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Då har året 2018 passerat och därmed också 
mandatperioden 2014-2018. Nu när det är dags 
för bokslut 2018 är det glädjande att kommunen 
gör ett av sina bästa resultat någonsin – 46,7 
miljoner kronor! Det är ett gediget arbete som 
ligger bakom det mycket positiva resultatet, från 
personalen ute i våra verksamheter hela vägen upp 
till kommunledningen. Mycket av det arbete som 
gjordes under 2018 för att hålla nere kostnaderna 
i verksamheterna kommer fortsätta att ge resultat 
under 2019-2020. Många i vår personal upplever 
att 2018 har varit ett tufft år med stort fokus på 
kostnader och effektiviseringar, och det visar sig 
också i medarbetarenkäterna. Men, resurserna 
är inte oändliga och många av de besparingar 
som gjorts är för att vara bättre förberedda på 
kommande år som vi vet kommer att bli krävande 
för hela offentliga sektorn.

Årets resultat
Kommunen uppvisar ett positivt resultat på 46,7 
mnkr, ett resultat som motsvarar 5,4 procent av 
skatteintäkter och statsbidrag. Därmed klarar vi 
finansmålet på 1,5 procent med god marginal. 
Nettokostnadsutvecklingen hålls också nere 
under 2018 och landar tillslut på 0,8 procent. De 
flesta av våra verksamheter klarar av att hålla sin 
budget. Även om teknisk affärsverksamhet och 
vård och omsorg inte klarar budget har de gjort ett 
bra arbete för att hålla nere sitt underskott. Den 
stora avvikelsen i positiv bemärkelse kommer 
från finansförvaltningen. Försäljning av mark, 
införandet av komponentavskrivningar, förseningar 
av vissa investeringar, låga räntor med mera 
gav kommunen ett stort överskott. Detta trots 
att skatteintäkter och statsbidrag blev lägre än 
budgeterat. 

Befolkning och bostäder
Under 2018 ökade vi endast med 48 invånare. 
Trots den mindre ökningen ser vi att det finns 
ett fortsatt högt tryck på plan och bygg. Vi 
är en attraktiv kommun att flytta till och ett 
flertal byggprojekt har slutförts under 2018. 
Totalt har bygglov getts för 105 bostäder, 
lägenheter och villor. För att möta det stora 
trycket har medel budgeterats för 2019 för 
ytterligare personalförstärkning. Vårt kommunala 
bostadsbolag MBAB har näst intill inga lediga 
lägenheter och de har påbörjat nyproduktion av 
lägenheter för att möta den stora efterfrågan, både 
i Färjestaden och i Mörbylånga.  

Årets investeringar
Investeringstrycket är fortsatt stort i Mörbylånga 
kommun. Under 2018 investerade vi 22,6 
mnkr i skattefinansierad verksamhet och 161,2 
mnkr i taxefinansierad verksamhet, totalt 183,9 
mnkr. De största investeringarna har varit 
16 platser på Äppelvägens särskilda boende, 
diverse fastighetsrenoveringar (Kamerala villan, 
kommunhuset, Gårdby sporthall, Gårdbyskolan, 
Alunskolan m.fl), överföringsledningar mellan 
Grönhögen och Södra Möckleby samt Mörbylånga 
vattenverk.

Framtid
Framtiden för Mörbylånga kommun kommer 
garanterat att bli prövande. Vi ser att det 
demografiska trycket blir större med fler äldre 
samtidigt som barnkullarna är stora. Det leder 
till att de som arbetar ska försörja fler som inte 
är i arbete. Samtidigt är önskemålen och kravet 
på kommunal service högt ställda. För att möta 
detta behöver vi effektivisera vårt sätt att arbeta 
på och vara lyhörda på alla medarbetares förslag 
på hur vi kan hålla nere kostnaderna samtidigt 
som kvaliteten inte blir lidande. Digitaliseringen 
kommer att kunna bidra med en del, men inte allt. 
Vi behöver också fortsätta arbetet med att vara en 
attraktiv arbetsgivare, för kompetensförsörjningen 
är en minst lika tuff utmaning som demografin. Vi 
vill också fortsätta vara en kommun där människor 
vill växa, leva och verka tillsammans.
Avslutningsvis vill jag rikta ett stort tack till alla 
medarbetare inom Mörbylånga kommun för det 
fantastiska arbete ni har lagt ner under 2018, men 
också ett lika stort tack till alla invånare som 
valt att bo i vår kommun, alla föreningsaktiva, 
alla företagare – alla som bidrar till att göra 
Mörbylånga kommun till den unika och härliga 
plats den är.

Mörbylånga den 12 mars 2019

Henrik Yngvesson (M)
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resultat någonsin”



Kommunens befolkning ökade med 48 personer. Vid 
årskiftet 2018/2019 hade Mörbylånga kommun 15 048 
invånare varav 7 586 är kvinnor och 7 462 är män. 

 
Vad användes pengarna till? 
De kommunala skatteintäkterna (inkl. 
stadsbidrag och utjämning) uppgick till  
867 430 tkr 2018, vilket är en ökning med  
32 818 tkr mot 2017.
Resultatet motsvarar 5,4 procent av 
skatteintäkter och generella bidrag. Kommunen 
hade budgeterat för ett plus på 8,8 miljoner. 
Fyra frågor till Åsa Bejvall, ekonomichef:
Kan kommunen tillgodoräkna pengarna 2019?
– Vi sparar pengarna för att slippa lägga 
in ytterligare sparbeting under 2019 samt 
kunna investera mer utan att ta lån framöver. 
Kommande år kommer att bli tuffare.
Varför spara när det finns pengar från 2018?
– Vi har inte lika mycket pengar 2019, då 
skatteintäkterna inte ökar i samma takt som 
kostnaderna.
Varför minskar skatteintäkterna samtidigt som 
kostnaderna ökar?
– För att det blir fler äldre i kommunen. Det 
kommer bli färre personer som ska försörja fler.
Hur kan det bli 47 miljoner kronor i ett 
plusresultat?
– Dels hade vi komponentavskrivningarna, sam-
tidigt som det alltid finns saker som är svåra att 
prognostisera, till exempel bostadsanpassnings-
bidrag, akuta underhållsåtgärder på fastigheter, 
rea-vinster av exploateringsmark och KLP (Kal-
mar läns pensionsförvaltning).

Så användes dina skattepengar år 2018

100 kr



Kommunledning
Under året har kommunledningen arbetat utifrån tre 
utpekade områden: koll på läget, tydlighet i uppdrag 
och balans i budget. En av aktiviteterna som har 
prioriterats utifrån detta är projektet ”Dokumentera 
för resultat” där processer har kartlagts och 
analyserats för att hitta effektivare och smidigare 
arbetssätt samt ta bort dubbelarbete. Under året 
ha räven ett nytt verksamhetssystem införts för 
att underlätta att följa måluppfyllelse, synliggöra 
uppdrag och budgetresultat. 
Ett uppdrag under året har varit att påbörja arbetet 
med digitalisering. En ny tjänst tillsattes som 
digitaliseringsstrateg.
Kommunfullmäktige beslutade i juni om en ny 
politisk organisation med start i januari 2019.  
Utifrån den politiska organisationen ändras även 
tjänstemannaorganisation inför 2019. 

Verksamhetsstöd
Mörbylånga Akademien startades i början av året 
för att höja kompetensnivån hos alla medarbetare. 
Under hösten startades våra chefsdagar för att ge 
samsyn i olika personalfrågor, få till en plattform 
för erfarenhetsutbyte och få en kompetenshöjning 
hos våra chefer.
Under året har servicecenter fokuserat på bygglov 
för att hjälpa till att höja servicenivån med specifika 
telefon- och besökstider samt kvällsöppet.
Uppdraget att införa en inköpsportal har genomförts 

Året som gått 
under hösten. Detta leder till att kommunen att få 
bättre kontroll på fakturor och inköp.
Entreprenad som gäller byggande av gator 
och VA-ledningar i norra Snäckstrand har 
färdigställts. Även en cykelväg mellan 
Hummerstigen och Räkstigen har byggts. På 
”Hållbar plats” vid Järnvägsgatan har 16 stycken 
hyreslägenheter färdigställts. Även flera privata 
exploateringsområden har färdigställts under 
året, bland annat söder om Nybrovägen och vid 
Joels udde i Färjestaden samt 24 bostadsrätter vid 
Äppelvägens södra del.

Vård och omsorg
Under våren 2018 infördes en central planering 
inom hemtjänsten via personalpoolen för att 
skapa större helhetssyn och effektivisera våra 
personalresurser.
Kommunstyrelsen beslutade om en handlingsplan 
för ”Heltidsresan”. Den beskriver hur allas rätt till 
heltid som ska inrymmas i befintlig budgetram. 
Arbetet fortskrider år 2019 och år 2020.
Under våren 2018 öppnade 16 nya särskilda 
boendeplatser på Äppelvägen i Färjestaden. 
Beslut om att införa inköpsteam och onlineinköp i 
hemtjänsten fattades hösten 2018. 
Lagen om samverkan vid utskrivning från 
slutenvården och att få effektiva lokala rutiner 
har präglat 2018. Att medverka till att hemgången 
blir trygg för patienten och att den sker utan 



dröjsmål har varit en prioritering för hälso- och 
sjukvårdslegitimerad personal.

Barn och ungdom
Inom förskolan har läslyftet genomförts på alla 
förskolor och inom grundskolan har alla lärare 
fortbildats inom något av följande områden: 
läslyftet, digitalisering, formativt förhållningssätt 
och språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt.
Det politiska beslutet att införa arbetskläder i 
förskolan har verkställts.  
Under vårterminen fortsatte det påbörjade 
arbetet att utveckla undervisningen och elvernas 
kunskapsutveckling. Resultatet visade sig i juni 
med ett kraftigt höjt meritvärde för eleverna i 
årskurs 9. Meritvärdet ökade från 210,8 (2017) 
till 232,5. I Sveriges kommuner och landsting 
undersökning Öppna Jämförelser hamnade 
Mörbylånga kommuns grundskola på plats 18 av 
totalt 290 kommuner.
Omstrukturering av personal inom flera kök 
från deltidspersonal till fler heltidspersonal har 
inneburit en kvalitetsförbättring. I april infördes 
samdistribution av livsmedel som innebär färre 
transporter till köken. Detta innebär mindre 
miljöpåverkan och att kökens rutiner blir 
effektivare.
Fritidsgårdarna har tack vare statliga lovpengar 
haft unnat  erbjuda ett bra aktivitetsutbud med stor 
variation på samtliga lov, vilket har fallit väl ut. 

Kulturskolan har utvecklat verksamheten med 
fokus på gruppverksamhet med hjälp av tre 
nystartade körer, blåsensemble som även deltar i 
länsorkester, världsmusikensemble i samverkan 
med Songlines. Nya instrument är keltisk harpa, 
panflöjt, mandolin och valthorn. Efterfrågan på 
gruppverksamhet i bland annat film har resulterat 
i en dokumentärfilmsgrupp tillsammans med 
nuvarande stopmotiongrupp.

Kultur och näringsliv
För kommunens badplatser strukturerades arbetet 
med städning och sophantering upp tillsammans 
med arbetsmarknadsenheten. Arbetet med att 
få ordning på handikapprampen på badplatsen i 
Färjestaden påbörjades och åtgärder som behövts 
göras i respektive idrottshall har utförts.
Mörbylånga kommun köpte in konst för 107 000 kr 
från våra lokaler aktörer. 
Biblioteken var en plats för förtidsröstning i 
samband med valet. Det gav bra markandsföring 
för våra bibliotekstjänster och nya låntagare.Under 
sommaren placerade biblioteket ut bokholkar på 
några av kommunens stränder. Detta var mycket 
populärt och ökade möjligheten för barn och unga 
att läsa en bok på stranden. 
Med anledning av en nedåtgående trend 
i företagsklimatet deltog 50 personer i 
organisationen Sveriges kommuner och landstings 
(processutbildning ”Förenkla helt enkelt” 
tillsammans med fyra andra kommuner i länet 

Personal från förskolan Solvändan visar upp nya arbetskläder. Från vänster: 
Johan Bergman, Emma Nilsson, Cecilia Elfving och Nancy Nilsson.

Bokholk



(Borgholm, Emmaboda, Nybro och Torsås).
Utbildningen som utmynnade i en handlingsplan 
och en servicepolicy. I slutet av året anlitades 
en senior konsult som ska genomlysa det 
näringslivsarbete som Mörbylånga kommun 
genomför för att undersöka vilka insatser det är som 
kan förbättras, förnyas och utökas. 
Under året har åtta välbesökta företagarmöten ägt 
rum. Året avslutades men rekordmånga deltagare då 
cirka 80 personer kom. 
Den 9 maj vandrade Kronprinsessan Victoria  
14 kilometer genom världsarvet under sin 
öländska landskapsvandring. Världsarvsveckan 
ägde rum i juli med drygt 70 programpunkter 
och 37 arrangörer. Carl Jan Granqvist deltog 
under matmässan Mat i Världsarvet i Mörbylånga 
hamn. Det har varit ett år fyllt med evenemang 
och samarbeten med olika företag, föreningar 
och universitet. Vi har också tagit emot besökare 
från bland annat Grönland, England, Australien, 
Ryssland, Litauen och Tyskland. 

Teknisk affärsverksamhet
Projektet Mörbylånga vattenverk hade byggstart i 
maj och fortlöper med tidplanen att tas i drift i juni 
2019. Behovet av verket har visat sig vara stort 
efter sommarens torka.
Den varma sommaren bidrog till ett stort antal 
badgäster på våra kommunala badplatser och 
insatserna har varit stora för att hålla rent kring 
dessa. 
En ny debiteringsmodell för campingar och 
lantbruk har tagits fram och är beslutad i 
kommunfullmäktige.
Antalet fjärrvärmekunder ökade med 11 stycken. 

Flis som används i kommunens fjärrvärmeverk har 
under perioden blivit en bristvara och påverkade 
från och med september 2018 kostnaderna för 
verksamheten.
Projektet med att överta belysning från E.ON har 
påbörjats. Genomförande pågår i Grönhögen. Beslut 
om området Degerhamn är tagna och en inventering 
av Mörbylånga pågår.
Snöröjningen blev mer omfattande än vad som kan 
anses vara normalt och har drivit kostnaderna över 
budget.
Verksamheten när det gäller vindkraft har utgått 
då kommunens enda vindkraftverk såldes med 
tillträdesdag den 2 januari 2018. 

Miljö och bygg
Antalet inkommande bygglovsärenden och 
anmälningar ligger på en oförändrad nivå. Under 
året har bygglov beviljats för 105 hyresrätter 
och tre skolor. Detta har medfört en utökning 
av personalresurser inför kommande år. För 
att få bättre ärendeflöde och högre servicenivå 
har telefontider införts kompletterat med 
kartläggning av beslutsprocesser. I och med byte 
av handläggarsystem har den digitala tjänsten ”Mitt 
Bygge” kunnat tas i bruk fullt ut under året.
Översiktsplanering har pågått med grönstrukturplan 
för Färjestaden. Året har även inneburit fortsatt 
arbete med planprogram för centrala Färjestaden 
samt uppstart för reviderat planprogram för 
Mörbylånga hamn och sockerbruksområde. Sex 
stycken detaljplaner har antagits som möjliggör 
byggande av ett 60-tal bostäder och mark för 
verksamheter. Enheten har också deltagit i 
kommunsamarbete gällande havsplanering. 



förstärkningar till områden i landet som har 
drabbats av bränder. 
Kalmarsunds gymnasieförbund har lyckats väl 
i sin roll som utbildare. Antal elever som går ut 
med examensbevis har ökat varje år sedan 2014. 
Förbundet ligger högre jämfört med riket. 
Förbundets uppföljning visat att man har uppnått 
17 av de 23 målen (74 procent). Målen för området 
Normer, värden och inflytande är uppnådda. 
Förbundet har kartlagt kostnadsnivåer och bidrag 
för att bedöma effektivitet och skillnader mellan 
förbundets gymnasieplatser jämfört med riket. 
Kalmarsundsregionens renhållare har ansvar 
för insamling, transport och omhändertagande av 
hushållsavfall i medlemskommunerna. Byggnation 
av en ny återvinningscentral ii Kalmar och nytt 
huvudsäte på Moskogen har påbörjats och slutförts 
under året. En ny verksamhetsyta för mellanlagring 
av avfall på Moskogen ger möjlighet att utveckla 
verksamheten. 
Under året har medlemskommunerna tagit 
ett inriktningsbeslut att ett nytt bolag ska 
bildas, vilket ska inkludera verksamheterna för 
sorteringsanläggningen och deponiverksamheten. 

Koncernen
Koncernen består av Mörbylånga Bostads 
AB, Mörbylånga Fastighets AB, Ölands 
kommunalförbund, Kalmarsunds gymnasieförbund 
och Kalmarsundsregionens renhållare. 
Mörbylånga Bostads AB har aktiverat 
dotterbolaget Mörbylånga Parkerings AB som 
ska hyra ut, utveckla och bevaka bolagets 
parkeringsplatser. 
Under året har bolaget satsat på att förbättra det 
yttre underhållet av bolagets fastigheter. När det 
gäller invändiga underhållet har 33 lägenheter 
totalrenoverats. Även 13 kök och 16 badrum har 
renoverats. Omsättningen av lägenheter har uppgått 
till 122 (15,6 %) av lägenhetsbeståndet. Av bolagets 
totalt 781 lägenheter är 1 avställd för renovering. 
Inga lägenheter var outhyrda vid årsskiftet. 
Mörbylånga Fastighets AB är heläget av 
Mörbylånga kommun. Bolgets uthyrning till 
Mörbylånga kommun uppgick till 2,343 tkr. Under 
året har mindre förbättringar fortsatt på bolagets 
fastigheter. Bolaget har färdighställt ett gym åt 
Malkars på Torget i Mörbylånga. Vakansgraden har 
varit i stort sett oförändrad. Mindre lediga lokaler 
finns främst i Mörbylånga företagarby. 
Ölands kommunalförbund har satsat på 
kampanjer i sociala medier med tävlingar, live-
sändningar och filmer. Den nya broschyren 101 
ölandska pärlor har fått ett positivt välkomnande. 
Under 2018 har en ny delsträcka inom projketet 
Fyr till fyr upphandlats och påbörjats. I november 
anställdes en nu turistchef. 
Tyfoner har installerats på flera ställen i 
kommunen. Den 3 september testades de för 
första gången. Räddningstjänsten har skickat 
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