste åren. 

Behovet av självfinansiering av de fasta 

kostnaderna har också ökat på grund av minskade 

statsbidrag. Kostnadsökningarna för de fasta 

kostnaderna urholkar verksamheten. 

Personalförsörjningen kommer de närmaste tio 

åren vara en ödesfråga. I år har kommunen för 

första gången inte kunnat tillsätta alla tjänster 

direkt med behöriga lärare. Samarbete med 

Linnéuniversitet kommer bli fortsatt viktigt och 

arbete med att attrahera, rekrytera och behålla 

personal fortsätter. Kommunen vidtar flera 

åtgärder för att upplevas som en attraktiv 

arbetsgivare, arbetet fortsätter med att skapa 

trygga, kreativa arbetsplatser med bra ledare. 

Andelen elever med extraordinärt behov av särskilt 

stöd ökar vilket påverkar personalens 

arbetsbelastning negativt. Antalet resurspersoner i 

verksamheten har minskat efter flera års 

besparingar. Det blir en utmaning framåt att möta 

elevernas behov och samtidigt erbjuda en bra 

arbetsmiljö för personalen. 

  

Koncernen   

Kalmarsunds gymnasieförbund 

Under det kommande decenniet ökar antalet 16-19 

åringar inom medlemskommunerna, vilket innebär 

att den potentiella målgruppen till gymnasieskolan 

blir större. Enligt befolkningsprognosen i 

medlemskommunerna kommer antalet 16-19 

åringar att öka med en procentuell ökning för 

ålderskategorin med ca 21 % fram till år 2028. 

År 2020 fortsätter kostnadsutmaningar för 

förbundet vad gäller till exempel kostnader som 

förbundet har för ensamkommande elever. En del 

av dessa kostnader har finansierats genom 

migrationsverket men en stor del och en ökande 

andel är numera ofinansierad på grund av 

exempelvis åldersuppskrivning av elever. Även 

nya lagar och förordningar gällande möjlighet till 

uppehållstillstånd för elever på gymnasial nivå 

samt stärkt möjlighet till utbildning i 

gymnasieskolan för asylsökande elever som fyllt 

18 år påverkar kostnadsbilden. År 2020 fortsätter 

även återställning av negativt resultat för året 2018 

vilket innebär att förbundet måste skapa ytterligare 

marginaler än bara ett positivt resultat. 
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En annan ekonomisk utmaning under den 

kommande perioden är pensionskostnaderna för 

lärarlönesatsningarna, lärarlönelyftet och 

karriärstjänster (Förstelärarreformen). Visserligen 

har löneökningarna för satsningarna varit fullt 

finansierade av staten men det finns ingen 

kompensation för den ökning av 

pensionskostnaderna som satsningar faktiskt 

innebär. 

Kalmarsundsregionens Renhållare 

KSRR har sedan 2012 oförändrade taxor och 

fortsatt så under 2020. Dock har  

förbundsledningen aviserat att taxan eventuellt 

måste justeras under året, framförallt beroende av 

ökade avskrivningskostnader för genomförda 

investeringar. 

Utvecklingen av förbundets återvinningscentraler 

kommer att fortgå under 2020. Målsättningen är att 

genom ny teknik, tillsammans med en kombination 

av bemannad öppethållning och självservice kunna 

utöka servicen ytterligare. KSRR har startat 

revidering av medlemskommunernas och 

förbundets avfallsplan. Det finns behov att 

revidera planens målsättningar och anpassa den till 

nationella målsättningar, inte minst kommande 

krav på bostadsnära insamling av förpackningar. 

Under året fortsätter vår fokusering med att 

utveckla och ständigt förbättra våra 

produktionsprocesser. Progressen i arbetet följs 

upp genom beslutade nyckeltal med målsättningen 

att effektivisera samtliga produktionsprocesser. 

Ölands kommunalförbund 

Besöksnäringen är en växande sektor med stor 

betydelse, ur såväl sociala som ekonomiska 

perspektiv. Den skapar sysselsättning och bidrar 

till ekonomisk tillväxt inom många olika 

delbranscher såsom transportsektorn, handel, 

hotell, restaurang, kultur och tjänster. 

Organisationen står inför stora utmaningar 

framöver. För att klara uppdraget krävs att 

förtroende och tillit byggs upp mellan 

organisationen, politiken och det lokala 

näringslivet. Banden mellan turismorganisationen, 

det lokala näringslivet och verksamheterna i 

respektive kommun behöver stärkas. Samarbetet 

med Region Kalmar och Destination Kalmar 

behöver även prioriteras. Digitalisering behöver 

prioriteras för att följa den utveckling som sker 

inom besöksnäringen. 

Från att det för ett par decennier sedan varit 

tämligen begränsad samverkan mellan de 

kommunala räddningstjänsterna, så har det under 

senare år blivit mer och mer samverkan mellan 

dessa. Att samverka mellan räddningstjänsterna är 

en lagstadgad skyldighet, samtidigt som 

räddningschefen (och räddningsnämnden) har fullt 

ansvar för räddningstjänstens organisation och 

förmåga inom nämndens geografiska 

ansvarsområde. Ansvaret handlar både om 

planeringsmässig förmåga samt minutoperativ 

sådan. 

Räddningstjänsterna i södra Kalmar län (Kalmar 

brandkår, Räddningstjänsten Nybro, 

Räddningstjänsten Öland samt Räddningstjänsten 

Emmaboda-Torsås), har haft en samverkan som 

under senare år har utvecklats vidare. Viktigt att 

påpeka är dock att räddningstjänsterna också har 

utmaningar inom förebyggande arbete och 

myndighetsutövning samt rena administrativa 

uppgifter. Räddningscheferna i södra Kalmar län 

har nu kommit till ett läge då de anser att ställning 

måste tas till hur nuvarande och framtida behov av 

samverkan, bäst hanteras. 

Cykelprojektet "Fyr till fyr" planerar för de 

återstående sträckorna. Sträckorna är belägna i de 

södra och norra delarna av Öland. Arbetet består 

av inventering av möjliga sträckningar, 

framtagande av förhandsdokumentation till 

Länsstyrelsen och Trafikverket. Då 

framkomligheten är begränsad och projektet just 

nu befinner sig i områden med höga natur-, kultur- 

och miljövärden så går inte byggnationen lika fort 

fram som i etapp 1. Detta har också medfört att 

eventuellt så måste projektet fortlöpa en bit in i 

2020. Under senare delen av 2020 så kommer 

projektet att ansöka om att få bli nationellcykelled. 

Om ansökan beviljas så kommer Öland att bli led 

nummer 3 efter Kattegattleden och Sydostleden. 

Mörbylånga Bostads AB 

Bolagets ordinarie verksamhet bedrivs i ungefär 

samma omfattning som tidigare år, ett 

kontinuerligt underhåll av bolagets fastigheter, 

både yttre och inre sker löpande. 

Efterfrågan på hyreslägenheter har det senaste 

halvåret minskat något främst utanför 

Färjestadsområdet. Bolaget kommer kontinuerligt 

att hålla koll på marknaden för att balansera 

nyproduktionen mot efterfrågan. Orsaker till den 

minskade efterfrågan är bland annat att bolaget det 

senaste året nyproducerat 30 lägenheter med 

tillträde under hösten 2019. En stor mängd 

nyproducerade lägenheter i Kalmar har påverkat 

efterfrågan i Mörbylånga kommun. 

I bolagets ägardirektiv finns uppdraget att 

producera minst 30 nya lägenheter under 

mandatperioden. Bolaget har i dagsläget inte 

detaljplanerad mark för att kunna genomföra 

uppdraget. Ett arbete med att skapa ett antal nya 

detaljplaner har inletts. Mörbylånga Bostads AB 
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beräknar att kunna genomföra uppdraget under 

mandatperioden. 

Mörbylånga Fastighets AB 

Bolagets ordinarie verksamhet bedrivs i ungefär 

samma omfattning som tidigare år, ett 

kontinuerligt underhåll av bolagets fastigheter, 

både yttre och inre sker löpande. I bolagets 

ägardirektiv trycker ägaren tydligare än tidigare att 

bolaget aktivt skall arbeta med lokalförsörjning åt 

näringslivet. 

För att öka bolagets fastighetsbestånd tecknade 

bolaget köpekontrakt på fastigheten Björnhovda 

25:324, Industrigatan 18 i Färjestaden. Tanken är 

att denna fastighet skall öka utbudet av 

industrilokaler i Färjestaden. 
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Kvalité i verksamheten 
Kommunen ska som en del i bedömningen om 

kommunen bedriver en god ekonomisk 

hushållning bedöma om verksamheten har 

bedrivits på ett kostnadseffektivt och 

ändamålsenligt sätt. Ett sätt att bedöma 

ändamålsenligheten är att jämföra sig med andra 

när det gäller kvalité på verksamheten. 

Mörbylånga kommun deltar årligen i 

undersökningen Kommunens kvalitet i korthet. I 

undersökningen 2019 deltog 183 kommuner. 

Mätningen omfattar totalt 36 nyckeltal som 

redovisas under perspektiven tillgänglighet, 

trygghet, delaktighet, effektivitet och 

samhällsutvecklare. 

Slutsatsen utifrån de nyckeltal som hittills har 

publicerats avseende 2019 men också om man ser 

på trenden från 2016 är att kommunen har en god 

kvalité på sin verksamhet och verksamheten 

bedrivs därmed på ett ändamålsenligt sätt. Trenden 

är positiv och kommunen ligger inom de övre 

75%-en av Sveriges kommuner inom flera 

områden och har förbättrats sig inom de flesta 

nyckeltal.  

Barn och unga 

Inom området barn och unga har utvecklingen 

varit positiv och kommunen har förbättrat sina 

resultat jämfört med andra kommuner. Alla 

nyckeltal för 2019 är ännu inte klara, därav den 

stora grå andelen av stapeln. Det värde som var 

rött 2016 var plats på förskola inom önskat 

placeringsdatum var grönt 2018 men blev gult 

2019. I övrigt har inga försämringar noterats på de 

nyckeltal som är rapporterade.  

 

Stöd och omsorg  

Inom området stöd och omsorg har också 

utvecklingen varit positiv fram till 2018 medan det 

under 2019 skett både förbättringar och 

försämringar. Värdet som har förbättrats jämfört 

med andra kommuner mot 2018 är helhetssynen på 

hemtjänsten medan väntetiden i antal dagar till 

särskilt boende och personalkontinuitet inom 

hemtjänsten har försämrats 2019 och är nu rött. De 

värden där kommunen ligger bland de 25% bästa i 

Sverige är helhetssynen som brukarna gör inom 

särskilda boenden och inom hemtjänsten samt ej 

återaktualiserade personer med försörjningsstöd 

efter ett år. Även väntetiden på beslut om 

försörjningsstöd ligger nära den övre kvartilen 

men det skiljer en dag för att hamna på grönt.  

 

Samhälle och miljö 

Området samhälle och miljö handlar mycket om 

bemötande och kontakt med kommunen. Här har 

kommunen förbättrat sig på samtliga områden som 

är rapporterade men ligger fortfarande inom den 

mittersta (gula) kvartilerna. Andra nyckeltal såsom 

resultat vid avslut i kommunens 

arbetsmarknadsverksamhet och deltagare som 

lämnat etableringsuppdraget för att arbeta och 

studera har ännu inte publicerats. Inte heller har de 

nyckeltal som var röda 2018 ännu publicerats; 

handläggningstid bygglov och insamlat 

hushållsavfall totalt kilo per person.  

2016 2017 2018 2019

Barn och unga

2016 2017 2018 2019

Stöd och omsorg
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Risker och intern kontroll 

En del i Mörbylånga kommuns arbete med att 

säkra kvalitén i verksamheten är arbetet med intern 

kontroll. Intern kontroll handlar om tydlighet, 

ordning och reda. Det handlar om att säkerställa att 

det som ska göras blir gjort på det sätt som det är 

tänkt. Den interna kontrollen ska ses som ett 

hjälpmedel och vara en integrerad del i 

verksamhetens grundläggande processer. Den 

interna kontrollen är också ett av de verktyg som 

ska användas för att nå de uppsatta målen. 

För att veta vilken intern kontroll som ska utföras 

måste först en riskanalys göras. Detta gör 

verksamheten under året och alla risker 

sammanställs och bedöms i en riskanalys med 

intern kontrollplan. Denna rapport beslutas av 

nämnden under november/december månad. 

Riskerna har delats upp i omvärldsrisker, 

verksamhetsrisker och risker i finansiell 

rapportering. För ytterligare beskrivning av 

kommunens risker hänvisas till respektive nämnds 

riskanalys. Finansiella risker beskrivs även i 

avsnittet om resultat och ekonomisk ställning. 

Arbetet med den interna kontrollen i Mörbylånga 

kommun bygger på följande fem beståndsdelar. 

 God kontrollmiljö som skapas av aktörerna och 

deras samverkan i organisationen. 

 Riskanalyser, för att identifiera och analysera 

olika risker. 

 Kontrollaktiviteter, d.v.s de konkreta åtgärder 

som vidtas för att motverka, minimera eller 

helst eliminera de risker som finns. 

 Information och kommunikation mellan 

aktörer och olika organisatoriska nivåer. 

 Tillsyn som syftar till att kontinuerligt 

utvärdera kontrollsystemet för att säkerställa att 

detta fungerar på avsett sätt. 

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret 

för att det finns en god intern kontroll samtidigt 

som varje enskild nämnd har det yttersta ansvaret 

för att den interna kontrollen inom sitt 

verksamhetsområde. Uppföljning och rapportering 

av utfallet av det interna kontrollarbetet under 

2019 har rapporterats till respektive nämnd i 

årsrapporterna och sammanfattas i 

årsredovisningen.  

De brister som främst noterats vid uppföljningen 

av lednings- och stödprocesserna har varit inom 

processerna kontroll av ärendeberedningsrutiner, 

diarieföring och gallring enligt gällande 

lagstiftning, rapportering av delegeringsbeslut, 

uppföljning av verkställighet av politiska beslut, 

uppföljning av rapporterade avvikelser inom 

hantering av lön samt kontroll av felaktiga 

behörigheter i system. 

Där brister har upptäckts i samband med 

kontrollmomenten har åtgärder tagits fram för att 

korrigera och åtgärda bristerna för att undvika fel i 

framtiden. Uppföljning att tillräckliga åtgärder 

vidtagits sker löpande eller med aktiviteter i 

kommande riskanalyser och interna kontrollplaner. 

Det finns vissa kontrollmoment som inte har 

kontrollerats under 2019 på grund av nya system 

eller där rutinen för kontroll inte har hunnit bli klar 

under året. Utöver de brister som upptäckts har 

kontrollmomenten som genomförts haft godkända 

resultat.

2016 2017 2018 2019

Samhälle och miljö
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Personalekonomisk redovisning 
Våra medarbetares arbetsinsats i Mörbylånga 

kommun är avgörande för att de människor vi 

möter och finns till för får ett gott bemötande och 

god service. Medarbetarnas arbetsmiljö och 

förutsättningar för att göra ett gott jobb blir därför 

några av de viktigaste aspekterna och verktygen i 

vårt arbete med att skapa kvalitet i de tjänster vi 

erbjuder samhället.  

Medarbetarbilden i vår kommun 

Tillsvidareanställda 2019-12-31 2018-12-31 

Kommunledningsstad 97   

Kultur och Fritid 46   

Taxefinansierad verksam-
het 22   

Samhällsbyggnad 41   

Social omsorg 549   

Utbildning 419   

Kommunen totalt * 1 174 1 142 

Mörbylånga Bostads AB 86 83 

Mörbylånga Fastighets AB - - 

Ölands kommunalförbund ** 134 128 

Kalmarsunds gymnasieför-
bund 512 529 

Kalmarsundsregionens 
Renhållare 82 81 

Kommunkoncernen totalt 1 988 1 963 

*Vid årsskiftet 2018/2019 genomfördes en större 
omorganisation som gör att jämförbar statistik ovan inte finns 

tillgänglig för de två tidigare åren.                              

**Inklusive deltidsbrandmän 

Vid en analys ser vi att samtidigt som antalet 

tillsvidareanställd personal ökade under året så 

minskade antalet visstidsanställda från föregående 

år från 195 till 172 personer. Det här ligger i linje 

med kommunens mål om att vara en attraktiv 

arbetsgivare genom att erbjuda medarbetarna bland 

annat trygga anställningsförhållanden och är något 

som vi fortsatt ska sträva efter. 

Personalkostnader, mkr 2019-12-31 2018-12-31 

Bruttolön exkl. övertid 414,4 390,5 

Personalomkostnader 200,5 195,8 

Summa 614,9 586,3 

      

Total övertid/ fyllnadstid 
inkl. PO 7,5 6,4 

Summa 
personalkostnader  622,4 592,7 

 

Med nya nämnder och medföljande 

organisationsförändringar är det ofrånkomligt att 

det även sätter sina spår ute i verksamheterna. Det 

tar tid innan alla roller, uppdrag och förändrade 

arbetssätt har fallit på plats och full effektivitet 

uppnås och under tiden kan även förändringarna 

märkas av i den faktiska arbetsmiljön i form av 

oro, otydligheter, personalrörlighet och ökad risk 

för sjukfrånvaro. Förebyggande insatser i form av 

bland annat ökad internkommunikation, 

närvarande ledare, tydliga förväntningar och klara 

uppdrag kan hjälpa till att skapa trygghet och 

arbetsro på arbetsplatserna.  

Kommunens ledning har under 2019 beslutat om 

att implementera en ny styrmodell 2021 samt även 

satsa på att utveckla våra chefers ledarskap just för 

att skapa en effektfull organisation som främjar 

delaktighet hos våra medarbetare och i 

förlängningen främjar en god arbetsmiljö.   

Genomsnittlig sysselsättningsgrad 
och lön 

En viktig del i kommunens arbete att vara en 

attraktiv arbetsgivare är att säkerställa att våra 

medarbetare har möjlighet att leva på sin inkomst. 

Kommunens strategi är därför att erbjuda våra 

medarbetare ett heltidsarbete och en 

marknadsmässig lön som står sig i jämförelse med 

andra arbetsgivare i regionen.  

 

Heltidsresan som kommunen arbetat intensivt med 

under året har ökat den genomsnittliga 

sysselsättningsgraden i kommunen till 94,8 % hos 

vår tillsvidareanställda personal och i det fortsatta 

arbetet med att implementera heltid som norm 

kommer vi förhoppningsvis se att andelen 

medarbetare som väljer att börja arbeta heltid ökar. 

Vad införandet av heltid som norm har fått för 

effekt på kvaliteten i vår verksamhet och 

arbetsmiljön på våra arbetsplatser är något som vi 

får hålla ett extra vakande öga på de närmaste åren 
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för att säkerställa att arbetsbelastning, ansvar, 

arbetstid och arbetsmiljön går hand i hand med 

god kvalitet. 

Medellönen i kommunen har sedan 2017 ökat med 

4,6 % och vi ser att skillnaden i medellön mellan 

kvinnor och män även har minskat under perioden 

från 1867 kronor till 1165 kronor. Ett fortsatt 

arbete för att säkerställa att lön sätts utifrån ansvar, 

kompetens och erfarenhet och inte utifrån kön är 

av vikt för att vi ska vara en attraktiv arbetsgivare. 

Medellön  
tillsvidareanställd 
personal 2017 2019 

Meddellönens 
ökning 

Alla 
tillsvidareanställda 28 603 kr 29 919 kr 1 316 kr 

Kvinnor  28 248 kr 29 687 kr 1 439 kr 

Män  30 115 kr 30 852 kr 737 kr 

 

Personalförsörjning och 
kompetensutveckling 

Den genomsnittliga åldern i kommunen är relativt 

oförändrad jämfört med tidigare år och vi ser att 

personalomsättningen, som legat stadigt på strax 

under 12 % även varit den samma under 2019. Det 

här indikerar att medarbetare som slutat har ersatts 

med något yngre medarbetare. Risken om 

medarbetarnas medelålder fortsätter att sjunka är 

att verksamheten får investera mer tid och resurser 

på kompetensöverföring och kompetenshöjning 

hos den nyanställda personalen, för att inte 

kompetenstappet när äldre och mer erfaren 

personal slutar blir för stor, istället för att 

motsvarande resurser satsas på att vidareutveckla 

och höja kvaliteten i verksamheten. 

Personalbild 2017 2018 2019 

Genomsnittlig ålder tillsvid - 
alla  46,7 44,9 45,0 

Genomsnittlig ålder tillsvid - 
kvinnor  - 45,5 45,3 

Genomsnittlig ålder tillsvid - 
män  - 44,2 44,7 

Fördelning tillsvidareanställda 
- Kvinnor %  - 80,3 80,1 

Fördelning tillsvidareanställda 
- Män % - 19,7 19,9 

 

Under året har kompetensutvecklingsinsatser 

gjorts kopplade till kommunens myndighetsroll  

för att säkerställa rättssäkra beslut och korrekt 

myndighetsutövning. Därutöver har kommunen 

fortsatt att utbilda medarbetare att hantera kris- och 

krigsläge samt säkerhetsskydd. Ett arbete att 

säkerhetsklassa och krigsplacera särskilt utpekade 

tjänster har påbörjats. 

Kommunen står i ett läge där det råder 

arbetskraftsbrist i Sverige inom de flesta yrken vi 

har och efterfrågan på bland annat kompetens 

inom utbildning, socialtjänst, omsorg och 

samhällsbyggnad kommer att öka i och med en 

åldrande befolkning och befolkningstillväxt i 

kommunen.  

Kommande 5-årsprognos för pensionsavgångar är 

att 124 medarbetare kommer uppnå den ålder då 

man har rätt att gå i pension. Det motsvarar ca 10 

% av alla våra medarbetare. Att ta tillvara den 

kompetens dessa personer besitter och även 

uppmuntra rätten i LAS att arbeta fram till 68 års 

ålder är några av de sätt som kommunen kan göra 

för att mildra effekterna av kompetensbristen i 

samhället och den generationsväxling vi står inför.   

I och med en ökad digitalisering och digital 

transformation inom kommunens verksamheter 

kommer strategiska satsningar för att förändra 

arbetssätt vara en viktig del av kommande 

kompetensutvecklingsinsatser.  

Sjukfrånvaro och frisknärvaro  

Sjukfrånvaron i kommunen har under 2019 sjunkit 

något jämfört med tidigare år.  

 

Det är främst kvinnor i åldern 50 år eller äldre och 

män i åldern upp till 29 år som är mest sjuka inom 

respektive kategori.   

Total sjuk-
frånvaro i % 

2019 2018 

Ålder Kvinnor Män Total Kvinnor Män Total 

– 29 6,7% 5,2% 6,3% 5,5% 4,2% 5,2% 

30-49 5,8% 3,3% 5,2% 5,9% 3,5% 5,4% 

50- 9,0% 4,7% 8,1% 9,7% 3,1% 8,5% 

Totalt 7,2% 3,9% 6,5% 7,7% 3,4% 6,8% 

Total 
sjukfrånvaro i 
% överstigande 
60 dagar 

2019 2018 

Ålder Kvinnor Män Total Kvinnor Män Total 

– 29 18,2% 0,3% 14,9% 23,4% 8,2% 20,5% 

30-49 35,1% 21,5% 33,0% 38,8% 25,2% 37,2% 

50- 56,2% 49,1% 55,4% 60,2% 40,6% 58,6% 

Totalt 45,2% 31,4% 43,3% 50,6% 30,3% 48,5% 
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Psykisk ohälsa är en av de främsta orsakerna till 

framför allt den längre sjukfrånvaron - en trend 

som vi ser i hela det svenska samhället. Ett 

förebyggande arbete kopplat till den 

Organisatoriska och Sociala arbetsmiljön är ett av 

de viktigaste sätten vi som arbetsgivare kan göra 

för att framför allt minska den psykiska ohälsan 

som är kopplad till arbetsplatsen. Det är ett område 

vi ser att vi kan arbeta mer riktat med framöver för 

att sänka sjukfrånvaron ytterligare. 

Ett intensivt arbete med rutiner kring 

rehabiliteringsarbetet har skett under 2019 som 

visar resultat genom ett markant ökat antal stängda 

rehabiliteringsärenden jämfört med tidigare år. 

Målet med arbetet är att göra cheferna säkrare i 

rehabiliteringsarbetet för att snabbare får tillbaka 

våra medarbetare, friska, i arbete igen.  

Men även om sjukfrånvaron totalt sett i kommunen 

har sjunkit så kan vi se en förändring i 

Frisknärvaron. Dvs andelen medarbetare som 

under året inte haft någon sjukfrånvaro alls.   

Frisknärvaron har sedan 2017 sjunkit från 37,75% 

till 35,92% år 2019 och det är framför allt den 

riktigt korta sjukfrånvaron som har ökat bland våra 

medarbetare. Det här märks även i kostnaderna för 

sjuklön som ökat under samma period.  

Med ökande korttidssjukfrånvaro och minskande 

frisknärvaro blir risken större för en ökad 

belastning på kollegorna på arbetsplatsen och i 

förlängningen försämrad arbetsmiljö och risk för 

längre sjukfrånvaro. Ett aktivt arbete för att tidigt 

fånga upp och minska korttidssjukfrånvaron blir 

därför en strategiskt viktig del i arbetet framåt för 

att bibehålla en god arbetsmiljö och inte minst 

bibehålla en god kvalitet i våra tjänster till våra 

kommuninvånare. 

Vår arbetsmiljö 

Tydlig ledning och styrning, ökad delaktighet och 

aktivt medarbetarskap, lösningsfokus, arbeta med 

riktade hälsofrämjande insatser och det 

systematiska arbetsmiljöarbetet i hela 

organisationen är några av de absolut mest 

effektfulla sätt kommunen kan möta och hantera 

framtida kompetensförsörjning, upprätthålla god 

kvalitet och säkerställa att verksamheternas mål 

nås. 
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Resultat och ekonomisk ställning 
Modell för analys av resultat 
och ekonomisk ställning 

För att kartlägga och analysera resultat, utveckling 

och ställning för Mörbylånga kommun används en 

finansiell analysmodell som utgår från fyra viktiga 

finansiella aspekter. Dessa är det finansiella 

resultatet, kapacitetsutvecklingen, riskförhållanden 

samt kontrollen över den finansiella utvecklingen. 

Målsättningen är att utifrån dessa perspektiv 

identifiera finansiella möjligheter och problem för 

Mörbylånga, och därigenom kunna klargöra om 

kommunen har en god ekonomisk hushållning som 

föreskrivs i kommunallagen. 

Mörbylånga kommun har beslutat om ett 

ekonomiskt perspektiv med ett finansiellt mål för 

god ekonomisk hushållning i budget 2019. Målet 

bedöms utifrån fem indikatorer. En avstämning av 

dessa görs i den finansiella analysen. Där utöver 

kommenteras också de tre lagstadgade kraven; god 

ekonomisk hushållning, balanskrav och 

resultatutjämningsreserv. 

Resultat och kapacitet 

Årets resultat 2019 2018 2017 

Årets resultat (mnkr) 
kommunen 31,4 46,7 17,6 

Årets resultat i 
förhållande till 
skatteintäkter, 
kommunalekonomisk 
utjämning och 
generella bidrag (%) 3,5 5,4 2,1 

Årets resultat (mnkr) 
koncernen 38,3 51,9 22,1 

 

Årets resultat och jämförelsestörande 
poster 

Mörbylånga kommuns resultat för 2019 är ett starkt 

resultat men når inte upp till 2018 års resultat. Årets 

resultat blev 31,4 mnkr mot 46,7 mnkr under 2018. 

Relateras kommunens resultat till skatteintäkter, 

kommunalekonomisk utjämning och statsbidrag 

redovisade kommunen under 2019 ett resultat på 

3,5 %. Genomsnittet för treårsperioden för 

kommunens resultat i förhållande till skatteintäkter, 

kommunalekonomisk utjämning och statsbidrag 

uppgår till 3,67 %. 

Jämfört med 2018 så blev verksamhetens resultat 

13,5 mnkr lägre. Främsta orsakerna är att 

skatteintäkterna, generella bidrag och utjämning 

inte ökade i samma takt som verksamhetens 

kostnader. Verksamheternas kostnader har främst 

ökat på grund av volymökningar inom 

verksamheterna. Det är främst personalkostnaderna 

som har ökat med 29,8 mnkr där löneökningar 

avser ca 16 mnkr och pensionskostnader ca 2,5 

mnkr. Avskrivningarna har ökat med 5,5 mnkr på 

grund av stora investeringar. 

Verksamhetens intäkter har ökat med 15,9 mnkr där 

vattenavgiften ingår med 5,1 mnkr. 

Försäljningsintäkterna för exploateringsmark blev 

också högre än tidigare år och netto blev 

realisationvinsten 2,9 mnkr. Skatteintäkterna blev 

16,9 mnkr högre än 2018 och generella bidrag och 

utjämning 13,2 mnkr. 

Mörbylånga kommuns finansiella mål för god 

ekonomisk hushållning är att kommunens 

ekonomiska resultat över budgetperioden 2018-

2020 genomsnittligt ska uppgå till minst 1,5 % av 

skatteintäkterna. I slutet av perioden ska resultatet 

nå 2 %. 

Ett sådant resultat ger utrymme för att över en 

längre tid självfinansiera större delen av normal 

investeringsvolym i kommunen. Det innebär att 

kommunens kort- och långsiktiga finansiella 

handlingsutrymme, i form av likviditet och soliditet 

behålls. Under den senaste treårsperioden har 

Mörbylånga redovisat ett genomsnitt på 3,67% 

exklusive jämförelsestörande poster. Årets resultat 

under 2019 uppgick till 3,5 % av skatteintäkter 

samt kommunalekonomisk utjämning och 

statsbidrag. Det innebär att kommunen uppfyllde 

resultatmålet för den rullande treårsperioden. 

Nettokostnadsandel 

Nettokostnadsandel 
% 2019 2018 2017 

Verksamhetens intäkter 
och kostnader 93% 91% 93% 

Avskrivningar 5% 4% 7% 

Nettokostnadsandel 97% 96% 99% 

Finansnetto -1% -1% -1% 

Nettokostnadsandel 
inkl finansnetto 96% 95% 98% 

 

En grundläggande förutsättning för att uppnå och 

vidmakthålla en god ekonomisk hushållning är att 

balansen mellan löpande intäkter och kostnader är 

god. Ett djuplodande mått på denna balans är 

nettokostnadsandelen, som innebär att samtliga 

löpande kostnader inklusive finansnetto relateras 

till skatteintäkter samt statsbidrag och utjämning. 

Redovisas en nettokostnadsandel under 100 % har 

kommunen en positiv balans mellan löpande 

kostnader och intäkter. En nettokostnadsandel på 

97–98 % kan betraktas som god ekonomisk 
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hushållning för Mörbylånga kommun. Sett över en 

längre tidsperiod, klarar då kommunen av att 

finansiera ersättningsinvesteringar och nödvändiga 

nyinvesteringar. 

När Mörbylångas nettokostnadsandel analyseras, 

framgår det att nettot av verksamhetens intäkter och 

kostnader under 2019 tog i anspråk 93 % av 

skatteintäkterna, vilket är en ökning med två 

procentenheter jämfört med 2018. Vidare tog 

avskrivningarna i anspråk 5 %, vilket var en 

procentenhet högre än föregående år. 

Avskrivningarna är kommunens periodiserade 

kostnader för investeringar. 

Finansnettot uppgick till -1 %, vilket innebar att de 

finansiella intäkterna var större än de finansiella 

kostnaderna under 2019. En förklaring till detta är 

att Mörbylånga har placerat medel i Kalmar Läns 

Pensionsförvaltning som har gett avkastning det 

senaste åren samtidigt som kommunens 

räntekostnader har varit låga på grund av läget på 

räntemarknaden. Dessa medel kunde användas till 

att finansiera verksamhet med under 2019. Detta 

innebär att kommunens nettokostnader och 

finansnetto tog i anspråk 96 % av skatteintäkterna, 

vilket var en försämring med en procentenhet 

jämfört med 2018. 

Totalt uppgick nettokostnadsandelen till 96 % 

under 2019, vilket innebar att kommunens intäkter 

var större än som kommunens kostnader. Det var 

högre nivå än under 2018, men ändå en 

förstärkning jämfört 2017. Den största skillnaden 

avser avskrivningar då kommunen under 2018 

övergick till komponentavskrivning vilket gör att 

kapitalkostnaden blir lägre jämfört med tidigare år. 

Årets investeringar 

Mörbylånga kommuns samlade investeringsvolym 

under 2019 uppgick till 131,9 mnkr, vilket var en 

lägre investeringsvolym än under 2018, en 

minskning med 52,0 mnkr eller 28 % jämfört med 

2018. Minskningen beror till stor del på att 2018 

var ett extremt år med stora investeringar i 

kommunens utbyggnad av VA enligt den av 

fullmäktige antagna VA-planen och ett nytt 

vattenverk för att klara den framtida 

vattenförsörjningen. Drygt 16 % av kommunens 

nettoinvesteringar gjordes i förskole- och skola 

inklusive deras fastigheter. Runt 17 % lades på 

infrastruktur. Investeringar i VA-verksamhet 

omfattade 65 % och investeringar i vård- och 

omsorg knappt 2 %. För en detaljerad redovisning 

över vilka investeringsprojekt som bedrivits under 

året hänvisas till investeringsredovisningen. 

När vi sedan ser till koncernen så står Mörbylånga 

kommun för den största delen av investeringarna 

och därefter kommer Mörbylånga Bostads AB som 

byggt 24 nya lägenheter i kvarteret Isdammen i 

Färjestaden och 6 lägenheter i Norra viken i 

Mörbylånga för tillsammans ca 49 mnkr. 

Årets investeringar 2019 2018 2017 

Investeringsvolym 
totalt kommunen 
(mnkr) 131,9 183,9 137,0 

Investeringsvolym 
taxekollektivet (mnkr) 86,9 161,3 99,0 

Självfinansieringsgrad 
totalt kommunen (%) 51,5 78,8 51,2 

Självfinansieringsgrad 
taxekollektivet (%) 23,0 34,1 8,1 

Investeringsvolym 
koncernen (mnkr) 184,3 192,6 160,1 

Självfinansieringsgrad 
koncernen (%) 58,0 67,2 77,0 

 

Självfinansieringsgraden av 
investeringar 

Självfinansieringsgraden av investeringarna mäter 

hur stor andel av investeringarna som kan 

finansieras med årets resultat plus avskrivningar. 

100 % innebär att kommunen kan självfinansiera 

samtliga investeringar som är genomförda under 

året, vilket i sin tur innebär att kommunen inte 

behöver låna till investeringarna och att 

kommunens långsiktiga finansiella 

handlingsutrymme stärks. Med nettoinvesteringar 

avses anskaffning av immateriella och materiella 

anläggningstillgångar med avdrag för 

investeringsinkomster. Med självfinansieringsgrad 

avses kassaflödet från den löpande verksamheten 

som kommunen har bedrivit under året inklusive 

skatteintäkter och generella bidrag. Dessa har sedan 

ställts i relation till nettoinvesteringar. 

Självfinansieringsgraden av investeringarna efter 

avdrag för investeringsinkomster uppgick 2019 till 

51,5 %. Detta innebar att investeringarna inte fullt 

ut under året kunde finansieras med skatteintäkter 

och investeringsinkomster, utan fick finansieras 

med försäljningsinkomster och minskad likviditet. 

Det försvagar kommunens finansiella 

handlingsberedskap inför framtiden. Kommunen 

har som mål att självfinansieringsgraden av 

skattefinansierade investeringarna ska uppgå till 

minst 100% under 2019. Under 2019 lånade 

kommunen 50 mnkr och dessa bedöms ha använts 

till taxekollektivets investeringar på 87 mnkr. Målet 

uppfylldes därmed för året. Kommunens 

självfinansieringsgrad av investeringarna uppgick 

till 61 % i genomsnitt per år under de tre senaste 

åren. Självfinansieringsgraden ökar när vi ser till 

koncernnivå eftersom övriga koncernföretag 

finansierat sina investeringar med egna medel. 
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Risk och kontroll 

Likviditet ur ett riskperspektiv 

Risk och kontroll 2019 2018 2017 

Kassalikviditet (%) 188 166 164 

Låneskuld (mnkr) 819 781 724 

Låneskuld koncernen 
(mnkr) 1 395 1 345 1 255 

Soliditet (%) 28 27 27 

Soliditet inkl 
pensionsförpliktelser (%) 13 12 9 

Soliditet koncernen (%) 23 23 21 

Soliditet koncernen inkl 
pensionsförpliktelser (%) 13 11 10 

 

Kassalikviditeten är ett mått på kommunens 

kortsiktiga betalningsberedskap. En oförändrad 

eller ökande kassalikviditet i kombination med en 

oförändrad eller förbättrad soliditet är ett tecken på 

att kommunens totala finansiella handlingsutrymme 

har stärkts. 

Kassalikviditet uppgick vid årsskiftet 2019 till 188 

%, vilket skall jämföras med 166 % under 2018. 

Mörbylånga har en god likviditet, vilket garanterar 

att kommunen utifrån ett kort och medellångt 

finansiellt perspektiv inte behöver vidta drastiska 

åtgärder för att möta finansiella betalningstoppar. 

Kommunens externa låneskuld hade en 

genomsnittlig räntebindningstid på 1,27 år per 31 

december 2019. Kommunen lånade under 2019 50 

mnkr för att finansiera sina investeringar men 

amorterade samtidigt 10 mnkr. Koncernens 

låneskuld ökade med 50 mnkr varav då 40 mnkr 

härrör från kommunen och övriga 10 från VA-

verksamhetens anslutningsavgifter. 

Soliditeten är ett mått på kommunens långsiktiga 

finansiella handlingsutrymme. Det visar i vilken 

utsträckning kommunens tillgångar har finansierats 

med eget kapital respektive skulder. Ett viktigt 

kriterium för god ekonomisk hushållning är att 

soliditeten över en längre period inte försvagas utan 

behålls eller utvecklas i positiv riktning. En 

förbättrad soliditet innebär att kommunen minskar 

sin skuldsättningsgrad och därigenom ökar sitt 

finansiella handlingsutrymme inför framtiden. 

Soliditet inklusive samtliga pensionsförpliktelser 

och löneskatt förbättrades mellan 2018 och 2019 

med en procentenhet från 12% till 13 %. Det 

förklaras till största delen av att kommunen kunde 

finansiera sina investeringar med skatteintäkter. 

Genomsnittet för ovanstående soliditetsmått ligger 

bland Sveriges kommuner på cirka 26% (2018) och 

för kommunkoncernen på cirka 27,5%. 

Kommunfullmäktige har i riktlinjerna för god 

ekonomisk hushållning angett att kommunens 

soliditet inkl. samtliga pensionsförpliktelser bör öka 

de närmaste åren. Målsättningen när riktlinjerna 

antogs 2013 var att soliditeten inte skulle understiga 

32%. Eftersom kommunens soliditet inklusive 

samtliga pensionsförpliktelser under de tre senaste 

åren har stärkts från 9 % till 13% kan konstateras 

att om målet ska nås, måste trenden med en 

stigande soliditet fortsätta. 

Kommunalskatt 

År 2019 uppgick Mörbylångas skattesats till 21,41 

%. Skattesatsen har varit oförändrad de fem senaste 

åren. I de tolv kommunerna i Kalmar län varierade 

kommunernas skattesatser under 2019 mellan 21,16 

% i Västervik till 22,36 % i Vimmerby. Den 

genomsnittliga skattesatsen i länet uppgick under 

2019 till 21,76 %. Mörbylånga hade med sina 21,41 

% den tionde lägsta skatten bland kommunerna i 

Kalmar län. 

Pensionsförpliktelser 

Ur risksynpunkt är kommunens 

pensionsförpliktelser viktiga att beakta, eftersom 

skulden skall finansieras de kommande 50 åren. 

Det totala pensionsåtagandet uppgick vid årets slut 

till 269,4 mnkr. Av dessa redovisas 45,3 mnkr i 

balansräkningen som en avsättning och 224,1 mnkr 

återfinns utanför balansräkningen som en 

ansvarsförbindelse. Den avser pensioner intjänade 

till och med 1997. Den del av pensionsåtagandet 

som utgör ansvarsförbindelse är ofinansierad, då 

den återfinns utanför balansräkningen. Mörbylånga 

kommun är sedan flera år tillbaka delägare i Kalmar 

läns pensionsförvaltning AB och de har under åren 

placerat ca 103 mnkr för kommunens räkning i 

olika finansiella tillgångsslag. Medlen har avsatts 

för den framtida utbetalningen av pensionsskulden 

för att minska de negativa effekterna som uppstår 

när stora utbetalningar av ansvarsförbindelsen 

kommer att göras i framtiden. Marknadsvärdet på 

de placerade tillgångarna gällande pensionsfonden 

uppgick per den 31/12 2019 till 116 mnkr. 

Förvaltningen av kommunens pensionsmedel följer 

den av kommunfullmäktige beslutade policy för 

pensionsförvaltning. 

Pensionsförpliktelser 2019 2018 2017 

Avsättning inkl. 
löneskatt 45,3 40,1 35,5 

Ansvarsförbindelser 
inkl. löneskatt 224,1 230,9 235,4 

Summa 
pensionsförpliktelser 269,4 271,0 270,9 

Placerade 
pensionsmedel 102,8 90,4 90,1 

Marknadsvärde 
placerade 
pensionsmedel 116,0 99,0 97,8 

Återlånade medel 153,4 172,0 173,1 
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Tillgångssl
ag 
placerade 
pensionsm
edel 

2019 2018 2019 2018 

  

Mark-
nads-
värde 

Mark-
nads-
värde 

Anskaff-
nings-
värde 

Anskaff-
nings-
värde 

Likvida 
medel 3,2 8,8 3,3 8,5 

Aktier 67,3 49,1 58,6 49,1 

Obligationer 45,4 41,2 44,2 41,3 

Summa 115,9 99,1 106,1 98,9 

 

Enligt den nya kommunala redovisningslagen 

(LKBR) som gäller från den 1 januari 2019 ska 

kommunerna redovisa finansiella instrument till 

verkligt värde. För Mörbylånga kommuns del 

innebär detta att orealiserade vinster avseende 

aktier och obligationer hos KLP på 10,0 mnkr 

skulle beaktas per 31 december 2019. Resultatet 

skulle därmed uppgått till 41,4 mnkr. Kommunen 

har valt att inte redovisa de orealiserade vinsterna 

för att undvika fluktuation av resultatet utifrån 

börsens upp- eller nedgång. Upplysning om detta 

lämnas i redovisningsprinciperna. 

Kommunens borgensåtaganden 

Risk och kontroll 2019 2018 2017 

Borgensåtaganden 
(mnkr) 713,5 719,9 727,6 

- inom koncernen 489,4 489,5 492,0 

- pensionsskuld inkl 
löneskatt 224,1 230,2 235,4 

- övrigt 0,0 0,2 0,2 

Genomsnittlig ränta (%) 0,40 0,08 0,05 

Genomsnittlig 
räntebindingstid (år) 1,27 1,46 0,86 

Genomsnittlig 
kapitalbindningstid (år) 1,44 1,56 2,42 

 

Kommunen tecknar i vissa fall borgen för lån till de 

kommunägda bolagen, men även för andra externa 

verksamheter. Kommunens samlade 

borgensåtagande för lån uppgick 2019 till 489 

miljoner, vilket var i stort sätt oförändrat i 

förhållande till 2018. 

Mörbylånga kommun har inte infriat några 

borgensåtaganden under 2019 och det finns inga 

indikationer på att så skulle behöva ske inom de 

kommande åren. Då 85 % den totala 

borgensförbindelsen utgörs av borgen gentemot 

Mörbylånga Bostads AB, är den generella 

bedömningen, att risken är låg då bolagens 

verksamhet till största delen omfattas av att äga och 

förvalta fastigheter. I fastigheter finns ofta stora 

dolda värden, vilka ofta försvarar ytterligare lån. 

Vakansgraden är låg. Cirka 70% av bolagets 

omsättning kommer från Mörbylånga kommun som 

även är borgensman. 

Den av fullmäktige beslutade finanspolicyn 

innehåller övergripande anvisningar för kommunen 

och de helägda bolagens finansverksamhet. Någon 

avvikelse mot finanspolicyn under 2019 har inte 

förekommit. Till finanspolicyn ska riktlinjer antas 

som anger ramar för räntebindningstiden och 

kapitalbindningstider. Dessa har ännu inte beslutats 

av kommunstyrelsen. 

Ytterligare en risk är att kommunen har blivit stämd 

vid Kalmar Tingsrätt. Ett ärende avser en tolkning 

av ett avtal om försäljning av markområden i 

Mörbylånga hamn och där målsägaren har lämnat 

in ett skadeståndsanspråk på 311 mnkr mot 

kommunen. Ärendet är överlämnat till advokaterna 

och utgången är oviss. 

Utfall i förhållande till budget 

Risk och kontroll 2019 2018 2017 

Budgetavvikelse nämnder 
(mnkr) -9,6 13,0 -8,5 

Budgetavvikelse årets 
resultat (mnkr) 28,2 37,9 4,1 

Prognosavvikelser 
nämnder (jfr aug mnkr) 4,6 6,9 -1,0 

Prognosavvikelser årets 
resultat (jfr aug mnkr) 17,9 27,5 -3,1 

 

Jämfört med budget redovisade kommunen ett 

överskott på 28,2 mnkr, då kommunen för 2019 

budgeterade ett resultat på 3,3 mnkr. Av de 28,2 

mkr utgjordes 13 mnkr av lägre avskrivningar i och 

med övergången till komponentavskrivning. 

Ytterligare 5,8 mnkr kunde hänföras till högre 

exploateringsintäkter i samband med försäljning av 

tomter och momsersättning i samband med 

genomlysning av kommunens momsredovisning 

från tidigare år. Budgetavvikelsen för kommunens 

nämnder var marginell i relation till den samlade 

kostnadsvolymen. Den uppgick till 9,6 mnkr 

(1,1%), varav 13 mnkr kunde hänföras till 

utbildningsnämnden samt 1,8 mnkr till miljö- och 

byggnadsverksamheten. 

Prognosavvikelser 

En god prognossäkerhet innebär att kommunen har 

goda förutsättningar att anpassa sig till förändrade 

förutsättningar under året. En prognosavvikelse 

under 1 % av kostnadsomslutningen innebär en god 

prognossäkerhet. Budgetföljsamhet är ett annat 

mått på kommunens finansiella kontroll. 

Budgetavvikelsen bör ligga så nära noll som 

möjligt. Prognoserna över kommunens ekonomi har 

varit relativt stabila under 2019 och 

prognossäkerheten får därmed betraktas som god 

förutom avseende finansförvaltningen. Nämndernas 

sammantagna slutliga resultat i bokslutet översteg 
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budget, och överensstämde väl med den prognosen 

som lämnades i augusti, särskilt för 

kommunstyrelsens och kultur- och 

tillväxtnämndens verksamheter. Dock förekom 

prognosavvikelser för enskilda verksamheter och då 

särskilt avseende individ- och familjeomsorgen 

samt bostadsanpassningsbidragen. 

Avslutande kommentar och 
sammanfattning 

Kommunen når sitt finansiella mål men inte alla 

indikatorer som är kopplade till det övergripande 

målet. Årets resultat innebar att kommunens 

ekonomiska marginal förstärktes under året. 

Kommunens resultatnivå uppfyller målet för god 

ekonomisk hushållning på 1,5 %, vilket innebär en 

bra förutsättning inför framtiden. Det relativt höga 

resultatet innebär också att kommunen ökar sina 

möjligheter att nå soliditetsmålet framöver. 

Ytterligare beskrivning och analys av de finansiella 

målen för god ekonomisk hushållning sker i nästa 

avsnitt. 

De närmaste åren förväntas bli finansiellt tuffa för 

Mörbylånga kommun, eftersom kommunen liksom 

många andra kommuner, står inför utmaningar som 

ökade investeringar och stegrade behov hänförliga 

till befolkningsförändringar. Detta innebär att 

kostnaderna för kommunala tjänster kommer att 

öka betydligt snabbare än tidigare. 

En utmaning blir hur mycket av investeringarna 

som ska finansieras via skatteintäkter respektive 

främmande kapital i form av lån. Detta kan i sin tur 

påverka utrymmet för att finansiera kommunens 

löpande drift i form av löner, lokaler m.m. För att 

kunna klara av att uppfylla kommunens mål för god 

ekonomisk hushållning – dvs. ett resultat på 2 % av 

skatteintäkterna, en självfinansieringsgrad på 100 

% för de skattefinansierade investeringarna samt en 

ökad soliditet– krävs en mycket aktiv 

ekonomistyrning. 

 

God ekonomisk hushållning 
och balanskravsutredning med 
resultatutjämningsreserv  

Kommuner har sedan år 1992 enligt 

kommunallagen haft krav på sig att verksamheten 

ska bedrivas enligt god ekonomisk hushållning. 

Under år 2000 tillkom även balanskravet och under 

2013 infördes en möjlighet till 

resultatutjämningsreserver. Samtliga dessa 

lagstiftningskrav ska årligen följas upp i 

årsredovisningens förvaltningsberättelse. 

Inledningsvis i detta avsnitt görs en analys av 

kommunens mål och riktlinjer för god ekonomisk 

hushållning som kommunfullmäktige fastställde 

under 2013. I anslutning till detta genomförs 

avslutningsvis en balanskravsutredning och 

redovisning av resultatutjämningsreserven (RUR). 

God ekonomisk hushållning ur ett 
finansiellt perspektiv 

God ekonomisk hushållning är ett lagstadgat krav 

som återfinns i 11:e kapitlet i kommunlagen. 

Kommunen ska upprätta riktlinjer för god 

ekonomisk hushållning. Vidare ska kommunen 

också ta fram finansiella och verksamhetsmässiga 

mål för god ekonomisk hushållning. Kommunen 

skall också besluta om man vill använda sig av en 

resultatutjämningsreserv. 

Mörbylånga kommun har fattat beslut om 

”Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och 

tillämpning av resultatutjämningsreserv under 

2013. Mörbylånga kommuns riktlinjer för god 

ekonomisk hushållning tar sin utgångspunkt i att 

varje generation ska bekosta den kommunala 

service som konsumeras och därigenom lämna över 

en kommun med ett oförändrat finansiellt 

handlingsutrymme till kommande generationer. För 

att kunna leva upp till detta, har kommunen beslutat 

om tre långsiktiga finansiella mål. I budget 2019 

har sedan kommunfullmäktige beslutat om ett 

övergripande ekonomiskt mål som sedan följs upp 

genom fem indikatorer. Uppföljningen av de 

finansiella och verksamhetsmässiga målen för god 

ekonomisk hushållning återfinns under avsnittet 

”God ekonomisk hushållning”. 

De långsiktiga finansiella målen för Mörbylånga 

kommun är: 

 Årets resultat ska uppgå till minst 1 procent av 

skatteintäkter och generella statsbidrag. 

 Kommunens investeringar avseende 

verksamhetsfastigheter ska vara 

självfinansierade. Lånefinansiering medges i de 

fall kapitalkostnaderna täcks inom taxor och 

avgifter. (ex vis fjärrvärme, exploatering och 

VA) 

 Soliditeten ska i det kortare perspektivet inte 

understiga 32 procent (35 % 2012) och i ett 

längre perspektiv motsvarande genomsnittet för 

Sveriges kommuner (49,4% 2012) 

Kommunens mål enligt budget 2019 är: 

 Kommunens ekonomiska resultat ska över 

budgetperioden 2018-2020 genomsnittligt 

uppgå till minst 1,5 % av skatteintäkterna. I 

slutet av perioden ska resultatet nå 2 %. 

Kommunfullmäktige har valt att sätta målet till att 

resultatet ska uppgå till minst 2 % av 

skatteintäkterna för att kommunens skulder inte ska 
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öka i framtiden och det finansiella 

handlingsutrymme både på kort och låg sikt inte 

ska försvagas eftersom ett sådant resultat ger 

utrymme för att över en längre tid kan 

självfinansiera större delen av normal 

investeringsvolym i kommunen. Kommunens 

resultat har under den senaste treårsperioden haft ett 

genomsnitt på 3,7 % och under 2019 uppgick 

resultat till 3,5 %. Målet är därför uppfyllt under 

2019. 

Ett viktigt kriterium för god ekonomisk hushållning 

är att soliditeten över en längre period inte 

försvagas utan utvecklas i positiv riktning. Detta 

innebär då att kommunen blir mindre skuldsatt och 

ökar sitt finansiella handlingsutrymme inför 

framtiden. Kommunfullmäktige har i riktlinjerna 

för god ekonomisk hushållning ansett att 

kommunens soliditet bör öka de närmaste åren för 

nå 32% och att stärka det finansiella 

handlingsutrymmet inför framtiden. Kommunens 

soliditet inklusive samtliga pensionsförpliktelser 

har under de tre senaste åren stärkts från 9 % till 

13%. 

Sammanfattningsvis innebär det att kommunen 

kunde uppfylla sitt övergripande finansiella mål 

men inte alla indikatorer för god ekonomisk 

hushållning under 2019. De indikatorer som 

kommunen i dagsläget har svårast att uppfylla är att 

verksamhetens nettokostnader max ska öka med 

3,5% jämfört med föregående år samt att 

självfinansieringsgraden av taxefinansierade 

investeringar minst ska vara 50%. I och med den 

höga utbyggnadstakten av VA-nätet enligt den 

antagna VA-planen klarar inte taxeverksamheten att 

självfinansiera 50%. En översyn över VA-taxan har 

därmed gjorts under 2019 för att bättre kunna möta 

de kostnader som kollektivet har. 

 

Balanskravsutredning och 
resultatutjämningsreserv 

Balanskravet är ytterligare ett lagstadgat krav som 

kommunen måste uppfylla enligt kommunallagen. 

Det trädde i kraft år 2000 och utgör en undre gräns 

för vilket resultat som är tillåtet att budgetera och 

redovisa. Balanskravet innebär i korthet att 

kommuner och landsting ska besluta om en budget 

där intäkterna överstiger kostnaderna. Om resultatet 

ändå blir negativt i bokslutet är huvudprincipen att 

underskottet ska kompenseras med motsvarande 

överskott inom tre år och att kommunfullmäktige i 

en plan ska ange hur det ska ske. Det finns dock ett 

undantag från huvudprincipen. 

Kommunfullmäktige kan med hänvisning till 

synnerliga skäl besluta om att inte återställa hela 

eller delar av ett underskott. Dessa ska då tydligt 

specificeras i förvaltningsberättelsen i 

årsredovisningen. Varje år ska det i 

förvaltningsberättelsen i årsredovisningen redovisas 

en balanskravsutredning. 

Den inleds med att årets resultat, vilket reduceras 

eller tillförs med ett antal poster enligt 

lagsstiftningen. När det är gjort, får man fram 

”Årets resultat efter balanskravsutredning före 

avsättning till RUR”. Nästa steg i 

balanskravsutredningen utgörs av medel som förs 

till eller från resultatutjämningsreserven (RUR). 

Sedan 2013 är det möjligt för kommuner och 

landsting att tillämpa RUR och under vissa 

förutsättningar föra medel mellan olika år. 

Tanken är att överskott ska kunna reserveras i RUR 

under finansiellt goda tider, då skatteintäkterna ökar 

ordentligt, för att sedan användas för att täcka hela 

eller delar av underskott under svagare tider, då 

skatteintäkterna minskar eller endast måttligt ökar. 

RUR ska därigenom bidra med att skapa stabilare 

planeringsförutsättningar för kommuner och 

landsting. Den bakomliggande tanken är alltså att 

det rådande konjunkturläget inte ska påverka 

resurstilldelningen till verksamheterna i alltför hög 

utsträckning. Behovet av servicen som kommuner 

och landsting tillhandahåller minskar i regel inte i 

en lågkonjunktur, utan det kan snarare vara tvärtom 

för vissa delar av verksamheten. Dessutom framstår 

det inte som ändamålsenligt att behöva göra 

tillfälliga nerdragningar i verksamheten som sedan 

måste byggas upp igen när lågkonjunkturen är över. 

Mörbylånga kommun har beslutat att använda sig 

av RUR. I enlighet med de krav som ställs i 

kommunallagens 11:e kapitel innehåller de av 

kommunen framtagna riktlinjerna för god 

ekonomisk hushållning även hanteringen av RUR. 

Enligt kommunfullmäktigs riktlinjer kan en 

reservering till RUR göras med högst det belopp, 

som motsvarar det lägsta av antingen den del av 

årets resultat eller den del av årets resultat efter 

balanskravsjusteringar, som överstiger 1 % av 

skatteintäkter samt statsbidrag och utjämning. Det 

är i enlighet med lagens lägstanivå. 

Enligt kommunfullmäktiges riktlinjer kan en 

disponering från RUR göras, för att helt eller delvis 

kan täcka ett balanskravsunderskott, när 

skatteunderlagsprognosen för ett enskilt år faller 

under det tioåriga genomsnittet för 

skatteunderlagets utveckling. Eftersom det på 

förhand är svårt att med säkerhet veta hur lång och 

djup en lågkonjunktur blir, innehåller riktlinjerna 

för RUR också en bestämmelse om hur medel får 

disponeras från RUR. Detta ger kommunen goda 

förutsättningar att vid behov genomföra ett 

omställningsarbete och/eller överbrygga en 

lågkonjunktur. En översyn över riktlinjerna ska 

göras under år 2020.
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Kommunen redovisar ett årets resultat under 2019 

på 31,4 mnkr. Efter avdrag för realisationsvinster 

på 0,3 mnkr uppgår årets resultat till 31,1 mnkr. Då 

balanskravsresultat överstiger noll, väljer 

kommunen att sätta av 22 mnkr till resultat-

utjämningsreserven (RUR). Detta är möjligt 

eftersom 2019 års resultat överstiger det av 

fullmäktige beslutade finansiella målet. Kommunen 

har mellan 2010 till 2019 reserverat 61,8 mnkr till 

resultatutjämningsreserven. Utifrån den 

skatteunderlagsprognos som lämnas för 2020-2022 

så kommer reserven att kunna nyttjas de kommande 

åren.

 

Balanskravsresultat 2019 2018 

Periodens resultat enligt resultaträkningen 31 437 46 707 

Reducering av samtliga realisationsvinster -347 - 

Justering för realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet     

Justering för realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet     

Orealiserade förluster i värdepapper   -2 466 

Justering för återföring av orealiserade förluster i värdepapper 45 295 

Årets resultat efter balanskravsjusteringar 31 135 44 536 

Reservering av medel till resultatutjämningsreserv -22 000 -35 860 

Användning av medel från resultatutjämningsreserv     

Balanskravsresultat 9 135 8 676 

   

Resultatutjämningsreserv 2019 2018 

Ingående resultatutjämningsreserv 39 830 3 970 

Årets avsättning 22 000 35 860 

Årets upplösning   - 

Utgående resultatutjämningsreserv 61 830 39 830 
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Driftsredovisning 
Driftsbudget 2019 2019 2019 2018 

tkr Budget Utfall Avvikelse Avvikelse 

  Intäkter Kostnader Netto Intäkter Kostnader Netto Netto Netto 

Kommunstyrelsen 114 714 -186 511 -71 797 118 243 -189 070 -70 827 971 8 055 

Kultur och tillväxtnämnden 93 763 -195 595 -101 832 113 599 -214 964 -101 365 467 -1 291 

- varav VA-verksamhet 50 790 -53 533 -2 743 54 797 -63 402 -8 605 -5 862 -4 014 

- varav Fjärrvärmeverksam-
het 14 400 -21 520 -7 120 13 902 -19 588 -5 686 1 434 573 

Samhällsbyggnadsnämnden 8 075 -18 937 -10 862 9 677 -18 762 -9 085 1 777 5 121 

Socialnämnden 38 779 -358 203 -319 424 53 265 -372 426 -319 161 263 -2 370 

Utbildningsnämnden 222 917 -592 408 -369 491 224 945 -607 503 -382 558 -13 067 3 206 

Finansförvaltning 18 000 -34 328 -16 328 20 772 -14 206 6 566 22 894 26 151 

Verksamhetens nettokost-
nader 478 248 -1 385 982 -889 734 540 501 -1 416 931 -876 430 13 305 38 872 

Skatteintäkter och generella 
bidrag 912 338 -16 038 896 300 914 587 -17 008 897 580 1 280 -5 457 

Finansnetto 5 685 -9 000 -3 315 16 393 -6 106 10 287 13 602 4 492 

Resultat 1 396 271 -1 411 020 3 251 1 471 481 -1 440 044 31 437 28 186 37 907 

 

Årets resultat med avvikelse 
mot budget 
Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen redovisar ett positivt resultat 

med 1 mnkr. En stor anledning till det positiva 

resultatet är fastighetsverksamheten som gör ett 

stort överskott mot budget med 2 mnkr. Vid 

övergången till komponentavskrivning har en del 

kostnader som skulle belasta driften istället gått på 

investeringsbudgeten vilket gör att verksamheten 

har haft lägre underhållskostnader.  Även 

kommunledningen gör ett överskott mot budget, då 

kostnader för oförutsedda händelser och 

överförmyndarverksamheten varit lägre än 

budgeterat. Övriga verksamheter redovisar 

underskott mot budget på grund av extra kostnader 

i samband med implementation av nya system 

samt högre IT-kostnader än budgeterat. Även 

kostverksamheten gör ett underskott med 0,4 mnkr 

vilket beror på höga livsmedelskostnader.  

Kultur- och tillväxtnämnd 

Nämnden redovisar ett positivt resultat med 0,5 

mnkr. Eketorps borg som kommunen tog över 

driften för under 2019 har under året haft många 

besökare och redovisar ett positivt resultat. Kultur, 

fritid och AME har totalt sett bedrivit sin 

verksamhet inom befintliga budgetramar. AME-

verksamhetens överskott beror till största delen på 

att personalkostnaderna är lägre än budget. Gatu- 

och serviceverksamheten redovisar ett underskott 

på 0,9 mnkr främst beroende på ökade kostnader 

för belysning och gjord lagerinventering med 

inkuransavdrag som engångskostnad. Mark- och 

exploateringsverksamheten redovisar ett överskott 

mot budget med 5,9 mnkr. Överskottet beror på att 

kostnaderna för översiktlig planering, däribland 

planprogrammet för Mörbylånga, har blivit 

fördröjt samt att vissa planerade arbeten 

senarelagts av Trafikverket. En vakant tjänst har 

också bidragit till överskottet. Verksamheten för 

vatten och avlopp redovisar ett underskott med 5,9 

mnkr jämfört med budget vilket till stor del beror 

på kostnader för det nya vattenverket  och att 

intäkterna inte anpassats utifrån de stora 

investeringarna som VA-planen innefattar.  

Samhällsbyggnadsnämnd 

Samhällsbyggnadsnämndens resultat blev för 2019 

ett överskott jämfört med budget med 1,8 mnkr. 

Miljö- och hälsoskyddsverksamheten redovisar ett 

resultat i princip i nivå med budget. Plan- och 

byggverksamheten redovisar ett överskott på 1,8 

mnkr. Överskottet beror på att intäkterna för 

bygglovsavgifter blivit högre än planerat på grund 

av fler beviljade bygglov. Samtidigt har 

verksamheten haft vakanta tjänster vilket bidragit 

till lägre personalkostnader. Kostnaderna för 

bostadsanpassning har varit högre än budgeterat 

och verksamheten redovisar en negativ avvikelse 

på 0,2 mnkr vid årets slut. 

Socialnämnd 

Socialnämnden redovisar ett överskott mot budget 

med 0,3 mnkr. Överskottet beror i huvudsak på 

avstämning av gamla stimulansmedel, 

momsersättning och högre etableringsersättningar. 
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Inom äldreomsorgen blev särskilt boende 0,5 mnkr 

bättre än budget mycket beroende på tilldelning av 

stimulansmedel. Hemtjänsten överskrider sin 

budget med 5,2 mnkr och nattpatrullen med 1,6 

mnkr på grund av högre personalkostnader. 

Omsorg om funktionsvariation har haft högre 

personalkostnader med 1,5 mnkr, till viss del 

beroende på heltidsresan. Hälso- och sjukvård 

överskrider sin budget med 1,6 mnkr. 

Verksamheten har under året haft ökade kostnader 

för inköp av hjälpmedel samt högre 

personalkostnader för att klara 

sommarbemanningen.  

Individ- och familjeomsorg gör ett överskott mot 

budget med 8,3 mnkr. En stor del av den positiva 

avvikelsen beror på högre etableringsersättningar 

men också lägre kostnader för försörjningsstöd och 

familjehemsplaceringar. Integration barn och 

ungdom gör en negativ avvikelse mot budget med 

1,6 mnkr då ersättningen från Migrationsverket har 

varit lägre  samtidigt som lokalhyrorna har varit 

höga och verksamheten på Älvan avvecklas. 

Utbildningsnämnd 

Utbildningsnämnden gör totalt sett ett underskott 

mot budget med 13 mnkr. Grundskola gör ett 

underskott mot budget med 

10,9 mnkr till stor del på 

grund av höga 

personalkostnader. 

Kostnader för 

skolskjuts i form av 

taxiresor har också 

varit höga under 

året. Vidare har 

verksamheten 

också högre andel 

elever i behov av 

tilläggsbelopp. 

Kostnaderna för 

fristående huvudmän 

har ökat mer än beräknat 

samtidigt som en del av 

verksamheternas kostnader för 

organisationen kvarstår. Den negativa 

budgetavvikelsen beror också på en återbetalning 

av statsbidraget för likvärdig skola för 2018 och 

2019 med 3,5 mnkr. Verksamheten har också gjort 

en extra utbetalning till fristående huvudmän med 

1,6 mnkr på grund av underskottet. 

Grundsärskolan har haft höga personalkostnader i 

förhållande till antalet elever och redovisar därför 

ett underskott mot budget med 1,5 mnkr. Förskola 

och pedagogisk omsorg gör ett mindre underskott 

som främst hänförs till ökade kostnader för 

förskola på nätter, kvällar och helger. 

Fritidshemmen redovisar ett underskott mot budget 

med 0,8 mnkr vilket till största delen beror på 

högre personalkostnader. Även förskoleklass 

redovisar ett underskott mot budget med 0,3 mnkr 

främst beroende på högre andel elever i behov av 

tilläggsbelopp. Verksamheten för gymnasie- och 

vuxenutbildning gör ett mindre överskott mot 

budget. 

Finansförvaltning 

Finansförvaltningens överskott på 26,2 mnkr beror 

till största delen på en rad engångsposter. 

Försäljning av exploateringstomter gav en vinst på 

2,9 mnkr och en genomlysning av kommunens 

momsredovisning gav ytterligare 2,9 mnkr tillbaka 

från tidigare år. Kapitaltjänstkostnaderna blev 13 

mnkr lägre än budgeterat i och med övergången 

till komponentavskrivning (17 mnkr för år 

2018). Kommunens placeringar för framtida 

pensionsutbetalningar i KLP (Kalmar läns 

pensionsförvaltning AB) gav reavinster 

och utdelningar på 7,2 mnkr.  

Skatteintäkter, kommunalekonomisk 

utjämning och generella statsbidrag blev 

1,3 mnkr högre än budgeterat trots lägre 

invånarantal än beräknat. Framförallt var 

det skatteavräkningarna från tidigare år 

som blev högre än förväntat. 

Räntekostnader blev ca 6 mnkr lägre på 

grund av att kommunen inte behövde låna upp 

i samma takt som planerat samt att räntan 

fortsatte att ligga på en låg nivå under 2019.
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Investeringsredovisning 

  

Årets investeringar 

Den totala investeringsbudgeten för kommunen 

uppgick till 196 026 tkr. Utfallet blev 131 861 tkr 

vilket motsvarar en förbrukning på 67 %. Orsaken 

till avvikelsen är främst att en del projekt blivit 

försenade av olika orsaker men också att 

kommunen förde med sig budgetmedel för 

investeringar från år 2018 som inte hanns med då. 

Detta medför en ovanligt stor budget för 

investeringar. Från och med 2019 har kommunen 

istället en rörlig investeringsbudget över åren men 

fast per projekt. Den största delen av 

investeringarna har gjorts inom vatten- och 

Investeringsredovisning

Budget            

2019

Utfall       

2019 Avvikelse

Total budget 

projektet

Totalt utfall 

projektet

Kommunstyrelsen
IT 1 500 214 1 286 1 500 214

Fastighet 40 210 17 721 22 489 70 210 17 721

- varav förskola "Hållbar plats" 12 000 9 264 2 736 35 000 10 121

- varav kylanläggningar & ventilation 1 600 2 166 -566 1 600 2 166

- varav ombyggnation Torslunda kök 4 800 4 862 -62 4 800 4 862

- varav aktivitetcentrum S:a Möckleby 4 500 327 4 173 4 500 327

- varav idrottshall Färjestaden 4 000 0 4 000 17 000 0

Inventarier kök Torslundaskolan 600 0 600 600 0

Cykelsprojektet 300 0 300 4 900 4 900

Kultur- och tillväxtnämnden
Kultur & Fritid 9 596 478 9 118 17 596 478

- varav konstgräsplaner 6 667 30 6 637 14 667 30

Infrastruktur 16 387 9 909 6 478 16 878 10 300

- varav Grönhögens hamn 2 652 387 2 265 3 230 656

- varav fordon 2 990 2 546 444 2 990 2 546

- varav gatubelysning mätare 1 850 2 402 -552 1 850 2 402

Mark och exploatering 13 300 11 604 1 696 13 300 11 604

Taxefinansiering Fjärrvärme 1 700 1 167 533 1 700 1 167

Taxefinansering VA 105 508 85 707 19 801 373 978 172 212

- varav Mörbylånga vattenverk 61 328 64 999 -3 671 147 007 149 968

- varav Degerhamns avloppsreningsverk 3 800 4 609 -809 4 472 5 281

- varav Gårdby pumpstation 1 440 3 785 -2 345 4 000 3 939

- varav anslutningar 15 500 2 064 13 436 76 200 2 064

- varav VA saneringar 7 000 7 943 -943 28 000 7 943

- varav överföringsledningar 5 000 1 203 3 797 98 500 1 203

Samhällsbyggnadsnämnden 0 0 0 0 0

Utbildningsnämnden
Inventarier 1 500 1 398 102 1 500 1 398

Åtgärder lokalbrist 925 1 027 -102 1 500 1 602

Skolgårdar 1 500 1 120 380 1 500 1 120

Socialnämnden
Inventarier 1 000 1 172 -172 1 000 1 172

Takliftar 2 000 344 1 656 2 348 692

Summa investeringar 196 026 131 861 64 165 508 510 224 580

88 818 44 987 43 831 132 832 51 201

107 208 86 874 20 334 375 678 173 379

Summa skattefinansierade 

investeringar

Summa taxefinansierade 

investeringar
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avloppsverksamheten, där Mörbylånga vattenverk 

är den enskilt största investeringen 2019 i 

kommunen. 

Fastighetsverksamheten 

Ett av de större projekten som påbörjats under 

2019 är förskola "Hållbar plats". Projektet håller 

tidplanen men faktureringen från 

underentreprenören är framskjuten mot budget. 

Aktivitetscentrum Södra Möckleby har blivit 

senarelagt mot planen. I samband med att 

kommunen låter bygga en ny högstadieskola i 

Färjestaden behövs också en ny idrottshall. I och 

med överklagandet av den nya högstadieskolan 

blev också idrottshallen senarelagd. Hallen ska stå 

färdig till hösten 2021 samtidigt som 

högstadieskolan. Även uppstarten av planeringen 

och projekteringen av Skansenskolan har blivit 

uppskjutet på grund av överklagande av 

högstadieskolan i Färjestaden. 

Färdigställda projekt under året inom 

fastighetsområdet är bland annat ombyggnaden av 

köket vid Torslunda skola, grundläggning för 

moduler vid skolorna i Gårdby, Torslunda och 

Glömminge. Ventilation och kylanläggningar vid 

bland annat Linden, Rönningegården och Lindero. 

Kultur- och fritidsverksamheten 

Kultur- och fritidsverksamheten hade i sin plan för 

2019 att investera i meröppet på biblioteken i 

Södra Möckleby och Mörbylånga. Bidrag har 

beviljats för åtgärderna men alla åtgärder i 

fastigheterna och installationer har ännu inte blivit 

gjorda. Arbetet fortsätter under 2020. 

Budget har också blivit beviljad för att 

tillgänglighetsanpassa Kalvhagens badplats. 

Upphandling har gjorts och planen är att arbetet 

kommer att utföras under 2020. Under 2019 har 

investerats i nya badbryggor på olika badplatser 

runt om i kommunen. I planen ligger också att 

bygga en konstgräsplan i Gårdby. Bidrag har sökts 

för investeringen men ännu inte beviljats. 

Utredningen fortsätter. 

Gatu- och serviceverksamheten 

Inom gatu- och serviceverksamheten har man bytt 

ut några fordon, dels bilar men också en 

skogstraktor med vagn och ogräsborste. Därtill har 

investeringar gjorts med 2 402 tkr i mätare för 

gatubelysning. 2015 skrevs ett avtal med Eon om 

övertagande av trafikbelysning. Ellagen kräver att 

nya anläggningsägare måste börja mäta all el 

varmed investering görs i mätarskåp för att leva 

upp till lagens krav. Projektet fortsätter kommande 

år. 

Muddring behöver ske i Grönhögens hamn. 

Investeringsmedel finns avsatta men 

miljödomstolen besked gör att projektet har blivit 

försenat till nästa vinter. Gång- och cykelväg har 

byggts längs med Järnvägsgatan i Färjestaden till 

en kostnad på 1 725 tkr. 

Mark och exploatering har byggt gator och vägar, 

vatten och avlopp samt grönytor främst inom 

exploateringsområdena "Hållbar plats" och 

"Brofästet". 

Vatten- och avloppsverksamheten 

VA-verksamheten har de senaste och även de 

kommande åren stora investeringar framför sig. 

Under 2019 har Mörbylånga vattenverk tagits i 

drift. Investeringen uppgick totalt sett till 149 968 

tkr. Därtill har löpande underhåll och utbyggnad 

med saneringar, anslutningar och 

överföringsledningar gjorts. Omfattningen av 

anslutningar och överföringsledningar har inte 

varit så stor som budgeterat under 2019 då 

resurserna använts till Mörbylånga vattenverk. 

Projektering av anslutningar och 

överföringsledningar har påbörjats under 2019 för 

att utbyggnad kommande år.  

Ombyggnad av Gårdby pumpstation för att nå upp 

till arbetsmiljölagens krav har också gjorts till en 

kostnad på 3 785 tkr. Degerhamns 

avloppsreningsverk har byggs om, investeringen 

uppgick totalt till 5 281 tkr. Det har genomförts två 

stycken relingsprojekt under 2019, Gårdstorp och 

Arontorp som totalt uppgår till 7 239 tkr.  
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Redovisningsprinciper 
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med 

lagen om kommunal bokföring och redovisning 

(LKBR) och Rådet för kommunal redovisning 

(RKR) rekommendationer i redovisningsfrågor 

som är av principiell betydelse eller av större vikt 

för kommunsektorns redovisning. Samma 

redovisningsprinciper som i årsredovisningen 

tillämpas. Eventuella avsteg redovisas nedan. 

Mörbylånga kommuns årsbokslut innehåller 

resultat- och balansräkning, kassaflödesanalys 

samt noter. För kommunens interna redovisning 

tillkommer drift- och investeringsredovisning. 

Allmänt 

Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt 

att de ekonomiska tillgångarna kommer att 

tillgodogöras kommunen och intäkterna kan 

beräknas på ett tillförlitligt sätt. Intäkter från barn- 

och äldreomsorg redovisas månatligen, 

förbrukningsavgifter för VA och fjärrvärme 

debiteras och redovisas kvartalsvis. Övriga 

avgifter och försäljningar debiteras så snart 

tjänsten är utförd. 

Fordringar har upptagits till de belopp varmed de 

beräknas inflyta. Tillgångar och skulder har 

upptagits till anskaffningsvärde där inget annat 

anges. Periodisering av inkomster och utgifter har 

skett enligt god redovisningssed. Förråden har 

värderats till inköpspris med avdrag för inkurans 

exklusive mervärdeskatt på värderingsdagen. 

Avskrivningar och kapitalkostnader 

Anläggningstillgångar har i balansräkningen 

värderats till anskaffningsvärdet med avdrag för 

planmässiga avskrivningar och eventuella 

nedskrivningar. Avskrivning av materiella 

anläggningstillgångar görs med linjär avskrivning, 

d.v.s. lika stora nominella belopp varje år. 

Kapitalkostnaderna består dels av rak avskrivning 

på anskaffningsvärdet, dels av internränta med 1,5 

% på bokfört värde. Avskrivning påbörjas 

månaden efter slutförd investering och beräknas på 

anskaffningsvärdet. Avskrivningar av 

anläggningstillgångar görs i enlighet med RKR:s 

rekommendation R4 ”Materiella 

anläggningstillgångar”. Avskrivning görs per 

komponent över tillgångens nyttjandeperiod ner 

till beräknat restvärde. Nyttjandeperioden för 

nedan angivna komponenter är grundregeln, 

avvikelse kan förekomma efter bedömning av 

fastighetens konstruktion och material. När en 

komponent i en anläggningstillgång byts ut, 

utrangeras eventuell kvarvarande del av den gamla 

komponenten och den nya komponentens 

anskaffningsvärde aktiveras med en ny 

avskrivningsplan efter nyttjandeperioden. 

Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk eller 

innehav med en nyttjandeperiod om minst 3 år 

klassificeras som anläggningstillgång om beloppet 

överstiger gränsen för mindre värde. Värdet har 

satts till ett prisbasbelopp. Kommunens 

avskrivningstider för fastigheter är 20-100 år, 

infrastruktur 10-50 år och för maskiner och 

inventarier 5-20 år. Komponenter och 

avskrivningstider utgår från kommunens riktlinjer 

för anläggningsredovisning. 

Under 2016 påbörjades arbetet med att förbereda 

och uppdatera övergången till 

komponentavskrivningar enligt RKR:s regelverk. 

Arbetet slutfördes under 2018 och nu är samtliga 

anläggningstillgångar uppdelade i komponenter 

där så är tillämpligt. Inventering och 

differentiering av befintliga äldre anläggningar har 

skett och regler och rutiner har fastställts. Samtliga 

nya investeringar under kommande år kommer att 

delas upp i komponenter direkt. Uppdelningen i 

komponenter och bedömning av nyttjandeperioder 

medförde att kommunens kapitaltjänstkostnader 

sjönk jämfört med tidigare år. 

Redovisning av 
exploateringsverksamhet 

Exploateringsfastigheter som ska avyttras 

klassificeras som en omsättningstillgång. 

Utgångspunkten för om klassificeringen av en 

exploateringsfastighet från anläggnings- till 

omsättningstillgång är att detaljplanen för området 

vunnit laga kraft och att avtal upprättats med 

exploatör för igångsättning av markarbeten. 

Beräkning av anskaffningsvärdet och värdering 

sker i enlighet med Redovisningsrådets (RR) 

rekommendation nr 2:02 ”Varulager”. Då det kan 

vara svårt att beräkna resultatet på ett tillförlitligt 

sätt innan hela projektet avslutats är det först vid 

slutredovisningen av exploateringsprojektet som 

kostnader och intäkter redovisas i 

resultaträkningen. Kommunen följer inte fullt ut 

den idéskrift kring redovisning av kommunal 

markexploatering som RKR har gett ut och RKRs 

rekommendation R2 om redovisning av intäkter. 

Leasing 

Kommunen följer inte RKR:s rekommendation 

R5. 
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Redovisning av kommunalskatt 

I enlighet med RKR:s rekommendation R2 

”Intäkter” har kommunalskatten periodiserats. 

Detta innebär att Mörbylånga kommun i 

årsbokslutet per 2019-12-31 har bokfört den 

definitiva slutavräkningen för 2018 samt en 

preliminär slutavräkning för 2019. Beräkningen 

utgår från Sveriges Kommuner och Regioners 

(SKR) decemberprognos. 

Redovisning av semesterlöneskuld 
och ej kompenserad övertid 

Semesterlöneskulden, d.v.s. skulden till personalen 

för semesterdagar och okompenserad övertid, 

redovisas som kortfristig skuld. De intjänade 

förmånerna har belastats med lagenliga 

arbetsgivaravgifter. 

Redovisning av pensionsmedel 

Kommunens pensionsskuld redovisas enligt den så 

kallade ”blandmodellen”. Detta innebär att den 

pension som intjänats före år 1998 behandlas som 

en ansvarsförbindelse ”inom linjen”. 

Pensionsförmåner som intjänats från och med 

1998 redovisas som kostnad i resultaträkningen 

och som en avsättning i balansräkningen. I 

kostnaden och avsättningen ingår särskild 

löneskatt med 24,26 procent. Värdering av 

pensionsförpliktelserna har gjorts med tillämpning 

av RIPS 17. 

Placerade pensionsmedel (KLP) 

Mörbylånga kommuns finansiella placering i 

Kalmar Läns Pensionsförvaltning AB (KLP) 

redovisas som omsättningstillgång och 

värderingen är gjord enligt lägsta värdets princip 

samt enligt portföljmetoden. Kommunen följer 

därmed inte LKBR 7:6 om att finansiella 

instrument ska värderas till verkligt värde. 

Avsättning deponi 

Nya krav på deponeringsanläggningar innebar att 

all deponi i princip har upphört efter år 2008. 

Under åren har diskussioner förts om vilken metod 

som ska användas för sluttäckning av 

Kastlösatippen. Kostnaderna för sluttäckningen 

som är planerad till 2020-2021 är beroende av 

vilken metod som godkänns. Kommunen redovisar 

avsättning för deponi i enlighet med RKR R9. 

Anslutningsavgifter 

I enlighet med RKR:s rekommendation R2 

redovisas intäkterna för anslutningsavgifter för 

vatten och avlopp som långfristiga skulder som 

löses upp i takt med avskrivningsunderlaget, d.v.s. 

50 år. 

Redovisning av finansiella tillgångar 
och skulder 

Finansiella tillgångar och skulder klassificeras 

enligt RKR:s rekommendation R7. Långfristiga 

skulder som förfaller till betalning inom tolv 

månader från balansdagen redovisas i bokslutet 

som långfristig skuld då den ursprungliga löptiden 

var längre än tolv månader samt att kommunen har 

för avsikt att refinansiera skulden långfristigt. 

Sammanställd redovisning 

Den sammanställda redovisningen upprättas enligt 

LKBR kapitel 12 och utformas enligt god 

redovisningssed. Redovisningen omfattar 

aktiebolag och kommunalförbund i vilka 

kommunen har ett bestämmande eller betydande 

inflytande. 

Den sammanställda redovisningen har upprättats 

enligt förvärvsmetoden med proportionell 

konsolidering. Med förvärvsmetoden menas att det 

av kommunen vid förvärvstillfället förvärvade 

egna kapitalet i dotterföretaget har eliminerats. 

Därefter räknas intjänat kapital in i koncernens 

eget kapital. Den proportionella konsolideringen 

betyder att om dotterföretagen inte är helägda tas 

endast ägda andelar av räkenskaperna in i den 

sammanställda redovisningen. Alla bolag i 

koncernen har kalenderår som räkenskapsår. 

Obeskattade reserver har efter avdrag för 

uppskjuten skatt redovisats som eget kapital och 

uppskjuten skatt som avsättning. Inom koncernen 

förekommer omfattande transaktioner mellan 

bolagen, förbunden och kommunen. Alla 

koncerninterna transaktioner har eliminerats för att 

ge en rättvisande bild av koncernens totala 

ekonomi. 

Redovisningen innehåller resultat- och 

balansräkning, kassaflödesanalys och noter, i 

enlighet med rekommendationen från RKR R16. I 

redovisningen kallas den sammanställda 

redovisningen för ”koncernen”. 
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Resultaträkning 
 

 Noter Kommunen  
2019 

Kommunen  
2018 

Koncernen  
2019 

Koncernen  
2018 

Verksamhetens intäkter 1 213 451   197 612 287 765  309 149 

Verksamhetens kostnader 2,3,4 -1 044 852   -990 817 -1 082 196  -1 070 942 

Avskrivningar 5 -43 159   -37 662 -65 860  -57 123 

Verksamhetens nettokostnader   -874 560   -830 867 -860 291  -818 916 

             

Skatteintäkter 6 684 232   667 333 684 232  667 333 

Generella statsbidrag och utjämning 7 213 347   200 097 215 758  204 656 

Verksamhetens resultat  23 019  36 563 39 699 53 073 

       

Finansiella intäkter 8 13 720   14 351 13 964  13 656 

Finansiella kostnader 9 -5 303   -4 206 -14 850  -14 828 

Resultat efter finansiella poster   31 436   46 707 38 813  51 901 

            

Årets resultat   31 437   46 707 38 813 51 901 
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Balansräkning 
 

  

 Noter Kommunen  
2019-12-31 

Kommunen  
2018-12-31 

Koncernen  
2019-12-31 

Koncernen  
2018-12-31 

Tillgångar 
         

           

Anläggningstillgångar          

Materiella anläggningstillgångar 
         

Mark, byggnader och tekniska anlägg-
ningar 

10 1 200 550 1 113 395  1 788 408 1 670 308 

Maskiner och inventarier 11 15 470 13 325  38 844 37 641 

           

Finansiella anläggningstillgångar 12 10 871 18 875  6 477 14 720 

Summa anläggningstillgångar   1 226 891 1 145 595  1 833 729 1 722 669 

           

Omsättningstillgångar          

Förråd m.m. 13 21 338 31 399 21 916  32 000 

Fordringar 14 121 914 128 420 128 218  128 981 

Kortfristiga placeringar 15 102 775 90 258 102 775  90 258 

Kassa och bank 16 74 718 88 439 117 642  145 157 

Summa omsättningstillgångar   320 745 338 516 370 551  396 396 

           

SUMMA TILLGÅNGAR   1 547 636 1 484 111 2 204 280  2 119 065 
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Balansräkning 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Noter Kommunen  
2019-12-31 

Kommunen  
2018-12-31 

Koncernen  
2019-12-31 

Koncernen  
2018-12-31 

Eget kapital, avsättningar och skulder 
      

        

Eget kapital 17     

      

Årets resultat   31 437 46 707 38 814  51 901 

Resultatutjämningsreserv  61 830 39 830 61 830 39 830 

Övrigt eget kapital   337 295 320 701 406 229  384 337 

Summa eget kapital   430 562 407 238 506 873  476 068 

           

Avsättningar          

Avsättningar för pensioner och liknande 
förpliktelser 

18 45 304 40 087 45 851  40 683 

Andra avsättningar 19 23 010 23 010 36 298  36 493 

Skulder       

Långfristiga skulder 20 876 408 826 236 1 395 277  1 345 384 

Kortfristiga skulder 21 172 351 187 538 219 981  220 436 

Summa skulder   1 048 759 1 013 774 1 615 258  1 565 820 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKUL-
DER 

  1 547 636 1 484 109 2 204 280  2 119 064 

Ställda säkerheter Inga Inga 54 606  31 830 

         

Ansvarsförbindelser 22        

Ansvarsförbindelse till förmån för dotterbo-
lag 

469 245 469 245 469 245  469 245 

Andra ansvarsförbindelser 20 237 20 268 20 268    20 268 

Pensionsåtagande 224 081 230 236 230 813  236 341 

Summa ansvarförbindelser 713 563 719 749 720 326  725 854 
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Kassaflödesanalys 
 Noter Kommunen  

2019-12-31 
Kommunen  
2018-12-31 

Koncernen 
2019-12-31 

Koncernen 
2018-12-31 

Den löpande verksamheten       
      

Årets resultat   31 437 46 707 38 813  51 901 

Justering för poster som inte ingår i kassa-
flödet 

 
23 

    

Av- och nedskrivningar   43 159 37 662 65 860  57 123 

Gjorda avsättningar   5 217 4 514 5 069  5 003 

Övriga ej likviditetspåverkande poster   -708 497 -689  695 

Medel från verksamheten före förändring 
av rörelsekapital 

  79 105 89 380 109 053  114 722 

Ökning/minskning förråd och varulager   10 061 7 055 10 084  7 223 

Ökning/minskning kortfristiga fordringar   -6 011 20 054 -11 754  19 877 

Ökning/minskning kortfristiga skulder   -15 187 12 729 -455  -12 467 

Kassaflöde från den löpande verksam-
heten 

  67 968 129 218 106 928  129 355 

Investeringsverksamheten       
Investering i materiella anläggningstillgångar   -131 861 -163 899 -194 680  -212 552 

Försäljning av materiella anläggningstill-
gångar 

    457 20 000 

Investering i finansiella anläggningstillgångar     9 885 -145 

Kassaflöde från investeringsverksam-
heten 

  -131 861 -163 899 -184 338 -192 697 

        

Finansieringsverksamheten       
Nyupptagna lån   60 545 81 439 60 545  96 057 

Amortering av långfristiga skulder   -10 372 -5 068 -10 651  -5 348 

Kassaflöde från finansieringsverksam-
heten 

  50 173 76 371 49 894  90 709 

        

Årets kassaflöde   -13 720 41 690 -27 515  27 512 

 
      

Likvida medel vid årets början   88 439 46 749 145 157  117 645 

Likvida medel vid årets slut   74 719 88 439 117 642  145 157 
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Noter 
 Kommunen Koncernen 

  2019 2018 2019 2018 

Not 1 Verksamhetens intäkter  
 

    

Försäljningsintäkter 4 482 1 997 47 229 83 612 

Taxor och avgifter 103 190 94 553 125 187 116 090 

Hyror och arrenden 17 762 17 214 17 762 17 214 

Bidrag 63 176 69 049 63 176 68 063 

Försäljning av verksamhet och konsulttjänster 10 895 9 625 13 221 10 233 

Exploateringsintäkter 13 600 3 065 13 600 3 065 

Realisationsvinster 347 0 347 0 

Övriga intäkter 0 2 109 7 242 10 872 

Summa verksamhetens intäkter 213 451 197 612 287 765 309 149 

  Not 2 Verksamhetens kostnader 
 

Löner och sociala avgifter 589 829 562 538 729 287 696 657 

Pensionskostnader 38 074 35 547 43 475 40 665 

Inköp av anläggnings- och underhållsmaterial 11 567 1 680 20 176 11 088 

Bränsle, energi och vatten 36 809 32 165 52 955 43 618 

Köp av huvudverksamhet 155 151 174 538 5 343 36 552 

Lokal- och markhyror 19 241 22 703 44 988 61 321 

Övriga tjänster 83 486 51 804 93 019 60 871 

Lämnade bidrag 23 140 22 129 23 338 22 290 

Realisationsförluster och utrangeringar 0 450 998 1 910 

Övriga kostnader 87 555 87 263 67 534 95 772 

Skatt - - 1 083 198 

Summa verksamhetens kostnader 1 044 851 990 817 1 082 196 1 070 942 

 
En översyn över vilka konton som används till vad har gjorts 2019 vilket förklarar de stora skillnaderna mellan åren för köp 
av huvudverksamhet och övriga tjänster. 

  

Not 3 Arvode till revisorer 
 

Fast arvode sakkunnigt biträde  192 190 383 355 
Övrig revision 271 283 365 348 

Arvode till förtroendevalda revisorer 334 257 340 263 

Summa revisionskostnader 797 730 1 087 967 

  
 Not 4 Upplysning om särredovisningar 
 
 Särredovisning har upprättats enligt lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster. 
 Särredovisningarna finns tillgängliga hos  
 Mörbylånga kommun, tel 0485-470 00  www.morbylanga.se 

 
 
 
  

http://www.morbylanga.se/
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  Kommunen Koncernen 

 
2019-12-31 2018-12-31 2019-12-31 2018-12-31 

Not 5 Avskrivningar 
 

    

Avskrivning byggnader och anläggningar 36 600 30 231 53 333 44 986 

Avskrivning maskiner och inventarier 6 559 7 431 11 232 12 137 

Nedskrivningar 0 0 1 295 0 

Summa avskrivningar 43 159 37 662 65 860 57 123 

  Not 6 Skatteintäkter 
 

Preliminär kommunalskatt 690 333 670 421 690 333 670 421 

Preliminär slutavräkning innevarande år -6 455 -913 -6 455 -913 

Slutavräkningsdifferens föregående år 354 -2 175 354 -2 175 

Summa skatteintäkter 684 232 667 333 684 232 667 333 

  Not 7 Generella statsbidrag och utjämning 
 

Inkomstutjämningsbidrag/-avgift 154 298 147 309 154 298 147 309 

Kostnadsutjämningsbidrag -17 007 -13 058 -17 007 -13 058 

Regleringsbidrag/-avgift 10 541 2 356 10 541 2 356 

Strukturbidrag 6 143 10 064 8 554 14 623 

LSS-utjämning 15 098 9 937 15 098 9 937 

Kommunal fastighetsavgift 44 275 43 490 44 275 43 490 

Summa generella statsbidrag och utjämning 213 347 200 098 215 759 204 657 

   Not 8 Finansiella intäkter 
 

Utdelningar på aktier och andelar 4 837 5 729 4 837 5 729 

Ränteintäkter 1 184 1 090 1 297 1 302 

Övriga finansiella intäkter 7 698 7 532 7 829 6 625 

Summa finansiella intäkter 13 719 14 351 13 963 13 656 

   Not 9 Finansiella kostnader 
 

Förlust vid avyttring av finansiella anläggningstillgångar 2 271 3 524 2 271 3 524 

Räntekostnader 3 012 610 12 559 11 232 

Övriga finansiella kostnader 20  72 20 72 

Summa finansiella kostnader 5 303 4 206 14 850 14 828 
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 Kommunen Koncernen 

  2019-12-31 2018-12-31 2019-12-31 2018-12-31 

 Not 10 Mark, byggnader och tekniska anläggningar 
 
Ingående anskaffningsvärden 1 130 413 1 568 593 1 912 075 2 336 623 

Omklassificeringar 117 809 -84 612 117 821 -86 714 

Årets avyttringar/utrangeringar   -436 110 -149 -445 200 

Årets anskaffningar 97 273 82 542 112 020 107 365 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 1 345 495 1 130 413 2 141 767 1 912 075 

        

Ingående avskrivningar -148 396 -596 497 -350 888 -786 755 

Omklassificeringar   478 332 0 478 332 

Årets avyttringar/utrangeringar 0 0 130 2 521 

Årets avskrivningar -36 600 -30 231 -53 212 -44 987 

Utgående ackumulerade avskrivningar -184 996 -148 396 -403 970 -350 888 

        

Ingående nedskrivningar 0 -13 124 -30 328 -43 452 

Årets nedskrivning 0 0 -1 295 0 

Återförda nedskrivningar   13 124 0 13 124 

Utgående ackumulerade nedskrivningar 0 0 -31 623 -30 328 

        

Pågående nyanläggningar       

Ingående balans 131 378 26 012 139 450 54 429 

Omklassificeringar     -27 500 

Utgifter under året 27 593 105 366 61 984 112 521 

Under året genomförda omfördelningar -118 920  -119 199  

Utgående balans 40 051 131 378 82 235 139 450 

        

Utgående redovisat värde 1 200 550 1 113 395 1 788 408 1 670 308 

      
2018 års avyttringar/utrangeringar samt nedskrivningar avser inte avyttringar, utrangeringar eller nedskrivningar i ordets rätt 
bemärkelse utan avser bokföringsmässiga justeringar till rätt bokfört värde. Desamma gäller för maskiner och inventarier. 
Linjär avskrivning tillämpas för samtliga tillgångar, se avsnittet redovisningsprinciper. Den genomsnittliga nyttjandetiden 
uppgår till 32,49 år. 

  Not 11 Maskiner och inventarier 
 

Ingående anskaffningsvärden 37 416 67 743 127 238 153 646 

Justering ändrad ägarandel 0 0 592 -1 423 

Försäljningar/utrangeringar 0  -34 634 1 111 -176 

Omklassificeringar 1 111 0  0 -34 653 

Årets anskaffningar 7 630 4 307 11 615 9 844 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 46 157 37 416 140 557 127 238 

      

Ingående avskrivningar -24 090 -51 748 -89 598 -113 926 

Justering ändrad ägarandel - 0 -518 1 182 

Försäljningar/utrangeringar -37 - -37 176 

Omklassificeringar  35 089 - 35 113 

Årets avskrivningar -6 559 -7 431 -11 560 -12 143 

Utgående ackumulerade avskrivningar -30 686 -24 090 -101 713 -89 598 

        

Utgående redovisat värde 15 470 13 325 38 844 37 641 

Linjär avskrivning tillämpas för samtliga tillgångar, se avsnittet redovisningsprinciper. Den genomsnittliga nyttjandetiden 
uppgår till 6,86 år. 
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 Kommunen Koncernen 

  2019-12-31 2018-12-31 2019-12-31 2018-12-31 

Not 12 Finansiella anläggningstillgångar 
 
Aktier och andra andelar i dotterbolag 4 725 4 725 0 0 

Övriga aktier och andelar 44 702 69 727 

Övriga långfristiga fordringar 6 102 13 448 6 408 13 993 

Redovisat värde vid årets slut 10 871 18 875 6 477 14 720 

 Not 13 Förråd m.m. 
 

Förråd 2 566 1 920 3 145 2 521 

Exploateringsmark 18 771 29 479 18 771 29 479 

Redovisat värde vid årets slut 21 338 31 399 21 916 32 000 

 Not 14 Fordringar 
 

Kundfordringar 12 330 18 054 16 352 21 037 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 81 137 70 325 78 812 60 969 

Mervärdeskattefordringar 43 5 536 1 417 6 830 

Övriga kortfristiga fordringar 28 404 34 505 31 637 40 144 

Redovisat värde vid årets slut 121 914 128 420 128 218 128 981 

 Not 15 Kortfristiga placeringar 
 

Anskaffningsvärde     

Aktier 58 580 49 119 58 580 49 119 

Obligationer 44 195 41 326 44 195 41 326 

Summa anskaffningsvärde 102 775 90 445 102 775 90 445 

Marknadsvärde     

Aktier 67 320 49 104 67 320 49 104 

Obligationer 45 410 41 154 45 410 41 154 

Summa marknadsvärde 112 730 90 258 112 730 90 258 

 Not 16 Kassa och bank 
 

Kassa 60 99 78 119 

Bank 74 658 88 340 117 564 145 037 

Summa kassa 74 718 88 439 117 642 145 156 
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 Kommunen Koncernen 

  2019-12-31 2018-12-31 2019-12-31 2018-12-31 

Not 17 Eget kapital 
 

    

Eget kapital  
Ingående eget kapital 407 238 360 531 476 068 424 646 

Justering ändrad ägarandel 0 0 105 -414 

Förändring ek i obeskattade reserver 0 0 0 -64 

Årets resultat 31 437 46 707 38 813 51 900 

Direktbokning mot eget kapital -8 113 0  -8 113 0 

Utgående eget kapital 430 562 407 238 506 873 476 068 

      

Resultatutjämningsreserv  

Ingående värde 39 830 0 39 830 0 

Avsättning 2017 - 3 970 - 3 970 

Avsättning 2018 - 35 860 - 35 860 

Avsättning 2019 22 000 0  22 000 0 

Summa resultatutjämningsreserv 61 830 39 830 61 830 39 830 

     

Direktbokning mot eget kapital avser tidigare års uppskrivning av värdet på Kommuninvest. Enligt den nya redovisningslagen 
LKBR så får inte längre uppskrivning av finansiella anläggningstillgångar göras. Rättelse med hänvisning till ny lagstiftning har 
därmed bokförts direkt mot eget kapital enligt RKR R12. 

  
Not 18 Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 

Avsatt till pensioner      
Särskild avtals-/ålderspension 0 0 26 7 

Förmånsbestämd/kompletterande pension 33 529 29 758 33 889 30 144 

Ålderspension 1 581 1 647 1 610 1 676 

Pension till efterlevande 1 118 580 1 142 639 

Visstidspension 231 275 231 275 

Summa pensioner 36 459 32 260 36 898 32 741 

        

Löneskatt 8 846 7 827 8 953 7 942 

Summa avsatt till pensioner 45 304 40 087 45 851 40 683 

      

Antal visstidsförordnanden     

Politiker 1 1 1 1 

Tjänstemän 0 0 0 0 

      

Ingående avsättning 40 087 35 547 40 683 36 008 

Nya förpliktelser under året       

Nya förpliktelser året   0 -19 

Nyintjänad pension 3 088 4 351 3 059 4 495 

Ränte- och basbeloppsuppräkningar 1 029 630 1 042 636 

Övrigt 1 521 12 1 513 16 

Årets utbetalningar -1 438 -1 339 -1 455 -1 368 

Förändring av löneskatt 1 019 886 1 009 914 

Utgående avsättning 45 304 40 087 45 851 40 683 

      
Aktualiseringsgrad 98% 98% 98% 98% 
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 Kommunen Koncernen 

  2019-12-31 2018-12-31 2019-12-31 2018-12-31 

Not 19 Andra avsättningar 
 

    

Avsatt för återställande av deponi 23 010 23 036 25 420 25 648 

Redovisat värde vid årets början     

Nya avsättningar   220  

Ianspråktagna avsättningar  -26  -228 

Outnyttjade belopp som återförts     

Förändring av nuvärdet     

Summa övriga avsättningar 23 010 23 010 25 640 25 420 

     

Avsättningen avseende kommunen avser täckningskostnader för deponi Kastlösa. Täckningen är beräknad att påbörjas 2021-
2022.  För koncernen tillkommer KSRRs avsättning för täckning av deponi Moskogen som är beräknad att genomföras mellan 
2021-2037. 
 
Avsättning för deponi 23 010 23 010 25 640 25 420 

Avsättning för skatter   10 116 10 367 

Övriga avsättningar   543 706 

Summa övriga avsättningar 23 010 23 010 36 299 36 493 

 

Not 20 Långfristiga skulder 
 

Ingående låneskuld 826 236 749 865 1 345 383 1 255 011 
Nyupplåningar under året 60 545 81 439 60 545 95 739 
Årets amortering -10 372 -5 068 -10 651 -5 367 

Utgående låneskuld 876 408 826 236 1 395 277 1 345 383 

      
Långfristiga skulder  
Obligationslån     
Skulder till kreditinstitut 818 776 777 867 1 337 644 1 297 015 
Skulder till koncernföretag       
Skulder för anslutningsavgifter 57 539 48 088 57 539 48 088 
Finansiell leasing 94 281 94 281 

Summa långfristiga skulder 876 408 826 236 1 395 277 1 345 383 

     
Uppgifter om lån i banker och kreditinstitut     
Lån som förfaller inom:     
1 år 1,28% 1,28% 2,27% 1,76% 
2-3 år 2,14% 6,16% 1,76% 1,39% 
3-5 år 96,58% 92,56% 95,97% 96,85% 

  

Not 21 Kortfristiga skulder 
 

    

Kortfristig del av skulder till kreditinstitut 0 3 067 0 3 067 

Leverantörsskulder 50 409 51 412 55 488 55 762 

Personalens skatter, avgifter och löneavdrag 20 414 28 507 37 439 40 029 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 100 258 96 543 122 088 106 991 

Övriga kortfristiga skulder 1 271 8 009 4 966 14 587 

Summa kortfristiga skulder 172 351 187 538 219 981 220 436 
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 Kommunen Koncernen 
  2019-12-

31 
2018-12-31 2019-12-31 2018-12-

31 

 
Not 22 Ansvarsförbindelser 
 

Pensionsförpliktelser som inte upptagits bland skulderna eller avsättningarna och som inte heller har täckning i pens-
ionsstiftelses förmögenhet 

Ingående pensionsförpliktelse 230 236 235 355 237 190 242 057 

Nya förpliktelser under året       

Nyintjänad pension 9 1 736 22 1 469 

Ränte- och basbeloppsuppräkningar 5 689 3 480 5 852 3 505 

Övrigt -92 613 -84 1 216 

Årets utbetalningar -10 560 -9 949 -10 899 -10 107 

Förändring av löneskatt -1 202 -999 -1 269 -950 

Utgående avsättning 224 080 230 236 230 813 237 190 

      

Aktualiseringsgrad 98% 98% 98% 98% 

      

Övriga ansvarsförbindelser     

Borgensåtaganden     

Egna hem 37 68 37 68 

Mörbylånga Bostads AB 416 245 416 245 416 245 416 245 

Mörbylånga Fastighets AB 53 000 53 000 53 000 53 000 

Kalmarsundsregionens Renhållare 20 200 20 200 20 200 20 200 

Summa 489 482 489 513 489 482 489 513 

 
 
Mörbylånga kommun har ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga 
nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 280 kommuner samt 9 landsting/regioner som per 2019-12-31 var medlemmar i 
Kommuninvest ekonomisk förening har ingått likalydande borgens¬förbindelser. 
Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av 
ansvaret mellan medlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt 
regressavtalet ska ansvaret fördelas i dels förhållande till storleken på de medel som respektive medlemskommun har lånat 
av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på medlems-kommunernas respektive insatskapital i 
Kommuninvest ekonomisk förening.  
 
Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Mörbylånga kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan 
noteras att per 2019-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 460 925 942 275 kronor och totala 
tillgångar till 460 364 563 304 kronor. Kommunens andel av de totala förpliktelserna uppgick till 1 384 818 498 kronor och 
andelen av de totala tillgångarna uppgick till 1 391 392 641 kronor vilket motsvarar 0,30 % av de totala skulderna/tillgångarna. 
Mörbylånga kommun har tillsammans med övriga medlemskommuner (förutom Oskarshamn kommun) ingått borgen för 
Kalmarsundsregionens Renhållare för tillstånd att bedriva miljöfarlig verksamhet vid Moskogens återvinningscentral. 
Mörbylånga kommuns andel uppgår till 20,2 mkr. 
 
Mörbylånga Bostads AB och Mörbylånga Fastighets AB betalar en borgensavgift motsvarande 0,30 % av beviljad 
borgensram.   
 

 Kommunen Koncernen 

  2019-12-31 2018-12-31 2019-12-31 2018-12-31 

Not 23 Justering för poster som inte ingår 
i kassaflödet 

    

Av- och nedskrivningar 43 159 37 662 65 860 57 123 
Avsatt till pensioner 5 217 4 540 5 347 4 689 
Övriga avsättningar   -26 -278 485 
Realisationsvinster -708 497 -689 497 

Summa 47 668 42 673 70 241 62 795 
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Transaktioner med koncernföretag och förbund 

 

Enhet 
Ägd 
andel Ägartillskott Koncernbidrag Utdelning Försäljning 

  % Givna Mottagna Givna Mottagna Given Mottagna Intäkt Kostnad 

Mörbylånga Bostads AB 100 - - - - - - 81 464 10 830 

Mörbylånga Fastighets AB 100 - - - - - - 2 820 985 

Ölands Kommunalförbund 58 - - - - - - 21 509 3 558 

Kalmarsunds 
gymnasieförbund 14 - - - - - - 63 464 6 

Kalmarsundsregionens 
renhållare 11 - - - - - - 782 424 

Mörbylånga kommun - - - - - - - 15 803 170 039 

 

Enhet 
Ägd 
andel Lån 

Räntor och 
borgensavgifter Borgen 

  % Givare 
Mottagn

a Intäkt Kostnad Givare Mottagna 

Mörbylånga Bostads AB 100 - -   1 380   416 245 

Mörbylånga Fastighets AB 100 - -   152   53 000 

Ölands Kommunal-förbund 58 - -         

Kalmarsunds 
gymnasieförbund 14 - -         

Kalmarsundsregionens 
renhållare 11 - -       20 200 

Mörbylånga kommun - - - 1 532   489 445   
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Koncernbolagens fullständiga 
resultat och ekonomiska ställning 

  

Mörbylånga 
Bostads AB 
(koncern) 

Mörbylånga 
Fastighets AB 

Ölands 
Kommunal-

förbund 
Kalmarsunds 

gymnasieförbund 

Kalmarsunds-
regionens 
renhållare 

tkr Utfall  
2019 

Utfall  
2018 

Utfall  
2019 

Utfall  
2018 

Utfall  
2019 

Utfall  
2018 

Utfall  
2019 

Utfall  
2018 

Utfall  
2019 

Utfall  
2018 

Intäkter 110 458 113 498 10 549 9 684 21 439 22 494 142 309 128 777 211 037 187 032 

Kostnader -82 617 -83 732 -4 950 -5 540 -59 734 -57 693 -603 275 -602 219 -170 861 -161 764 

Avskrivningar -14 534 -12 209 -3 009 -2 717 -2 441 -2 227 -4 692 -4 293 -28 400 -23 733 

Årets rörelsere-
sultat 13 307 17 557 2 590 1 427 -40 736 -37 426 -465 658 -477 735 11 776 1 535 

Bidrag - - - - 40 109 38 125 472 429 457 115 - - 

Finansiella intäk-
ter 195 393 36 68 1 0 2 0 120 108 
Finansiella kost-
nader -8 973 -11 775 -237 -149 -35 -34 -73 -49 -2 792 -1 077 

Årets resultat ef-
ter finansiella 
poster 4 529 6 175 2 389 1 346 -661 665 6 700 -20 669 9 104 566 

I tabellen redovisas bolagens och förbundens resultat utan hänsyn tagen till ägd andel. 

 

Mörbylånga Bostads AB 

Koncernen (där Mörbylånga Parkerings AB ingår) 

redovisar ett resultat på 4,5 mnkr före skatt jämfört 

med 6,4 mnkr förra året. Den löpande 

verksamheten i bolaget visar ett bättre resultat än 

föregående år. Resultat 2018 omfattar överskott 

från försäljning av ”Vasa” tomten till ett nytt 

seniorboende. Under både 2018 och 2019 gjordes 

nedskrivning av fastighetsvärden vilket påverkade 

resultatet negativt. De senaste årens fina resultat 

har lett till att bolagets soliditet och avkastning på 

eget kapital har ökat. 

Mörbylånga Fastighets AB 

Bolaget redovisar ett resultat på 2,4 mnkr före 

skatt jämfört med 1,3 mnkr föregående år. 

Intäkterna har ökat med 1 mnkr på grund av högre 

uthyrning och nästan obefintliga vakanser. 

Kostnaderna har därtill minskat något vilket gör att 

resultatet är bättre än föregående år. Detta medför 

också att soliditeten ökar till 23,5 % och 

avkastningen på eget kapital ökade. 

Ölands kommunalförbund 

Årets resultat blev negativt med -0,7 mnkr vilket 

kan jämföras med 0,7 mnkr för 2018. Direktionen 

och förbundsledningen redovisar tillsammas ett 

mindre budgetunderskott. Budgeten för 

politikernas arvoden täcker inte den utbildningsdag 

som tillkommer efter ett valår. Direktionens utfall 

belastas även med extra arvode som utgått i 

samband med lobbyarbete för cykelprojektet vilka 

kostnader ej varit budgeterade. 

Turismverksamheten lämnar ett lite 

budgetöverskott på grund av vakant tjänst under 

delar av året. Bokningarna har gått sämre än 

budgeterat, men på grund av att vissa tjänster har 

varit vakanta under året har budget klarat att 

hållas. Mer resurser har kunnat läggas på 

marknadsföring av destinationen i och med att en 

ny samverkan med näringslivet har inletts. 

Utfallet för räddningstjänsten blev ett underskott 

gentemot budget med 1,9 mnkr. Detta beror på 

höga utbildningskostnader i samband med att ett 

nytt utbildningsystem införts, detta tillsammans 

med ett ovanligt stort rekryteringsbehov av nya 

deltidsbrandmän, även kostnaderna för service och 

underhåll har varit dyrare än under ett normalår. 

När det gäller cykelprojektet belastar årets utfall ej 

resultaträkningen då det redovisas som ett projekt. 

Däremot belastar det på förbundets kassaflöde då 

det sker en viss fördröjning mellan betalning av 

leverantörsfakturor och faktureringen till 

Trafikverket sker. Projektet har dragit ut på tiden 

och några delsträckor kvarstår, utmaningen är att 

få kvarvarande finansiering att räcka. 

Kalmarsunds gymnasieförbund 

Det ekonomiska resultatet visar på ett resultat om 

6,7 mkr med ett balanskravsresultat på 0,5 mkr. 

Detta beror på att förbundet måste ta hänsyn till, 

och återställa, det negativa resultatet från bokslut 

2018 i den utsträckning som är möjlig. För bokslut 

2019 innebär det en återställning om 6,2 mkr. Det 

resultat som totalt ska återställas från bokslut 2018 
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uppgår till 9,5 mkr så i och med bokslut 2019 

återstår 3,3 mkr att återställa kommande år. 

Det vikande elevunderlaget inom 

språkintroduktionen utgör en del av det 

ekonomiska underskottet för skolenheterna. I 

samband med att antalet elever inom 

språkintroduktionen blir färre minskar 

bidragsintäkterna från Migrationsverket och från 

medlemskommunerna för de elever som är i 

etableringsfasen. Dessutom påverkas ekonomin av 

det faktum att gymnasieförbundet inte får söka 

bidrag för de eleverna som går i förbundets skolor 

men är bosatta utanför förbundets 

medlemskommuner. 

Skolenheternas underskott vägs upp av överskott 

inom den gemensamma verksamheten där de 

interkommunala ersättningarna visar på ett positivt 

resultat i förhållande till budget. Mer intäkter och 

lägre kostnader är resultatet efter att 2019 

summerats. Anledningen är att fler elever utanför 

förbundets medlemskommuner valt någon av 

förbundets skolor för sina gymnasiestudier med 

början till hösten 2019 och färre elever från 

förbundets medlemskommuner väljer annan 

huvudman. Inom det gemensamma återfinns dock 

högre kostnader för förbundets pensionskostnader 

som överstiger budget med cirka 1 mkr. 

Gymnasieförbundets resultat vad gäller 

verksamheten sammanställs genom sex 

prioriterade områden med 23 delmål för att följa 

upp kvaliteten i verksamheten. För flertalet av 

verksamhetsmålen har gymnasieförbundet höjt 

sina värden under året. Andelen gymnasieelever 

som uppnår examen och som ligger över rikssnittet 

ökar även 2019, vilket är en trend som vi kunnat 

följa de senaste sex åren. Skolorna har 

målmedvetet arbetat för en hög grad av gemensam 

pedagogisk grundsyn bland personalen kombinerat 

med individuella lösningar och anpassningar för 

eleverna. Inom vuxenutbildningen har 

måluppfyllelsen även visat på goda resultat. 

Genomsnittligt betygspoäng på avslutade kurser 

inom vuxenutbildningen ska ligga över rikssnittet 

vilket blev utfallet år 2019. 

Kalmarsundsregionens Renhållare 
(KSRR) 

Det ekonomiska resultatet för KSRRs koncern 

uppgår till 9,1 mnkr. Intäkterna för 

behandlingsavgifter blev högre än budgeterat 

liksom kostnaderna för entreprenörer för insamling 

och konsult för behandling. Kostnaderna för 

reparationer och förbrukningsinventarier blev 

också högre än förväntat men kundförlusterna har 

minskat jämfört med tidigare år. 

KSRR har antagit tre finansiella mål för likviditet, 

soliditet och självfinansieringsgrad av 

investeringar och samtliga mål uppnåddes 2019. 

Självfinansieringsgraden blev lägre än tidigare år 

på grund av höga investeringar. Investeringarna 

uppgick 2019 till 12,5 mnkr och där självservice 

ÅVC i Alsterbro och Kristdala står för den största 

delen. Flera bottentömmande kärl har satts ut i 

regionen och därtill har en kranbil för att hantera 

tömningarna av dessa köpts in. På området för 

avfallshantering på Moskogen Miljö AB har 

investeringar gjorts i stängsel för att minimera 

nedskräpning. I sorteringsanläggningen har 

utveckling gjorts med en cyklon och en 

plastavskiljare för att ta bort restfraktioner i 

förbehandlingen. Plastavskiljaren ligger som 

pågående projekt då den ännu inte är helt 

färdigställd. 
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Vart går dina skattepengar? 
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