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Femårsöversikt, Kommunen  

2014 2013 2012 2011 2010

Antal invånare 14 498 14 368 14 256 14 138 14 021

Kommunal skattesats 32,78% 32,28% 32,28% 32,03% 32,03%

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

Skatteunderlag (kr/inv.) 177 918 171 373 165 804 162 665 159 857

Driftbudgetutfall, mkr -1,2 -6,5 9,7 8,8 5,7

Skatteintäkter och kommunal 

utjämning, mkr
556,7 540,5 522,4 509,1 486,2

Skatteintäkter och kommunal 

utjämning, kr per invånare
38 397 37 619 36 646 36 010 34 680

Nettokostnader, kr per invånare 48 792 47 966 46 081 45 840 44 404

Årets resultat, mkr 6,1 0,6 12,1 2,7 10,5

Investeringar, mkr 70,2 90,3 79,5 60,1 62,2

Totala tillgångar, mkr 1 038,8 975,2 931,8 875,0 850,0

Tillgångar tkr per invånare 71,6 67,9 65,4 61,9 60,6

Eget kapital, mkr 328,0 321,9 321,9 309,9 306,5

Eget kapital tkr per invånare 22,6 22,4 22,6 21,9 21,9

Totala skulder, mkr 675,8 620,8 583,1 541,3 523,5

Skuld tkr per invånare 46,6 43,2 40,9 38,3 37,3

Pensionsåtaganden, mkr 245,4 251,8 250,9 250,2 74,4

Soliditet (%) 32% 33% 35% 36% 36%

Skuldsättningsgrad (%) 206% 193% 181% 175% 171%

Likviditet 149% 135% 141% 140% 120%

Rörelsekapital, mkr 88,2 63,6 71,0 63,2 41,4

Antal årsarbetare 933 907 1 008 1 024 1 024

Personalkostnader, mkr 459,6 444,4 422,0 418,7 408,0
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Fördelning av resurser 
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Foto: landstinget Kalmar Län 

Kommunstyrelsens ordförande har 

ordet 

Så har ytterligare ett år gått och det är dags att 
summera 2014. Mörbylånga kommun fortsätter 
med den positiva trend vi haft de senaste åren, 
med fortsatt inflyttning, ökade skatteintäkter och 
goda resultat i våra verksamheter. Majoritetsparti-
erna Moderaterna, Centerpartiet, Miljöpartiet, 
Folkpartiet och Kristdemokraterna är glada att 
återigen kunna presentera ett positivt bokslut för 
kommunen.  

Årets resultat 

Årets resultat uppgick till 6,1 Mkr vilket motsvarar 
0,9 % av skatter och statsbidrag. Totalt sett blev 
det en negativ avvikelse om 1,2 Mkr gentemot 
budget, men med tanke på hur det ekonomiska 
läget är för många av länets kommuner, men även 
runt om i landet, så är det att betrakta som ett bra 
resultat. De flesta verksamheter höll sig inom eller 
väldigt nära budgeten. Den politiska verksamheten, 
samhällsbyggnadsverksamheten samt vård- och 
omsorgsverksamheten hade dock mindre negativa 
avvikelser mot budget. En av anledningarna till 
detta är bl.a. högre kostnader för hemtjänsten och 
fler placeringar än vad vi budgeterat med. Däremot 
gjorde glädjande nog barn- och ungdomsverksam-
heten ett stort överskott mot budget på ca 4,6 Mkr. 
Detta mycket beroende på att vi budgeterat för fler 
barn i våra verksamheter än vad utfallet blev. 
Fjärrvärmeverksamheten har tyvärr ännu inte 
kommit i balans och gjorde ett underskott mot 
budget på 3,1 Mkr. 

Befolkning och bostäder 

Kommunens befolkning ökade under 2014 med 
130 personer och uppgick vid årsskiftet till 14 498 
personer, varav 7 357 kvinnor och 7 141 män. 
Ökningen under 2014 är något under den målsätt-
ning som Mörbylånga kommun har med en be-
folkningsökning på 1 % årligen. Det är dock en 
fortsatt positiv befolkningsutveckling i kommunen. 
Vi ser ett fortsatt tryck på inflyttningen och behö-
ver möta bl.a. det behov av villatomter som finns i 
Gårdby-N. Möckleby samtidigt som vi kommer dit 
med V/A. Det finns också ett stort behov av lä-
genheter, främst i norra kommundelen. 

Årets investeringar 

De största investeringarna under året har gjorts i 
nya skollokaler och idrottshall i Torslunda, olika 
saneringsarbeten och utbyggnader av V/A-nätet 
samt ombyggnad av reningsverken i Färjestaden 
och Degerhamn. Det stora trycket på förskolor 
och skolor har inneburit att kommunen påbörjat 
nybyggnad av en F-6-skola i Färjestaden. Investe-
ringskostnaderna för kommunen uppgick till 70 
miljoner 2014. 

Framtid 

Vi har nu påbörjat en ny mandatperiod, med en 
delvis ny politisk organisation. De kommande åren 
kommer fortsätta med en hög investeringsnivå, 
speciellt med den efterlängtade V/A-satsningen. 
För att klara en fortsatt hög investeringsnivå bör vi 
dock se över möjligheten att närma oss 2 % som 
överskottsmål, samtidigt som vi måste öka på våra 
amorteringar. För att klara det krävs en stor eko-
nomisk medvetenhet och ett effektivt resursutnytt-
jande i våra verksamheter.  

Avslutningsvis vill jag rikta ett stort TACK till alla 
kommunens medarbetare och politiker för deras 
goda insatser i Mörbylånga kommun under 2014. 

 

Mörbylånga 2015-04-02 

 

 

 

 

 

Henrik Yngvesson 

Kommunstyrelsens ordförande (M) 
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Omvärldsanalys  

Svagare internationell utveckling 

Efter en stark avslutning på fjolåret har svensk 
ekonomi under 2014 utvecklats förhållandevis 
svagt. Det främsta skälet är en fortsatt svag inter-
nationell utveckling och därmed en svag svensk 
export. Svensk BNP växte under 2014 med 2,1 %. 
För 2015 ser förutsättningarna bättre ut och BNP 
beräknas då växa med 2,9 %. Arbetsmarknaden har 
utvecklats betydligt bättre än BNP och fortsätter 
att generera ökad sysselsättning. Den starka ök-
ningen av arbetskraften har dock inneburit att 
arbetslösheten bitit sig fast kring 8 procent. Den 
kommer nu succesivt minska ned till omkring 6,5 
procent 2016. Tack vare att ekonomin befinner sig 
i en återhämtningsfas växer det reala skatteun-
derlaget relativt snabbt., med över två procent 
nästa år och omkring 1,5 procent året därefter. 
Underskottet i den offentliga sektorns finanser 
minskar långsamt men stannar ändå på minus 0,5 
procent 2018, betydligt lägre än det mål som riks-
dag och regering ställt upp för sparandet om ett 
plus på 1 procent. Eftersom BNP samtidigt växer 
innebär det inte någon ökning av den offentliga 
bruttoskulden i förhållande till BNP.  

Omvärldens ekonomier går i otakt och utveckling-
en på viktiga svenska exportmarknader har varit 
blandad. Det ekonomiska läget i euroområdet har 
försvagats under hösten medan tillväxten i USA 
har etablerat sig på en hygglig nivå.  

Den låga inflationen i stora delar av världen bidrar 
till att de stora centralbankernas styrräntor är fort-
satt mycket låga. Den låga svenska inflationen 
under 2014 har fått riksbanken att sänka styrräntan 
till 0 procent och revidera ner räntebanan mycket 
kraftigt. Det innebär troligen att det dröjer till 2016 
innan penningpolitiken börjar stramas åt och att 
styrräntan endast når upp till 2,5 procent vid slutet 
av 2018. Den svenska styrräntan kommer därmed 
att ligga lågt relativt räntan i USA men högt i för-
hållande till euroräntan.   

Inte bara omvärlden går i otakt, det gäller också 
den svenska ekonomin. Tillväxten har dämpats 
markant sedan ett uppsving under andra halvåret 
2013. Trots det fortsätter sysselsättning och arbe-
tade timmar öka i god takt. Det betyder att pro-
duktiviteten utvecklas mycket svagt. I denna spre-
tiga bild klarar sig skatteunderlaget förvånansvärt 
bra, med reala ökningar runt 2 procent i år och 
nästa år, främst tack vare den starka ökningen av 
antalet arbetade timmar och med den för kom-
munsektorn gynnsamma priseffekter (kommuner-
nas priser stiger långsammare än löneökningarna). 
En relativt liten ökning av grundavdraget spelar 
också roll.  

Den privata konsumtionen utvecklades svagare 
under slutet av 2014 än beräknat, delvis förklarat 

av tillfälliga faktorer, och därmed blir årets ökning 
något långsammare än vad SKL tidigare räknat 
med. Lägre förväntningar för konsumenterna och 
att 2015 startar från en lägre nivå betyder också att 
nästa års ökning revideras ned. Å andra sidan har 
hushållens inkomster utvecklats mycket gynnsamt 
sedan mitten av 2000-talet.  

Mellan 2005 och 2013 har hushållens reala dispo-
nibla inkomster vuxit med i genomsnitt 3,2 procent 
per år. Under samma period har hushållens kon-
sumtionsutgifter ökat med endast 1,9 procent i 
genomsnitt per år. Hushållens sparande har där-
med stigit mycket kraftigt. Åren 2012 och 2013 
nådde hushållens nettosparkvot den högsta nivån i 
modern tid.  

Produktionsutvecklingen har varit mycket svag, 
eller obefintlig i ett antal år. Den svaga utveckling-
en inleddes redan 2006, ett par år före finanskrisen. 
Efter återhämtningen 2010 har produktiviteten 
varit i stort sett oförändrad. SKL räknar med att 
den återgår till att öka, men inte lika snabbt som 
tidigare. Det kommer att ha betydelse för såväl 
BNP-utvecklingen som löneökningarna på sikt.  

Prisutvecklingen har under en tid varit mycket 
svag. Konsumentprisindex har sedan slutet av 2011 
varit i stort sett oförändrat. En bidragande orsak 
till denna stagnation är lägre räntor, men även den 
underliggande inflationen (KPIF) har varit mycket 
låg. Kronförsvagningen i kombination med en allt 
starkare inhemsk efterfrågan drar efterhand upp 
inflationstalen.  

Utvecklingen på arbetsmarknaden kan beskrivas 
som splittrad. Trots relativt svag tillväxt har syssel-
sättningen stått emot och utvecklats förvånansvärt 
bra. Samtidigt har antalet personer i arbetskraften 
fortsatt att växa. På sikt är det naturligtvis bra, men 
med den begränsade efterfrågan på arbetskraft har 
det inneburit att arbetslösheten har bitit sig fast 
runt 8 procent. SKL räknar dock med att arbets-
lösheten sjunker under 2015. Det är det stora till-
skottet av utrikes födda som gjort det möjligt för 
arbetskraften och sysselsättning att öka snabbt 
sedan 2005. Födda utanför Europa utgör en bety-
dande andel av sysselsättningsökningen. Gruppen 
svarade för 135 000 av ett totalt plus på 240 000 
personer.  

(Källa: Sveriges kommuner och Landsting) 

Förutsättningar Mörbylånga kommun 

Befolkning 

Kommunens befolkning ökade under 2014 med 
130 personer och uppgick vid årsskiftet till 14 498 
personer, varav 7 357 kvinnor och 7 141 män 

Ökningen under 2014 är något under den målsätt-
ning som Mörbylånga kommun har med en be-
folkningsökning på 1 % årligen. Det är dock en 
fortsatt positiv befolkningsutveckling i kommunen. 
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2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006

Folkmängd 14 498 14 368 14 256 14 138 14 021 13 834 13 737 13 608 13 520

Folkökning/-

minskning 130 112 118 117 187 97 129 88 115

Födda 141 151 153 161 160 146 130 118 141

Döda -141 -137 -169 -172 -152 -160 -138 -168 -178

Födelseöverskott/- 

underskott 0 14 -16 -11 8 -14 -8 -50 -37

Inflyttning 856 785 824 856 867 795 800 770 756

Utflyttning -726 -687 -690 -728 -688 -684 -663 -632 -604

Flyttnings-

överskott/-

underskott 130 98 134 128 179 111 137 138 152
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Åldersfördelning 

I jämförelse med medeltalet för landet i sin helhet 
har Mörbylånga något högre andel i åldrarna 0-17 
samt från 45 år och uppåt. Däremot så är andelen i 

grupperna 18-44 år lägre än riksgenomsnittet. En 
fortsatt positiv trend är att andelen 0-6 år hamnar 
över snittet för landet. 
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Bostadsmarknaden 

Den största andelen av bostadsmarknaden består 
av småhus. Det största enskilda bostadsbolaget är 
det allmännyttiga bostadsbolaget, Mörbylånga 
Bostads AB, med drygt 700 lägenheter. Vakansgra-
den är fortsatt mycket låg. I framförallt den norra 
delen av kommunen är det stor efterfrågan på 
framförallt byggbara tomter men det finns även 
behov av lägenheter. Planläggning för ett fortsatt 

byggande av lägenheter pågår i kommunen.  

Näringsliv 

I Mörbylånga kommun finns ca 1 500 registrerade 
företag varav ca 500 är lantbrukare. De största 
arbetsgivarna förutom kommunen och landstinget 
är Guldfågeln och Cementa. 

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 % av nattbefolkningen pendlar till arbete inom 
annan kommun. 

Den Kommunala Organisationen 

Bakgrund 

Kommunfullmäktige beslutade under hösten 2010 
att en ny organisation skulle införas f.om 2011-01-
01. Den nya organisationens arbete skulle känne-
tecknas av helhetssyn, samverkan och samordning 
samt ha fokus på medborgarnas behov. Andra 
ledord för arbetet var ärlighet, lojalitet, integritet 
och tydlighet. 

Arbetet skulle kännetecknas av en ständigt på-
gående dialog med medborgarna god lyhördhet för 
omvärldsförändringar korta handläggningstider 
och snabba beslut. 

Målet med den förändrade organisationen var att 
ge effektivitetsvinster på kort och lång sikt 

Kommunfullmäktige  

Kommunfullmäktige fick en stärkt roll bland annat 
genom införande av så kallade fullmäktige-
beredningar. Beredningarna ska arbeta med lång-
siktiga politiska viljeinriktning i programområden. 
Tre fasta beredningar finns, nämligen 

Demokratiberedningen 

Välfärdsberedningen 

Ekonomiberedningen 

Deras verksamhet under 2014 har dock bedrivits i 
begränsad omfattning.  

Med anledning av resultatet av den utvärdering av 
den nya organisationen som har gjorts finns det 
från och med 2015-01-01 inte längre några fasta 
beredningar. Emellertid finns det i likhet med 
tidigare år fortfarande möjlighet att inrätta tillfälliga 
beredningar för specifika frågor.  

Kommunstyrelsen  

Kommunstyrelsen har under 2014 varit den enda 
verksamhetsnämnden. Från och med 2015-01-01 
finns ytterligare en nämnd, Miljö- och byggnads-
nämnden, som har Miljö- och byggnadsnämndens 
arbetsutskott till sitt förfogande.  

Styrelsen fick ursprungligen till sitt förfogande fem 
beredningsutskott 

Kommunledningsutskottet 

Samhällsbyggnadsutskottet 

Barn- och ungdomsutskottet 

Vård- och omsorgsutskottet 

Sociala utskottet 

I den nya organisationen som gäller från och med 
2015-01-01 finns inte längre något samhällsbygg-
nadsutskott. Dess verksamhet bedrivs numera i 
Kommunledningsutskottet samt i Miljö- och bygg-
nadsnämndens arbetsutskott. 
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Styrelsen är tillika krisledningsnämnd, arbetslös-
hetsnämnd och trafiknämnd.  

Kommunledningsutskottet utgör på delegation 
krisledningsnämnd. 

Jävsnämnd  

Infördes för myndighetsbeslut som avser kommu-
nen som juridisk person. Denna nämnd finns inte 
kvar i den nya organisationen.    

 

Den politiska organisationen fram till 2014-12-31 

Kommunstyrelsen är den enda verksamhetsnämn-
den och har ansvar för all verksamhet. En samlad 
förvaltning under kommunstyrelsen verkställer de 
politiska besluten och svarar för att verksamheten 
fungerar i vardagen.  

Mjuka sektorn (M-verksamheten): Här ingår verk-
samheterna för barn och utbildning, vård- och 
omsorg samt verksamheten för IFO, LSS, soci-
alpsykiatri och AME. 

Samhällsbyggnadssektorn: I samhällsbyggnadssek-
torn ingår verksamheterna teknisk affärsverksam-

het, mark- och exploatering, plan- och byggverk-
samhet samt miljöverksamhet. 

Kultur- och näringslivssektorn: Ansvarar för frågor 
kring kultur, näringsliv, information och marknads-
föring, förenings- och fritidsservice samt bibliotek. 

Verksamhetsstöd: Ger kvalificerat stöd och service 
till den politiska organisationen och till de kom-
munala verksamheterna. Här ingår ekonomi, 
kansli, personal- och löner samt IT-service. 
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Den nya politiska organisationen som gäller från och med 1 januari, 2015 

 
 
Den nya förvaltningsorganisationen som gäller från och med 1 januari, 2015 
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Kommunens ”Visioner och strategier 

2025” 

Samhällets bästa: Samhället präglas av demokra-
tiska värderingar där allas möjligheter och lika 
värde tas tillvara. Det lokala och globala förenas 
för helhetens bästa. 
Befolkning och demografi: Vår befolkning ökar 
och uppgår 2025 till 16 000 invånare. 
Individens bästa: Samhället präglas av en omsorg 
om individen och individens möjligheter och an-
svar att ta vara på och utveckla sina egna förutsätt-
ningar. 
Bostäder: Hela vår kommun är attraktiv att bo 
och verka i och har väl utbyggd samhällsservice. Vi 
erbjuder attraktiva boendemiljöer för alla i hela 
kommunen.  

Arbete, näringsliv och utbildning: Näringslivet 
är framgångsrikt och antal sysselsättningstillfällen 
ökar årligen med minst 90. Företagsklimatet är 
positivt och väl känt i vår omvärld. Utbildningsni-
vån hos våra kommunmedlemmar är hög. Befint-
liga utbildningsanordnare är väl etablerade och 
utbildningar kan erbjudas med mångfald, kvalitet 
och spetskompetens. 
Natur, kultur och turism: Kulturlandskapet på 
södra Öland har unika värden som ska bevaras för 
att inte förlora sin särart. Landskapets värden ska 
ligga till grund för kommunens utveckling. Kultur i 
alla former berikar människor och bidrar till sam-
hällsutvecklingen. Mörbylånga kommun ska bli en 
ledande kultur- och naturkommun.  
Kommunikationer/infrastruktur: Kommunikat-
ionerna är välutvecklade i hela kommunen 

   

Kommunens mål 

Finansiella mål: 

Mål Kommentarer 
Den kommunala skattesatsen: 

 

Bedömning: Uppnås  

Kommunalskatten ska vara oförändrad. 

 

Kommunalskatten oförändrad under 2014 och uppgår till 
21:41. 

Årets resultat: 

 

Bedömning: uppnås delvis  

Det årliga resultatet ska uppgå till minst 1 % av skatter och 
statsbidrag. 

Resultat i förhållande till skatter och stadsbidrag uppgick 2014 
till 0,9 % (0,1). 

Investeringsvolym: 

 

Bedömning: uppnås ej  

Investeringsvolymen avseende skattefinansierad verksamhet ska 
täckas med egna medel. 

Investeringsvolymen uppgår till ca 70 Mkr (90) varav ca 27 Mkr 
(44) avser avgiftsfinansierad verksamhet. 46 Mkr (40) upptaget i 
nya lån under året. 

Pensioner och upplåning: 

 

Bedömning: uppnås delvis  

 

Avsättning till pensionsförvaltning/amortering av långfristiga 
skulder ska övervägas. 

Amortering av långfristiga lån har skett med 3 Mkr (5). Samtliga 
lån har lagts om vilket beräknas minska räntekostnaderna med 
nästan 4 mkr under 2015. Denna besparing kommer att utnytt-
jas till att öka amorteringen under kommande år. 

 

Kommunens medarbetarmål 

Mål Kommentarer 
Sjukfrånvaro: 

 

Bedömning: Uppnås ej  

Sjukfrånvaron ska minska.  

 

Sjukfrånvaro 2014-12-31 uppgår till 5,8 % (5,1). 

Lönekartläggning: 

 

Bedömning: Beräknas uppnås  

Lönekartläggning ska göras vart tredje år. 

 

En lönekartläggning påbörjades 2014 och beräknas vara klar under 
2015. Målet uppnås under en treårsperiod. 
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Verksamhetsmässiga mål och dess uppfyllelse utifrån den fastställda visionen med strategier. 

 

Mål Kommentarer 
Befolkningsökning 

 

Bedömning: Uppnås delvis  

Befolkning – ska öka och uppgå till 16 000 invånare 2025. 

 

En nettoökning med 130 (112) personer redovisas per 2014-12-31, 
Vilket innebär en ökning med 0,9 % (0,8) Enligt plan ska kommu-
nen öka med 1 % per år. 

Medborgarna och demokratin: 

 

Bedömning: uppnås delvis  

Utveckla medborgarnas möjligheter att delta i det demokratiska 
samtalet. 

Två st. seminarier har genomförts men beredningarnas begränsade 
verksamhet har påverkat utvecklingen av det demokratiska samta-
let. 

Jämställdhetsmål: 

 

Bedömning: uppnås delvis  

Aktivt arbeta med jämlika och jämställda villkor 

 

Kommunen deltar i SKL:s stora jämställdhetsprojekt, ”Jämställd 
integration”. Jämställdhetsmålen poängteras i värdegrunden.  

Bostäder: 

 

Bedömning: uppnås delvis  

 

Aktivt arbeta för att erbjuda attraktiva boendemiljöer för alla i hela 
kommunen. 

Nya boendemiljöer i Mörbylånga och Färjestaden har färdigställts 
men de områden utanför tätorterna som är beroende av att vatten 
och avloppsfrågan löses är ännu inte aktuella som attraktiva boen-
demiljöer. VA-planens färdigställande möjliggör en utveckling på 
östra sidan. 

Arbete, näringsliv och utbildning: 

 

 

Bedömning: uppnås delvis  

 

Utveckla näringslivsverksamheten genom att värna om de etable-
rade företagen, utveckla besöksnäringen, stimulera kompetensut-
veckling och framväxten av kreativa näringar. 

Näringslivsverksamheten har övergått i kommunal regi från och 
med 2013. Det redan tidigare befintliga nätverket bevaras och har 
utvecklats kraftigt under 2014.  

Natur och kultur: 

 

Bedömning: uppnås delvis  

 

Mörbylånga ska vara en ledande kultur och naturkommun.  

 

Ansvarsfrågan angående världsarvet har blivit tydligt från och med 
2013. En kulturstrategi är under framtagande och en biblioteks-
plan har tagits fram under året. 

Kommunikation/infrastruktur: 

 

Bedömning: uppnås ej  

Kommunikationer ska vara välutvecklade i hela kommunen.  

 

En genomgång av pendlingstrafik och stråktänkande har skett i 
samspel med Trafikstyrelsen. Fortsatta analyser av kommunikat-
ionsbehov ingår i den pågående revideringen av översiktsplanen. 

 

Ytterligare måluppfyllelse återfinns i verksamhetsberättelserna. 
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Politisk verksamhet och förvaltnings-

ledning 

Årets verksamhet 

Inför den kommande mandatperioden har en ut-
värdering av den nya organisationen skett med 
externa utredare. Målet med den nya organisation-
en var att det politiska arbetet skulle kännetecknas 
av helhetssyn, samverkan och samordning samt ha 
fokus på medborgarnas behov. Andra ledord för 
arbetet var ärlighet, lojalitet, integritet och tydlig-
het.  

Arbetet skulle kännetecknas av: 

en ständigt pågående dialog med medborgarna  

god lyhördhet för omvärldsförändringar  

korta handläggningstider och snabba beslut  

Den förändrade organisationen skulle ge effektivi-
tetsvinster på kort och lång sikt och var beroende 
av en stark styrning, ledning och samordning på 
alla nivåer. 

Ett viktigt steg var att vitalisera den politiska debat-
ten.  

En tillfällig beredning har under året arbetat fram 
ett förslag till den framtida politiska organisation-
en. Beslut har fattats om att inrätta en Miljö- och 
byggnadsnämnd och att knyta en förvaltning till 
nämnden. På grund av detta beslut har följdänd-
ringar skett i Kommunstyrelsens förvaltning från 
och med den 1 januari 2015. 

Från och med 2015 kommer det således att finnas 
två kommunala förvaltningar. Arbetet med att alla 
verksamheter arbetar med att finna bra samver-
kansformer för att nå effektiviseringsvinster och 
dessutom höja nivån på servicen till medborgarna 
fortsätter.  

Årets viktiga händelser 

Förvaltningen har under 2013 och 2014 arbetat 
med att implementera den nya värdegrunden 
”Människan i fokus”. 

Efter diskussioner har följande ledord fastställts: 

 Ansvar  

 Tillsammans 

 Utveckling 

 Kreativitet 

Orden har resulterat i beskrivningen av värdegrun-
den som ”Vi ansvarar för att tillsammans utveckla 
Mörbylånga kommun på ett kreativt och jämlikt 
sätt”. Samtliga verksamheter har arbetat med att 

utforma sin syn på vad värdegrunden betyder för 
just deras arbetsgrupp och verksamhet. 

Under 2014 har förvaltningen kännetecknats av ett 
allt mer övergripande och gränslöst samarbete. 
Under året har beslut fattats om att anpassa orga-
nisationen för att ännu bättre finna sin form. Att 
uppnå målen med organisationsförändringen 
kommer att vara en kontinuerlig utveckling.  

Ett omfattande målarbete har skett under 2014. 
Kommunens vision och strategi 2025 har brutits 
ned på 3 års sikt och mått har kopplats till målet.  

Det stora trycket på det centrala kommunkansliet 
har inneburit att en genomlysning har genomförts. 
Under andra halvåret 2014 har kommunkansliet 
påbörjat arbetet med att för övrig verksamhet 
tydliggöra kansliets uppdrag samt även dess sätt att 
arbeta. Detta för att på ett optimalt sätt kunna 
utföra de uppdrag som normalt ligger på ett kom-
munkansli. 

IT-service har investerat i egen fiber i Färjestaden 
för att sänka driftskostnaderna för hyrda förbindel-
ser till flera punkter. Till den egna fibern kommer 
den nya skolan anslutas. 

Kommentar till det ekonomiska resultatet 

Årets resultat är ett överskott på ca 4,4 Mkr jäm-
fört med budgeten. Det finns några större avvikel-
ser, framförallt en positiv sådan inom verksamhets-
lokaler, där man inte gjort några extra underhållsin-
satser så som man gjorde förra året. Bidraget till 
gymnasieförbundet har blivit 3,5 Mkr högre än 
budgeterat. 

Vindkraften redovisar ett överskott på 2,5 Mkr. I 
resultatet ingår en intäkt avseende försäljning av 
elcertifikat om 3,5 Mkr. Det verkliga driftresultatet 
är således negativt och uppgår till -1,1 Mkr. Resul-
tatet är i huvudsak en effekt av de låga elpriserna 
som varit under året.  

Årets verksamhet i ett framtidsperspektiv 

Ett fortsatt arbete med att finna bra arbetsformer 
för att uppnå målen med tillgänglighet och snabba 
beslutsvägar fortgår på det nya året.  

Utvecklingsfrågor kommer även fortsättningsvis ha 
fortsatt fokus.  

När det gäller överförmyndarverksamheten har, 
under 2014, fattats beslut om en gemensam tjäns-
temannaorganisation med Mörbylånga, Kalmar 
och Borgholms kommuner från och med den 1 
januari 2016. Under 2015 kommer implemente-
ringsarbetet att göras. 
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Ekonomiskt resultat Politisk ledning och Förvaltningsresultat 

Resultat 
Budget 

2014 
Utfall 2014 

Avvikelse 

2014 
Utfall 2013 

Avvikelse 

2013 

Intäkter 70 703 85 922 -15 219 105 890 11 778 

Kostnader -205 296 -216 150 10 854 -270 990 -15 487 

Nettokostnader -134 593 -130 228 -4 365 -165 100 -3 709 

            

Nettokostnad per verksamhet           

Politisk verksamhet 11 343 11 473 -130 9 883 1 084 

Markexploatering och planering 812 445 367 595 217 

Arbete och Näringsliv 1 110 1 260 -150 3 178 -728 

Ölands Kommunalförbund 16 921 17 183 -262 18 237 413 

Bostadspolitiska åtgärder - -23 23 -34 34 

Gymnasie- och vuxenutbildning 57 497 60 972 -3 475 61 906 2 331 

Kollektivtrafik 5 000 5 573 -573 5 621 -621 

Lokaler och bostäder 11 000 8 206 2 794 17 161 -6 161 

Kommungemensamma verksam-
heter 

30 910 27 589 3 321 31 676 505 

Personligt ombud - - - 203 47 

Biblioteksverksamhet - - - 7 438 184 

Föreningsservice - - - 8 127 95 

Vindkraft - -2 450 2 450 1 109 -1 109 

Nettokostnad 134 593 130 228 4 365 165 100 -3 709 
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Förskole- och skolverksamheten 

Grundskolan 

Verksamheterna inom utbildnings- och fritidsverk-
samheten har vuxit under 2014. Detta är ett resul-
tat av både ökad inflyttning och en ökning av anta-
let födda barn. Detta återspeglar sig inom våra 
förskolor och grundskolor, där antalet barn har 
ökat. 

Sedan ett antal år tillbaka har flertalet av våra loka-
ler genomgått renovering/nybyggnation för att 
anpassas storleksmässigt och verksamhetsmässigt 
till de förutsättningar som råder. Under 2014 har 
Torslunda fått nytt skolhus för fritidshems – och 
slöjdverksamhet samt en ny sporthall och all 
undervisning kan nu ske på plats. 

Förskolan 

För förskolans del har man fortsatt det utveckl-
ingsarbetet med ett värdegrundsprojekt som pågår 
med Linneuniversitet.  En vikariepool riktad mot 
förskolan har byggts upp under året och det bety-
der att vi dels säkrar upp tillgången på vikarier men 
också effektiviserar processen med vikarier. 

Kulturskolan 

För kulturskolans del har vi under året fortsatt vårt 
målinriktade arbete att bli en fullvärdig Kulturskola 
med utveckling av ämnen både inom kulturskolans  

verksamhet, men även mot skolan. Kulturskolan 
har utvecklat utbudet under året. 

Fritidsgårdsverksamheten 

Fritidsgårdsverksamheten har haft en särskild situ-
ation det här året. Under året har det blivit tydligt 
att vi har få besökare. Arbete med att förstå och 
komma till rätta med detta har påbörjats. Bl.a. har 
öppettiderna har justerats och ett större samver-

kansarbete gentemot föreningar i norra kommun-
delen har startat.  

Övriga händelser 

Det resultat som presenterades under hösten, där 
årets skolkommun ska koras av lärarförbundet, gör 
oss glada och stolta. Mörbylånga kommun klättrar 
från en femtonde plats i landet till en tionde place-
ring av landets 289 kommuner.  

Ett avtal med Linneuniversitet har ingåtts om att 
Glömminge, Färjestaden och Torslunda är så kal-
lade övningsskolor inom lärarutbildningen. Det 
betyder att ett antal studenter fullgör sin utbildning 
med större inslag av praktik.  

Måluppfyllelse 

Måluppfyllelsen för eleverna i åk. 9 är hög, dock 
något lägre än föregående år. Vi har inte nått målen 
för året gällande meritvärdet. Fokus på förbätt-
ringsåtgärderna är stor. Det som har varit aktuellt 
hittills i år är matematiklyft, insatser riktat mot all 
personal i årskurserna 1-6 samt möjligheter att ha 
karriärtjänster inom förskola/skola/fritidshem. 
Uppföljningar under året visar att elevernas resultat 
på nationella prov i åk 3 är lågt. Prioritet gäller för 
samverkan med IFO och LSS, integration samt 
BUP.  

Kostverksamheten 

Kostverksamheten ansvarar för mat på särskilda 
boenden, gruppbostäder samt förskole- och skol-
måltider. Särskilt utvecklingsarbete pågår för maten 
vid särskilda boenden, där det visat sig i uppfölj-
ningar att man som boende är mindre nöjd med 
maten. Satsning på närproducerat och ekologiska 
produkter som är prioriterat.  

Under året har köket i Glömminge fått en nystart i 
och med nybyggd skolrestaurang och viss renove-
ring har skett i köket i Torslunda. 

Ekonomiskt resultat förskola och skola verksamheten 

 Förskola och skola Kosten 

 2014 2013 2014 2013 

Intäkter 22 517 20 819 23 907 22 283 

Kostnader -292 640 -274 480 -22 560 -22 560 

Netto kostnader -270 123 -253 045 1 347 277 

     

Avvikelse mot budget 3 244 5 271 1 347 277 
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Vård – och omsorgsverksamheten 

Årets viktiga händelser 

I princip alla delarna inom vård – och omsorgs-
verksamheten har utökats under 2014. När vi ska 
summera 2014 så kan vi konstatera att hemtjäns-
ten, individ- och familjeomsorgen samt LSS verk-
samheten har vuxit i sina respektive delar. 

Inom Hemtjänsten har ökning pågått sedan mitten 
av året och det är en trend som vi förutsätter 
kommer att hålla i sig framöver. Inom hemtjänsten 
så har kvalitetsökning varit i fokus. Förutom att 
förbättra kontinuiteten inom verksamheten så har 
bemötandefrågor varit i fokus.  

Även inom särskilda boenden i kommunen har 
verksamheten vuxit. Förutom ökad efterfrågan på 
särskilda boendeplatser har också efterfrågan av 
korttidsplats/växelvård ökat. Vid våra särskilda 
boenden har fokus varit att förbättra de sociala 
aktiviteterna. 

Ett projekt för att nå en önskad sysselsättningsgrad 
har kommit igång under året. Personalenheten har 
haft en projektanställning som jobbat med att 
plocka fram olika modeller hur man kan jobba. 
Detta har resulterat i en rapport som nu ska vidare 
för beslut. Vi har haft ett projekt på Rönningegår-
den i Mörbylånga, där den personal som önskat har 
fått gå upp till 80 % och istället kan undvika att ta 
in externa vikarier i verksamheten. Detta försök 
har slått väl ut och kommer att fortsätta även 2015. 

I samband med årsskiftet 2013/2014 startade en 
gemensam myndighetsavdelning. Här samlades 
kompetens kring att hantera frågor kopplade till 
individ- och familjeomsorgen samt biståndshand-
läggarna för både LSS och äldreomsorg. Under året 
har vi implementerat ÄBIC hos handläggarna, ett 
nytt sätt att dokumentera som är behovsstyrt och 
mer rättssäkert för den enskilde.  

Ett viktigt utvecklingsområde för vår barn-och 
familjeavdelning inom individ-och familjeomsorg 
har varit ökat fokus på samverkan. Vi kan konsta-
tera att vi inte nått målet, antalet ärende har ökat 
och utvecklingen av samverkan har fått stå tillbaka.  

Inom LSS delen ökar i princip alla delar. Vi har 
som målsättning att kunna erbjuda alla boende i 
Mörbylånga stöd för att kunna fortsätta att leva på 

hemmaplan. Detta har inneburit att vi öppnat upp 
nya boenden under året. 

Arbetslösheten fortsätter att vara låg inom vår 
kommun. Vi jobbar aktivt för att behålla denna 
låga siffra och har ambitionen att kunna minska 
den ytterligare. Projekt innegården är ett samarbete 
mellan AME, IFO, försäkringskassan och lands-
tinget. AME har också haft uppdraget att sam-
ordna sommarjobb för våra ungdomar. Under 
2014 hade vi 98 ungdomar aktiva i arbete under 
sommarperioden. 

Allt arbete inom integration finns inom vård-och 
omsorgsdelen sedan 2014. Under 2014 har två 
avtal tecknats, ett med Länsstyrelsen gällande mot-
tagandet av vuxna, där nytt fördelningstal för oss 
är minst 40 vuxna per år och inom barn 4 asyl och 
10 PUT.  

Årets verksamhet i framtidsperspektiv 

Vi står inför stora utmaningar framöver. Vi kom-
mer att förverkliga åtgärdspaketet kring friskare 
arbetsplatser.  

Utvecklingsarbetet inom hemtjänst med att för-
bättra kontinuiteten samtidigt som hemtjänsttim-
mekostnaden ska minska kommer att pågå en tid. 
Ett utvecklingsområde är att ta vara på modern 
teknik för att öka servicenivån och underlätta för 
våra brukare.  

Vi har sökt nya pengar tillsammans med Kalmar 
läns museum för ”More living 2”. Det är en fort-
sättning men med ny inriktning på profilboende 
där kulturen får en central roll.  

När det gäller vår integrationsdel vet vi att dessa 
delar växer. Vi har nya avtal tecknade med Länssty-
relsen när det gäller mottagandet av vuxna och 
Migrationsverket när det gäller mottagandet av 
unga. När det gäller unga har vi förbundit oss till 
att ha 12 boendeplatser på asyl och 10 platser på 
PUT. Från och med januari 2015 har vi öppnat 
ytterligare ett boende, förutom Bidaya, Torget 2 
för att klara vårt avtal med migrationsverket. För 
de vuxnas del har vi ett avtal med länsstyrelsen att 
ta emot 40 personer under 2015. 

Avtalet med Landstinget gällande hemsjukvårdsav-
talet är på gång att revideras. Det finns en risk att 
kommunens kostnader i samband med detta ökar. 

 

Ekonomiskt resultat Vård- och omsorgsverksamheten 

 2014 2013 

Intäkter 45 696 44 425 

Kostnader -306 962 296 197 

Nettokostnader 261 266 251 772 

   

Avvikelse mot budget -906 -1 243 
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Samhällsbyggnad 

Årets viktiga händelser 

Tekniska 

En varm början och slut på året har resulterat i 
mycket röjning och gräsklippning, mm. Ny sopma-
skin och en ny traktor med slaghack, maskiner som 
kommer gå många timmar åren framöver, har 
köpts. En hel del underhåll har tyvärr varit nöd-
vändiga på befintlig maskinpark. Mycket tid har 
lagts ned på att trimma in industrireningsverket 
och den nya kolkällan som tyvärr fick kompletteras 
för att klara utsläppskraven. Investeringen av kvä-
verening i Färjestadens reningsverk har landat i 
mycket bra värden med marginal. Provpumpning 
av nya borror i Igelmossen har genomförts för att 
komplettera med ytterligare vatten till Tveta vat-
tenverk. Ett nytt vattenverk har projekterats i Tri-
berga. 

Mark och Exploatering 

Infrastrukturen för nya tomter vid Tryffelgatan och 
Domherregatan i Färjestaden där 12 villatomter, 
har färdigställts. Infrastrukturen för tomter i två 
områden i Stora Frö har färdigställts och påbörjats 
för fastigheten Strandskogen 4:14 i Saxnäs. 

Plan och Bygg 

Under året har 268 ansökningar om bygglov in-
kommit. Intresset för detaljplaner är fortsatt högt 
och antalet ligger stadigt på ett 50-tal planuppdrag.  

Miljö 

Miljöverksamheten inledde en satsning på tillsyn av 
enskilda avlopp under 2014. Målet är att alla en-
skilda avlopp i kommunen ska få en standard som 
motsvarar dagens krav. 

Mörbylånga kommun har stor potential för biogas-
produktion. Under året har arbetet med att under-

söka förutsättningarna för biogas i kommunen 
pågått.  

Årets verksamhet i ett framtidsperspektiv 

Tekniska 

Fjärrvärmeverksamheten har två fina fjärrvärmenät 
i Färjestaden och Mörbylånga som behöver förtä-
tas, d.v.s. fler anslutningar behövs till befintliga nät. 
Ett antal VA-projekt kommer påbörjas under år 
2015. Dagvattenfrågan i Färjestaden ska fortsatt 
utredas och byggas om varvat med nya fördröj-
ningsdammar. 

Mark och Exploatering 

Kommunen är fortsatt attraktiv för inflyttning och 
nyetableringar, vilket innebär fortsatt högt tryck 
exploateringsverksamheten.  

Kommunens demografi med många unga i för-
skole- och skolåldern innebär högre krav med 
avseende på trafiksäkerhetsarbetet och nya vägar.  

I sin revisionsrapport konstaterar revisorerna att 
kommunen har låga kostnader för underhåll av 
gator och vägar per invånare i jämförelse med 
liknande och närliggande kommuner. Revisorerna 
bedömer att nuvarande underhåll inte är tillräckligt 
i förhållande till det verkliga behovet. 

Miljö 

Miljö- och klimatområdet är i fokus på många sätt. 
Tillsynen är en viktig del i att upprätthålla en god 
nivå när det gäller miljö- hälsoskydds och livsme-
delsområdena. För kommunen är också genomfö-
randet av kommunens klimatstrategi viktigt. En 
översyn av denna planeras eftersom vissa delar 
saknas i den nuvarande strategin. Ett tydligare 
fokus på genomförande av åtgärder för att nå må-
len behöver också göras.  

 

Ekonomiskt resultat Samhällsbyggnad 

 

 2014 2013 

Intäkter 79 848 78 942 

Kostnader -111 651 -114 654 

Nettokostnader 31 803 -35 712 

   

Avvikelse mot budget  -1 774 -7 783 
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Kultur och näringsliv 

Året präglades av uppbyggandet av den nya sek-
torn. Detta innebär framtagande av diverse styrdo-
kument, skolkulturplan och en biblioteksplan. 
Förslag till strategier för kultur och näringslivsfrå-
gor har tagit fram. Ett arbete för att ta fram en 
kommunikationsstrategi och en utvecklingsplan för 
världsarvet har påbörjats, liksom en natur och 
fritidsstrategi. Beslut har fattats om att starta ett 
servicecenter för information till kommuninvånare 
och besökare. Servicecentret kommer att byggas 
upp under 2015.  

Kultur, Skola, Omsorg, Bibliotek och 

Världsarvet 

Samarbetet med skolan utökades under 2014.  En 
ansökan om Skapande skola-medel skickades in till 
statens kulturråd och skolan beviljades 215 tkr. En 
skolkulturplan med skolkulturgaranti har arbetats 
fram och Mörbylånga kommun sitter med i Reg-
ionförbundets styrgrupp för kultur i skolan.  

Biblioteken 

Under andra halvåret 2014 var i tillägg till biblio-
teksverksamheten blev biblioteksplanen antagen i 
Kommunfullmäktige och att ny bibliotekschef 
rekryterades. 

Under en gemensam kulturvecka, ”Ljus på kultur”, 
i Kalmar kommun, Borgholms kommun och Mör-
bylånga kommun satte Ölandskommunerna extra 
fokus på biblioteken och vid samtliga bibliotek 
erbjöds varierande aktiviteter för barn och vuxna.  

Världsarvet  

För att lyfta världsarvet har en wordpress-baserad 
hemsida tagits fram. En ny broschyr i fickformat 
har tagits fram och flertalet gamla skyltar har bytts 
ut. Världsarvet har fått en tydlig koppling i kom-
munens nya skolkulturplan. 

Natur och fritid 

Vandrings-och cykelleder  

Två nya avsnitt av vandringsled anlades på Stora 
Alvaret och det resulterade i en sammanhängande 
led om 14 km. Upprustning av rastplatser med nya 
vindskydd, brunnar m.m. har även skett. 

Sporthallar 

Ytterligare en sporthall har byggts under det 
gångna året, denna i Torslunda.  

Streethockeyplanen 

Streethockeyplanen blev helt klar på senhösten och 
en liten fotbollsplan ordnades i anslutning. 

Färjeparken 

Arbetet med projektet Färjeparken, allaktivitetsyta i 
anslutning till Färjehallen har pågått under hela 
året. Anläggningen ska vara driftklar och kunna 
invigas 6 juni 2015. 

Näringsliv och destinationsutveckling 

Under år 2014 har verksamheten koncentrerats 
kring framtagandet av en ny näringslivsstrategi för 
åren 2015-2020. Två olika dialogmöten har hållits i 
syfte att samla in synpunkter från näringslivsrepre-
sentanter, kring det utkast som tagits fram under 
sensommaren.  

Arbetet med frukostmöten i samarbete med Före-
tagarna på Öland har fortsatt under 2014. Fem 
möten har ägt rum under året.  

I mitten av mars genomfördes en företagargala i 
Företagarna på Ölands regi. Mörbylånga kommun 
var en av sponsorerna och personal på Kultur- och 
Näringslivssektorn deltog i planering- och genom-
förandefasen. Evenemanget kommer att upprepas 
under år 2015.  

Inom den långsiktiga barn- och ungdomssatsning-
en, gav Mörbylånga kommun gymnasieelever, 
skrivna i kommunen, möjlighet att driva UF som-
marföretag.  

Information och marknadsföring 

Verksamhetsområdet omfattar kommunövergri-
pande information och marknadsföring samt sek-
reterarskapet i kommunens valnämnd tillika ansva-
rig tjänsteman för valkansliet. 

Under året har två val hållits; val till Europaparla-
mentet och val till riksdag, kommun och landsting. 
Detta har inneburit att en stor del av de personella 
resurserna har lagts på att administrera valen.  

En kommungemensam Facebooksida har sjösatts 
och nu finns ännu en kanal för att sprida kommu-
nal information och öka dialogen med medborgar-
na.  

 

Ekonomiskt resultat Kultur och näringsliv 

 2014 2013 

Intäkter 3 872 3 920 

Kostnader -26 143 -24 360  

Nettokostnader -22 270 -20 440  

   

Avvikelse mot budget 660 685 
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Finansiell analys 

Analys av årets resultat  

Kommunen uppvisar ett positivt resultat på 6,1 Mkr 
att jämföras med föregående års resultat på 0,6 Mkr. 
Jämfört med budget är det ett underskott med ca 0,8 
Mkr (6,5). I årets intäkter ingår dock en försäljning 
av elcertifikat på ca 3,5 Mkr, vilket innebär att det 
verkliga driftresultatet är 2,6 Mkr och då uppgår 
istället underskottet gentemot budget till 4,3 Mkr. 
Årets nettoinvesteringar uppgår till ca 70 Mkr (90). 

 

Måluppfyllelse 

Skattekraften i Mörbylånga har fortsatt att öka under 
senaste året vilket påverkar skatteintäktsnivån. Mör-
bylånga kommun har numera 92 % av medelskatte-
kraften och hamnar på 133:e plats av Sveriges kom-
muner. Det har skett en stark ökning under de sen-
aste 10 åren då kommunen tidigare låg bland de allra 
lägst placerade kommunerna. Totalt sett har dock 
inte intäkterna ökat med anledning av skatteutjäm-
ningssystemets regelverk. När den egna skattekraften 
ökar minskar utjämningsbidraget. 

Enligt de långsiktiga finansiella målen ska årets resul-
tat motsvara minst 1 % av skatter och statsbidrag. 
Utfallet för 2014 motsvarar 0,9 %, justerat för ba-
lanskravpåverkade poster är resultatet 1,3 %. Det 
innebär att kommunen inte når upp till det budgete-
rade målet för år 2014.  

Kommunalskatten ska enligt de finansiella målen 
vara oförändrad under planeringsperioden, d.v.s. 
21,41. Målet är uppnått. 

De skattefinansierade verksamheternas investeringar 
ska enligt de finansiella målen självfinansieras. Under 
året har 46 mkr ytterligare ökat den kommunala 
lånestocken och bland annat finansierat ombyggnat-
ion av reningsverken i Färjestaden och Degerhamn 
samt dagvatten för Brovägen. Totalt har 29,0 Mkr 
investerats i olika VA-projekt, varav 1,8 Mkr i fjärr-
värme. 

Målet med enbart lånefinansiering till avgifts- eller 
exploateringsverksamheten är därmed inte uppfyllt. 

Budgetavvikelse 

Enligt årsbudgeten för 2014 uppgick det budgete-
rade överskottet till 7,2 Mkr. Utfallet för 2014 på 6,1 
Mkr är därmed 1,1 Mkr sämre än budget. Orsaken 
till avvikelser jämfört mot budget är hänförligt bland 
annat till: 

De skattefinansierade verksamheterna redovisar ett 
underskott på 4,7 Mkr gentemot budget. Inför bud-
get 2015 gjordes analyser av hur mål och medel 
harmoniserar och där det uppenbart fanns brister 
har man tillfört extra resurser i budget 2015. 

Vård- och omsorgsverksamheten redovisade ett 
underskott på 0,9 Mkr vilket framförallt beror på 
ökade kostnader för personlig assistans och hem-
tjänst. 

Budgetavvikelsen inom den skattefinansierade verk-
samheten inom samhällsbyggnad är för 2014 betyd-
ligt lägre än under 2013. Detta beror framförallt på 
lägre kostnader för bostadsanpassningsbidrag och 
vinterväghållning. Skötsel av parker och grönområ-
den har dock ett underskott på 0,9 Mkr. 

Tack vare bättre balans mellan taxor och kostnader 
inom VA, försäljning av elcertifikat samt en ej tillsatt 
tjänst går den avgiftsfinansierade verksamheten 
inom samhällsbyggnad med överskott gentemot 
budgeten. Fjärrvärmen har dock ett underskott på 
3,1 Mkr. Detta underskott ligger på samma nivå som 
under 2013.  

Inom den kommunövergripande verksamheten har 
det under 2014 beslutats att inte göra några extra 
underhållsinsatser på de kommunala fastigheterna. 
Kommunen har ett förvaltningsavtal med Mörby-
långa Bostads AB angående de kommunala fastig-
heterna och bolaget har arbetat fram drifts- och 
underhållsplaner som ska förbättra standarden på 
fastigheterna och undvika att kommunen hamnar 
inför ett stort underhållsberg. Nästa steg i arbetet är 
att energieffektivisera fastigheterna för att minska 
såväl energikostnaderna som de miljöpåverkande 
utsläppen.  

Det kommunala vindkraftverket har på grund av det 
låga elpriset under 2014 ett underskott på 1,1 Mkr, 
exkl. försäljning av elcertifikat. 

Verksamheten inom barn- och ungdom har ett över-
skott på knappt 4,6 Mkr som till största del beror på 
en positiv utveckling av de interkommunala ersätt-
ningarna. Det är fler elever från andra kommuner 
som väljer en skola/förskola i Mörbylånga kommun 
än vad som budgeterats. Det är dessutom inte lika 
många elever som väljer annan skola/förskola än 
den kommunala. 

Underskottet inom finansförvaltningen uppgår till 
9,2 MKR (+0,9). Den stora kostnaden har varit 
ökade pensionsutbetalningar samt en större ökning 
av pensionsavsättningen är budgeterat. Under 2013 
gjordes en återbetalning av AFA premier med 10,5 
Mkr. Någon liknande återbetalning har inte skett 
under 2014, vilket förklarar den stora skillnaden 
mellan åren. Den preliminära skatteprognosen för 
2014 är precis som för 2013 negativ. Detta påverkar 
resultatet negativt med 1,5 Mkr (3,8 Mkr) 

Kalmar Läns Pensionsförvaltning AB (KLP) har haft 
en fortsatt uppgång vilket har påverkat resultatet 
positivt med ca 4,6 Mkr (4,5).  

.
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Analys årets resultat utifrån balans-

kravet 

Enligt kommunallagen ska varje kommun redo-
visa en åtgärdsplan för eventuell återföring av 
uppkomna negativa resultat.  

Då fjärrvärmeverksamheten ska vara avgiftsfi-
nansierad över tiden görs justering för resultatet 
i denna verksamhet som för år 2014 uppvisar ett 
underskott på 3,1 Mkr.  

 

 

Analys av balanskravet (tkr) 

2014 2013

Årets resultat 6 068 575

Underskott i fjärrvärmeverksamhet 3 126 3 013

Effekt av sänkt diskonteringsränta (RIPS) - 2 282

Totalt belopp 9 194 5 870
 

 

Nettokostnadsutveckling (tkr) 

Resultatet av verksamhetens nettokostnader exklu-
sive avskrivningar i resultaträkningen visar hur stor 
del av kommunens löpande verksamhet som måste 
täckas med framförallt kommunalskatt. Om netto-

kostnaderna ökar snabbare än skatteintäkterna för-
sämras kommunens ekonomi och så småningom 
måste mellanskillnaden täckas med höjd utdebite-
ring. 
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År Nettokostnad

Ökning/minskning 

i %

Skatteintäkter 

inkl. generella 

statsbidrag

Ökning/minskning 

i %

2014 662 833 2,4% 710 680 2,3%

2013 647 070 5,7% 694 664 2,7%

2012 612 257 0,7% 676 209 2,5%

2011 608 247 3,7% 659 404 3,9%

2010 586 334 3,8% 634 399 4,6%

2009 564 640 2,3% 606 564 2,4%

2008 551 976 5,8% 592 462 4,9%

2007 521 933 4,2% 564 967 5,9%

2006 501 103 8,1% 533 698 6,8%

2005 463 727 -0,2% 499 902 4,5%

2004 464 739 1,7% 478 408 2,0%

2003 456 982 6,6% 468 979 6,8%

2002 428 675 5,5% 439 192 4,3%

2001 406 190 6,5% 421 065 6,2%

2000 381 321 2,7% 396 370 7,5%

1999 371 397 8,2% 368 874 5,6%

1998 343 314 4,1% 349 389 3,7%

1997 329 719 -0,7% 337 063 5,2%

1996 331 937 14,4% 320 531 12,0%

Likviditet och lån 

De likvida medlen uppgår vid årsskiftet till 41 Mkr 
(24) vilket innebär en ökning med 17 Mkr jämfört 
med föregående årsskifte. Under 2014 togs två nya 

lån på totalt 46 Mkr och befintliga lån amorterades 
med 3 Mkr. Kommunens långfristiga låneskuld upp-
går vid årsskiftet till 548 Mkr (499). Amortering 
beräknas att göras med ca 3 Mkr under 2015 och 
redovisas som en kortfristig skuld. 

Låneskuldens utveckling (tkr): 

2014 2013 2012 2011 2010

Låneskuldens utveckling 547 523 504 636 469 989 436 084 402 173

Förvaltning av pensionsmedel 

Kommunen är delägare i Kalmar Läns Pensionsför-
valtning AB (KLP). Övriga delägare utgörs av 
Landstinget i Kalmar län, Kalmarsunds Gymnasie-
förbund, samt Kalmar, Torsås, Nybro, Emmaboda, 
Mönsterås, Hultsfred, Vimmerby, Borgholm, 
Oskarshamn och Högsby. Från och med år 2003 har 
förvaltningen av medlen övertagits i egen regi. Place-
ringar har gjorts i svenska räntepapper och i aktier 
på Stockholms fondbörs samt ett par utländska 
börser. Sedan 2001 har Mörbylånga inte gjort några 
ytterligare avsättningar. Enligt de finansiella målsätt-
ningarna ska fortsatta avsättningar övervägas under 
planperioden 2010-2013. Det har dock inte skett 
någon avsättning. Den ackumulerade avsättningen 
fr.o.m. 1996 uppgår därmed fortfarande till 24,5 
Mkr. Det bokförda värdet vid årsskiftet uppgick till 
69,5 Mkr (62,9) och marknadsvärdet var 80,8 Mkr 
(72,4). 

Pensionsskulden 

Enligt den kommunala redovisningslagen ska pens-
ionsskulden regleras enligt den så kallade blandmo-
dellen. Detta innebär att pensionsförpliktelser intjä-
nade från och med 1998 redovisas som en skuld i 
balansräkningen medan de pensionsförpliktelser som 
avser före 1998 redovisas som ansvarsförbindelse.  

33,7 Mkr (31,2) är avsatta som pensionsavsättning 
(inklusive löneskatt) per 2014-12-31. 15,1 Mkr (14,5) 
är bokfört som en kortfristig skuld för den individu-
ella delen som betalas ut till respektive pensionsför-
valtare. 

Pensionsförpliktelsen som redovisas inom linjen i 
balansräkningen och därmed inte påverkar kommu-
nens skulder uppgår vid årsskiftet till 271,2 Mkr 
(282,5) inkl. löneskatt.  
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Löpande under året har 15,7 Mkr (15,8) inkl. lö-
neskatt betalats ut som pension. Dessa utbetalningar, 
som belastar resultaträkningen, kommer successivt 

att öka framöver i takt med att dagens anställda går i 
pension. 

 

Pensionsförpliktelser (Mkr) 2014 2013

Avsättning inkl. löneskatt 33,7 31,2

Ansvarsförbindelser inkl. löneskatt 271,2 282,5

Placerade pensionsmedel 69,5 62,9

Marknadsvärde placerade medel 80,8 72,4

Återlånade medel (1+2-4) 224,1 241,3  

Tillgångsslag placerade pensionsmedel: 

 Bokfört ingående 

värde

Bokfört utgående 

värde

Ingående 

marknadsvärde

Utgående 

marknadsvärde

Likvida medel 1 347 3 639 1 347 3 639

Aktier 31 986 35 160 40 785 45 646

Obligationer 29 306 30 685 30 307 31 522

 

Soliditet 

Soliditeten är ett mått på kommunens långsiktiga 
ekonomiska styrka. Den visar hur stor andel av de 
totala tillgångarna kommunen själv finansierat, d.v.s. 
det egna kapitalet i förhållande till de totala tillgång-
arna. 

Soliditeten för 2013 uppgår till 32 % (33) vilket är en 
minskning jämfört med föregående år med 1 %. Om 
man även tar hänsyn till pensionsförpliktelsen inom 
linjen sjunker soliditeten till 5,5 % vilket är ökning 
med 1,5 % jämfört med 2013. 

Investeringsverksamhet 

Årets investeringsverksamhet uppgår till ca 70 Mkr 
(90 Mkr). De största investeringsprojekten under 
året var nybyggnation av en idrottshall och skola i 
Torslunda, olika sanerings- och utbyggnationer av 
VA-nät och ombyggnation av reningsverken i Färje-
staden och Degerhamn. Det stora trycket på försko-
lor och skolor i kommunen har inneburit att kom-
munen påbörjat byggnation av en ny F-6 skola i 
Färjestaden.

   

0

20

40

60

80

100

120

140

2
0

1
4

2
0

1
3

2
0

1
2

2
0

1
1

2
0

1
0

2
0

0
9

2
0

0
8

2
0

0
7

2
0

0
6

2
0

0
5

2
0

0
4

2
0

0
3

2
0

0
2

2
0

0
1

2
0

0
0

1
9

9
9

1
9

9
8

1
9

9
7

1
9

9
6

År

M
S

E
K

Investeringar 

 



 

21 
 

Framtidsbedömning 

Kommunens resursfördelningssystem som omförde-
lar kommunens resurser med utgångspunkt från 
demografiska förändringar kräver en revidering för 
att bättre möta framtida förändringar. Fortsatt arbete 
inom förvaltningen med att få fram specifika resurs-
fördelningsmodeller för respektive verksamhet fort-
går.  

Kommunens tillväxtplaner bygger på en årlig be-
folkningsökning med 1 %. Detta mål uppnåddes inte 
riktigt 2014 men återigen är Mörbylånga en av de 
kommuner i länet som har tillväxt. Enligt den senast 
befolkningsprognosen som tagits fram så kommer 
denna ökning att fortsätta även framöver om än inte 
i den takt som krävs för att vi ska nå 16 000 invånare 
2025. Det kommer att ställas stora krav på framför-
allt boendemöjligheter för att denna tillväxt ska 
fortsätta. 

Mörbylånga kommun har under 2000-talet gjort 
mycket stora investeringar i om- och nybyggnationer 
av äldreboenden och Färjestadens skola samt upp-
byggnaden av fjärrvärmeverksamheten i Mörbylånga 
och Färjestadens tätorter. Det kvarstår dock ett 
mycket stort behov av att bygga ut vatten och av-
lopp på den östra och södra delen av kommunen. 
En VA-plan är framtagen och arbetet med utbygg-
naden sätter igång våren 2015. 

Den reviderade översiktsplanen som har tagits fram 
under året möjliggör, tillsammans med VA-planen, 
en fortsatt utveckling av kommunen.  

Antalet barn och unga ökar stadigt i framförallt 
norra kommundelen vilket ställer stora krav på till-
gång till skolor och förskolor. Under 2014 har om- 
och nybyggnationen av Torslundaskolan genomförts 
och nybyggnationen av den nya F-6 skolan i Färje-
staden ska vara färdigställd hösten 2015. 

Planarbetet fortsätter vidare i Mörbylånga hamn och 
på sockerbruksområdet. Inom den närmaste planpe-
rioden beräknas förnyelsearbetet ha tagit fart i Mör-
bylånga tätort.  

Med anledning av de demografiska förändringarna i 
samhället uppstår ständigt nya behov av verksamhet. 
Till detta kommer de statliga reformerna som inne-
bär större tryck på den kommunala servicen, till 
exempel inom barnomsorg. Den stora kommunala 
utmaningen kommer att bli att internt göra omför-
delning av de resurser som finns i form av skatter 
och statsbidrag för att täcka de förändrade demo-
grafiska förutsättningarna. Barnantalet i de yngre 
åldrarna ökar samtidigt som de statliga reformerna 
innebär ökade krav på barnomsorgsplatser och flex-
ibla öppettider. Samtidigt minskar antalet gymnasiee-

lever markant under kommande år. Andelen "äldre - 
äldre" är förhållandevis konstant men en ökning 
kommer att ske inom den närmaste tioårsperioden. 
Detta innebär stora krav på omfördelning. 

Den fortsatt höga investeringsnivån medför att en 
allt större del av skatter och statsbidrag kommer att 
användas för att betala räntor på lån. Därmed mins-
kar utrymmet för den ordinarie verksamheten. 
Kommunen måste justera investeringsvolymen till 
en nivå som medger amortering av befintliga lån. 
Räntenivån har under året varit låg. Större delen av 
lånen skrevs om under hösten vilket medförde en 
kraftig räntesänkning som innebär årliga besparingar 
på ca 4 Mkr.  

Befolkningsutvecklingen under 2014 visade på ett 
överskott. Totalt ökade kommunen med 130 perso-
ner. Under året föddes lika många personer som dog 
vilket innebar att födelsenettot blev +/- 0 personer. 
Flyttningsnettot blev positivt, +130 personer. För att 
kunna utveckla kommunen framöver krävs det att 
befolkningskurvan har en fortsatt stigning uppåt, 
samtidigt som detta naturligtvis ställer ökade krav på 
den kommunala servicen. Ett problem är att befolk-
ningsökningen framförallt sker i den norra delen av 
kommunen medan det sker en minskning i de södra 
delarna.  

Diskussioner pågår mellan den tekniske verksamhet-
en och länsstyrelsen angående åtgärder för återstäl-
lande av deponin i Kastlösa. Sedan ett antal år har en 
årlig avsättning på 50 tkr skett. Det kommande åt-
gärderna kommer med stor säkerhet att vara av 
betydande belopp och under 2015 bör diskussioner-
na leda fram till att kommunen justerar sin avsätt-
ning för deponin. 

Känslighetsanalys 

En kommun påverkas givetvis många gånger av 
händelser som står utanför dess kontroll. Det kan till 
exempel vara en konjunktursvängning eller ändrade 
lagar och förordningar. Ett sätt att göra detta tydligt 
är att upprätta en känslighetsanalys som visar hur 
olika förändringar påverkar kommunens finansiella 
situation. I tabellen nedan redovisas hur ett antal 
faktorer påverkar kommunens ekonomi. Där går 
bland annat att utläsa att varje procents löneökning 
innebär en kostnad för kommunen på ca 3,3 Mkr. 
Vidare framgår det att en enprocentsökning av rän-
tekostnaderna medför en kostnad på 4,8 Mkr. Opla-
nerade händelser eller beslut kan få avgörande bety-
delse för kommunens ekonomi. Därför är det viktigt 
att upprätthålla en finansiell beredskap på såväl kort 
som lång sikt. 
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Händelseförändring Kostnad/intäkt (Mkr)

Ränteförändring med 1 % +/- 4,8

Löneförändring med 1 % +/-3,3

Bruttokostnadsförändring med 1 % +/- 8,1

Generell avgiftsförändring med 1 % +/-1,5

Försörjningsstödsförändring med 10 % +/-0,4

Förändrad utdebitering med 1 kr +/- 26,0

Generella statsbidrag med 1 % +/-1,5  

 

Personalekonomisk redovisning 

Inledning 

Personalen är kommunens största och viktigaste 
tillgång. För att kommunen ska uppnå mål med sin 
verksamhet behöver vi som arbetsgivare ta god hand 
om våra medarbetare. Genom olika aktiviteter inne-
bärande bl. a utbildnings- och friskvårdsinsatser för 
att få en så väl fungerande gemensam personalgrupp 
som möjligt. När våra medarbetare medverkar till 
förändring och utveckling av organisationen bidrar 
man också till att forma den goda arbetsplatsen och 
att vi upplevs som en attraktiv arbetsgivare vilket 
bör vara Mörbylånga kommuns viktigaste strategiska 
insatsområde.  

Vi ansvarar för att tillsammans utveckla Mörbylånga 
kommun på ett kreativt och jämlikt sätt. 

Mörbylånga kommuns gemensamma värdegrund 
och värdeord gör att Vi tillsammans kan möta för-
ändringar och möjligheter på ett bättre sätt, öka 

stoltheten över att vara medarbetare i Mörbylånga 
kommun. 

Ett utvecklat medarbetarskap med engagerade, an-
svarstagande och kompetenta medarbetare på alla 
nivåer i organisationen är en förutsättning för att öka 
kvalitén och nå målen för verksamheterna. Detta 
förutsätter också ett ledarskap som uppmuntrar 
medskapande inom ramarna och den inriktning som 
organisationen anger. 

Personal 

Tillsvidareanställda och årsarbetare per 

verksamhet 

Den 31 december 2014 hade kommunen 1 026 (1 
001) tillsvidareanställda samt 173 (145) visstidsan-
ställda vilket motsvarar 933 (907) årsarbetare dvs. 
tillsvidare- och visstidsanställda med sysselsättnings-
grad omräknad till heltid. Totalt hade kommunen 
1 199 (1 146) anställda 

43%

46%

4%
5% 2%

Antalet tillsvidareanställda fördelat per verksamhet per 
2014-12-31 

M verksamheten skola

M verksamheten omsorg

Verksamhetsstöd

Samhällsbyggnads

Kultur och Näringsliv
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43%

46%
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Antalet tillsvidareanställda fördelat per verksamhet per 
2013-12-31 

M verksamheten skola

M verksamheten omsorg

Samhällsbyggnads

Verksamhetsstöd

Kultur och fritid

 

 
Antalet Tillsvidareanställda medarbetare fördelat per förvaltning per 31 december årligen. 

 

                                                          2014 2013 2012 2011

Kommunledningskontor/ Ledningsstaben - - 12 14

M-verksamhet skola 461 430 386 367

M-verksamhet omsorg 455 459 439 425

Samhällsbyggnadsverksamheten 50 51 48 49

Kultur och Näringsliv 21 20 - -

Verksamhetsstöd 39 41 80 140

Totalt 1 026 1 001 965 995  
 

44%

49%

2% 4%
1%

Antalet visstidsanställda medarbetare per 
verksamhet  per 2014-12-31

M Verksamheten Skola

M Verksamheten Omsorg

Verksamhetsstöd

Samhällsbyggnads

Kultur och näringsliv
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54%
40%

4% 1% 1%

Antalet visstidsanställda fördelat per verksamhet 
per 2013-12-31

M verksamheten skola

M verksamheten omsorg

Samhällsbyggnads

Verksamhetsstöd

Kultur och fritid

 
 
Antal Visstidsanställda medarbetare fördelat per förvaltning per 31 december årligen 

 

2014 2013 2012 2011

Kommunledningskontoret/Ledningsstaben - - 2 3

M verksamheten skola 76 78 71 51

M verksamheten omsorg 84 58 68 76

Samhällsbyggnadsverksamheten 7 6 4 2

Kultur och näringsliv 2 1 - -

Verksamhetsstöd 4 2 5 11

Totalt 173 145 150 143
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Köns och åldersfördelning  

81,7% (82,3) av kommunens tillsvidareanställda är 
kvinnor och 18,4% (17,7) män.  

84,4% (77,25) av de visstidsanställda är kvinnor och 
15,6% (22,8) är män. 

Den genomsnittliga åldern bland tillsvidareanställda 
är 48,0 år (47,3), för visstidsanställda är genomsnitt-
lig ålder 40,5 år (41,5). 

Sysselsättningsgrad 

2014 var ca 38,7% (39,0) av kommunens medarbe-
tare deltidsanställda. Av det totala antalet kvinnor är 
41,64 % deltidsanställda. Motsvarande siffra för 
männen är 25,39% 

Rekrytering 

2014 annonserade Mörbylånga kommun totalt 222 
jobb via Offentliga jobb. 

Hälsotal 

Arbetsskador och tillbud 

Arbetsskador är ett samlat begrepp för olycksfall i 
arbetet, olycksfall vid färd till eller från arbe-
tet(färdolyckor) och sjukdom eller annan ohälsa som 
uppkommit i arbetet. Antalet rapporterade arbets-
skador och tillbud 2014 var 30 st. Skador och tillbud 
följs upp och eventuella åtgärder på kommunöver-

gripande nivå samverkas i den centrala skyddskom-
mittén. 

Sjuktal 

Enligt lagen om kommunal redovisning ska upplys-
ning lämnas om de anställdas sjukfrånvaro. Den 
totala sjukfrånvaron ska anges i procent av de an-
ställdas sammanlagda ordinarie arbetstid. Frånvaron 
ska redovisas för män respektive kvinnor samt ål-
dersgrupper. Timavlönade är inte medräknade i 
analysen. 

 

Sjukfrånvaron 

Den totala sjukfrånvaron visar på en ökning från 5,1 
% 2013 till 5,8 % för 2014. De långa sjukfallen har 
minskat från 44,6% 2013 till 41,7% 2014.  

Målet är att sjukfrånvaron ska minska. Detta är helt i 
linje med det Samarbetsavtal som slöts under år 
2009 med Försäkringskassan. En tydlighet i chefens 
ansvar för rehabilitering har också givet en snabbare 
hantering, som hjälp använder man dataverktyget 
Adato. Frånvaron mäts i förhållande till tillgänglig 
ordinarie arbetstid. Kvinnors sjukfrånvaro är betyd-
ligt högre än männens. Sjuklönekostnaden exklusive 
personalomkostnader, dvs. den kostnad arbetsgiva-
ren har för sjukfrånvaro i form av sjuklön var 2014 
4,6 Mkr (4,4). 

 

Total sjukfrånvaro i procent av arbetstid 2014 

Ålder Kvinnor Män Total

-29 3,8% 4,3% 3,9%

30-49 6,6% 3,0% 5,8%

50- 6,3% 5,0% 6,1%

Totalt 6,3% 3,9% 5,8%  
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Total sjukfrånvaro i procent av arbetstid 2013 

Ålder Kvinnor Män Total

-29 2,5% 1,6% 2,3%

30-49 6,2% 2,4% 5,4%

50- 5,4% 5,2% 5,4%

Totalt 5,5% 3,4% 5,1%  

 

Total sjukfrånvaro i procent av arbetstid 2012 

Ålder Kvinnor Män Total

   – 29 3,1% 1,6% 2,8%

30-49 5,6% 1,4% 4,8%

50- 6,2% 2,6% 5,6%

Totalt 5,6% 2,0% 5,0%  
 
Total sjukfrånvaro överstigande 60 dagar, 2014 

Sjukfrånvaron redovisas i procent till den totala sjukfrånvaron  

Ålder Kvinnor Män Total

-29 0,7% 0,0% 0,5%

30-49 43,3% 41,9% 43,2%

50- 40,8% 68,5% 44,6%

Totalt 40,2% 51,1% 41,7%  

 

Total sjukfrånvaro överstigande 60 dagar, 2013 

Sjukfrånvaron redovisas i procent till den totala sjukfrånvaron  

Ålder Kvinnor Män Total

-29 0,5% 0,0% 0,4%

30-49 42,9% 47,3% 43,3%

50- 46,4% 63,5% 49,1%

Totalt 43,0% 55,3% 44,6%  

Total sjukfrånvaro överstigande 60 dagar, 2012 

Sjukfrånvaron redovisas i procent till den totala sjukfrånvaron  

Ålder Kvinnor Män Total

-29 6,5% 0,0% 5,8%

30-49 39,9% 3,0% 37,7%

50- 50,8% 37,1% 49,7%

Totalt 43,7% 22,2% 42,2%  
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Frisktal 

Målet är att andel långtidsfriska ska öka. (Med lång-
tidsfriska avses medarbetare som inte haft någon 
sjukfrånvaro under kalenderåret). Under 2012 hade 
39,2% av kommunens anställda ingen sjukdag regi-

strerad, 2013 var denna siffra 38,1% och 2014 var 
siffran 35,8%. 

475 personer har utnyttjat friskvårdsbidraget under 
2014.  

Arbetsmiljöarbete 

Arbetsmiljöutbildning för chefer och skyddsombud 
genomfördes vid tre tillfällen under november 2014. 
Ytterligare tillfällen planeras till våren 2015. 

Personalkostnader 

Personalkostnaderna utgör den största delen av 
kommunens totala kostnader, 2014 var denna kost-
nad 459,6 Mkr, en ökning med 15,2 Mkr jämfört 
med 2013. 

Tabellen nedan visar kommunens lönekostnader för 
månadsanställda och timavlönad personal. Kostna-
derna avser inte anställda på anställningsstöd, upp-
dragstagare och förtroendevalda. 

Personalkostnaderna utgör den största delen av 
kommunens totala kostnader, 2014 var denna kost-

nad 459,6 Mkr (444,4), en ökning med 15,2 Mkr 
jämfört med 2013. 

Övertid 

Kostnaden för enkel- och kvalificerad över-
tid/mertid för tillsvidare- och visstidsanställda med 
månadslön var 6,4 Mkr (6,0) miljoner kronor, belop-
pet inkluderar personalomkostnader.  

Arvoden förtroendevalda 

Arvoden och ersättningar till förtroendevalda upp-
gick 2014 till 4,3 Mkr, exklusive personalomkostna-
der jämfört med 3,6 Mkr för 2013. 

2014-12-31 fanns 107 personer registrerade som 
förtroendevalda i kommunen
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Personalkostnader, Mkr
2014 2013 2012

Bruttolön exkl. övertid 327,3 316,6 301,3

Personalomkostnader 125,9 121,8 115,7

Summa 453,2 438,4 417,0

Total övertid/ fyllnadstid inkl. PO 6,4 6,0 5,4

Summa kostnader månads/Timavlönad personal 

inkl. övertid/ fyllnad samt PO 459,6 444,4 422,4
 

Pension 

Pensionsavgångar per verksamhet antal samt procent av alla tillsvidareanställda 

Verksamheter 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Kultur och Näringsliv 1 2 1 1 2 0

M Verksamheten Skola 8 20 15 16 9 25

M Verksamheten Omsorg 10 10 5 9 12 16

Samhällsbyggnadsverksamheten 2 0 3 1 1 3

Verksamhetsstöd 0 3 1 1 - 0

Samtliga tillsvidare 21 33 25 28 24 44
 

 

Åldersfördelning och personalförsörjning 

Under 2014 hade kommunen 30 (35) pensionsav-
gångar.  

Fram till och med år 2020 kommer 175 tillsvidarean-
ställda, dvs. 17 % att gå i pension, under förutsätt-
ning att de arbetar fram till 65 år. 

Åldersfördelningen bland personalen tydliggör i 
fortsatt hög utsträckning behovet av planeringsinsat-
ser vad gäller rekrytering för framtiden. Tillgång och 
efterfrågan av befattningar kommer att styra och 
påverka oss som arbetsgivare. 

Mörbylånga kommun är inte i en unik situation utan 
majoriteten av kommunerna i riket är i liknande 
situation. Därmed kommer vi att få en hård konkur-
rens med övriga arbetsgivare på arbetsmarknaden att 

rekrytera medarbetare med rätt kompetens. Då åttio-
talisterna är betydligt färre än tidigare generationer 
kommer det att bli en omvänd rekryteringssituation 
än idag. De unga kommer att ställa krav på arbetsgi-
varen på ett helt annat sätt än tidigare. 

För att kunna konkurrera om den kompetens som 
ska ge kommunens invånare en service av hög kvali-
tet bör nya synsätt och idéer lyftas fram. Likaså är 
det angeläget att de idag icke traditionella lösningar 
ges möjlighet till prövning. Allt detta ska inrymmas i 
den ekonomiska situation som kommunen står inför 
de kommande åren. 

Pensionskostnad 

Under 2014 betalade kommunen ut ca 12,6 Mkr i 
pensioner, en minskning gentemot 2013 då 12,7 Mkr 

71%

28%

1%

Personalkostnader 2014

Bruttolön exkl.
övertid

Personal-
omkostnader

Total övertid/
fyllnadstid inkl PO

71%

27%

2%

Personalomkostnader 2013

Bruttolön exkl.
övertid

Personal-
omkostnader

Total övertid/
fyllnadstid inkl PO
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utbetalades. Utbetalningen avser ålders och efterle- vandepension.  

Medellön  

2014 var medellönen totalt för våra tillsvidarean-
ställda samt månadsanställda medarbetare, 26 169 
tkr, 2013 var medellönen 25 443 tkr. Medellönen 
totalt för kvinnor var 25 747 och män 28 025. 

Löneöversyn 2014 

Mörbylånga kommun, som arbetsgivare, genom-
förde lokala löneöversynsförhandlingar med 14 
kollektivavtalsbärande personalorganisationer. För-
handlingar genomfördes genom att löneökningen 
fördelades individuellt och differentierat. Löneöver-
synen för år 2014 gällde enligt de centrala avtalen 
från och med den 1 april.  

Ledarskap 

Uppdraget som chef och ledare i Mörbylånga kom-
mun innebär bland annat att utgöra en viktig länk 
mellan det politiskt givna uppdraget och det opera-
tiva genomförandet. Chefen eller ledaren är en sym-
bol för och bärare av Mörbylånga kommuns vision, 

värdegrund, kärnvärden och mål som arbetsgivare. 
Det ska synas i det dagliga agerandet. 

En chef eller ledare förväntas vara engagerad, tydlig 
och aktiv för utveckling av respektive verksamhet 
och av medarbetarna. En chef eller ledare ska inge 
förtroende och tillit och det ska vara ett viktigt mål, 
att skapa förutsättningar för goda värden och goda 
kulturer på arbetsplatsen.  

Ledarskapsutvecklingsprogrammet som samtliga 
chefer och arbetsledare bör genomgå fortgår i sam-
arbete med Regionförbundet Kalmar.2014 deltog 10 
chefer från Mörbylånga kommun.  

Personalpolitik i övrigt 

Att bedriva en medveten och strategisk personalpoli-
tik är av avgörande betydelse för att nå goda verk-
samhetsresultat. I det sammanhanget är det viktigt 
att anpassa insatserna så att de också motsvarar de 
förväntningar som finns hos dem som ska rekryteras 
framöver. Ett fortsatt gott samarbete med personal-
organisationerna är dessutom ett viktigt inslag för en 
positiv utveckling av personalpolitiken. 
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Resultaträkningar 

Not 2014 2013 2014 2013

Verksamhetens intäkter 1,5 151 589 143 559 294 622 241 104

Jämförelsestörande intäkt 2 - 10 456 - 11 729

Verksamhetens kostnader 3,5 -814 422 -801 085 -921 727 -866 116

Avskrivningar 9,10 -40 518 -42 105 -59 951 -60 108

Verksamhetens nettokostnader -703 351 -689 175 -687 056 -673 391

Skatter och bidrag

Skatteintäkter 4,5 556 685 540 504 556 685 540 504

Generella statsbidrag 6 153 995 154 159 154 945 156 274

710 680 694 663 711 630 696 778

Finansiella poster

Finansiella intäkter 7 8 440 8 041 8 664 8 542

Finansiella kostnader 8 -9 700 -12 954 -22 455 -25 550

-1 260 -4 913 -13 791 -17 008

Resultat efter finansiella poster 6 069 575 10 783 6 379

Skatt - - -316 -640

ÅRETS RESULTAT 6 069 575 10 467 5 739

Kommunen Sammanställd
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Balansräkningar 

Not 2014-12-31 2013-12-31 2014-12-31 2013-12-31

TILLGÅNGAR

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Materiella anläggningstillgångar

Mark, byggnader och anläggningar 9 795 751 770 322 1 330 316 1 268 975

Maskiner och inventarier 10 12 853 10 934 30 391 28 500

Pågående nyanläggningar 9 - - 24 736 14 544

808 604 781 256 1 385 443 1 312 019

Finansiella anläggningstillgångar

Värdepapper och andelar 11 5 384 5 384 896 889

Långfristiga fordringar 12 5 200 2 700 5 219 2 715

10 584 8 084 6 115 3 604

Summa anläggningstillgångar 819 188 789 340 1 391 558 1 315 623

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
Förråd 13 1 377 1 557 1 807 2 250

Exploateringsfastigheter 14 22 146 19 806 22 146 19 806

Fordringar 15 88 872 79 220 125 897 104 151

Kortfristiga placeringar 16 65 845 61 291 65 845 61 291

Kassa och bank 17 41 338 23 957 69 395 72 590

Summa omsättningstillgångar 219 578 185 831 285 090 260 088

SUMMA TILLGÅNGAR 1 038 766 975 171 1 676 648 1 575 711

Kommunen Sammanställd
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Balansräkningar 

Not 2014-12-31 2013-12-31 2014-12-31 2013-12-31

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR & SKULDER

Eget kapital

Eget kapital 327 984 321 914 380 453 370 962

 - Varav årets resultat 6 069 575 10 467 5 739

Summa eget kapital 18 327 984 321 914 380 453 370 962

Avsättningar

Avsättningar för pension och liknande 

förpliktelser
19 33 673 31 226 34 106 32 110

Övrig avsättning 20 1 316 1 266 13 780 13 329

Summa avsättningar 34 989 32 492 47 886 45 439

Skulder

Långfristiga skulder 21 544 456 498 569 1 048 524 976 314

Kortfristiga skulder 21,22 131 337 122 196 199 785 182 996

Summa skulder 675 793 620 765 1 248 309 1 159 310

1 038 766 975 171 1 676 648 1 575 711

Ställda säkerheter Inga Inga 45 615 45 524

Ställda panter och ansvarsförbindelser 23 775 748 783 350 784 174 790 325

SUMMA SKULDER, 

AVSÄTTNINGAR & EGET KAPITAL

Kommunen Sammanställd
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Finansieringsanalyser 

Not 2014 2013 2014 2013

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Resultat efter finansiella poster 6 069 575 10 783 6 380

Justering för poster som inte ingår i kassaflöde m.m. 24 43 015 47 801 62 775 65 744

49 084 48 376 73 558 72 124

Kassflöde från förändringar i 

rörelsekapital

Ökning (-) Minskning (+) av exploateringsverksamhet -2 340 1 117 -2 340 1 117

Ökning (-) Minskning (+) av förråd 180 -241 443 1 342

Ökning (-) Minskning (+) av kortfristiga fordringar -9 652 12 360 -21 748 12 641

Ökning (-) Minskning (+) av kortfristiga placeringar -4 554 -6 660 -4 554 -6 660

Ökning (+) Minskning (-) av kortfristiga skulder 9 142 3 046 16 790 8 597

Kassaflöde från den löpande verksamheten 41 860 57 998 62 149 89 161

INVESTERINGSVERKSAMHETEN

Ökning (-) Minskning (+) av långfristiga fordringar -2 500 - -2 511 -

Nettoinvesteringar anläggningstillgångar -67 866 -90 393 -114 948 -129 433

Försäljning av materiella anläggningstillgångar - - - -33

Ökning (+) Minskning (-) pågående arbete - - -20 095 -2 587

Kassaflöde från investeringsverksamheten -70 366 -90 393 -137 554 -132 053

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

-

Nyupplåning 21 46 000 40 000 72 400 68 937

Förändring långfristiga skulder 21 -113 -5 353 -190 -5 615

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 45 887 34 647 72 210 63 322

Årets kassaflöde 17 381 2 252 -3 195 20 430

Likvida medel vid årets början 23 957 21 705 72 590 52 160

Likvida medel vid årets slut 41 338 23 957 69 395 72 590

Kommunen Sammanställd
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Redovisningsprinciper 

Mörbylånga kommun tillämpar Kommunal Redo-
visningslag, KRL, med några undantag, de förslag 
och rekommendationer som Rådet för kommunal 
redovisning, RKR, lämnar samt övrig redovisnings-
praxis.  

Allmänt 

Kostnader och intäkter av väsentlig betydelse har 
hänförts till redovisningsåret. Förråden har värderats 
till inköpspris exklusive mervärdeskatt på värde-
ringsdagen. 

Avskrivningar och kapitalkostnader 

Anläggningstillgångar har i balansräkningen värde-
rats till anskaffningsvärdet med avdrag för planmäss-
iga 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 4 pro-
cent på bokfört värde. Avskrivning på byggnader 
och anläggningar påbörjas efter slutförd investering 
och beräknas på anskaffningsvärdet. För inventarier 
och fordon påbörjas avskrivningar det år som inkö-
pet är gjort. Avskrivningar av anläggningstillgångar 
görs efter bedömning av tillgångens nyttjandeperiod, 
viss vägledning finns i RKR:s idéskrift angående 
avskrivning. Internränta har beräknats till 4 %. 

Avskrivningstider som använts är  

Mark och konst  0 år 

Datorer 3 år 

Maskiner och inventarier 5-10 år 

Byggnader 20-33 år 

Tekniska anläggningar 20-50 år 

Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk eller inne-
hav med en nyttjandeperiod om minst 3 år klassifi-
ceras som anläggningstillgång om beloppet översti-
ger gränsen för mindre värde. Värdet har satts till 0,5 
basbelopp 

Komponentavskrivning 

Under 2014 har arbetet med att förbereda och upp-
datera övergången till komponentavskrivningar en-
ligt RKR:s regelverk påbörjats. 

Regler och rutiner måste fastställas och arbetet med 
regler och rutiner har påbörjats. Det har fastställts 
att det finns systemstöd. Inventering och differentie-
ring av befintliga anläggningar kommer att ske.  

Samtliga nya investeringar under kommande år 
kommer att delas upp i komponenter direkt. Arbetet 
bedöms vara klart under sen höst 2015 för att sedan 
var fullständigt implementerat 2016. 

Redovisning av exploateringsverksamhet 

Exploateringsfastigheter som ska avyttras klassifice-
ras som en omsättningstillgång. Utgångspunkten för 
om klassificeringen av en exploateringsfastighet från 
anläggnings- till omsättningstillgång är att detaljpla-
nen för området vunnit laga kraft och att avtal upp-
rättats med exploatör för igångsättning av markarbe-
ten. 

Då det kan vara svårt att beräkna resultatet på ett 
tillförlitligt sätt innan hela projektet avslutats är det 
först vid slutredovisningen av exploateringsprojektet 
kom kostnader och intäkter redovisas i resultaträk-
ningen. Kommunen avviker i detta fall mot den 
idéskrift kring redovisning av kommunal markexplo-
atering som RKR har gett ut.  

Leasing 

Kommunen följer inte RKR:s rekommendation nr 
13. 

Lånekostnad 

Lånekostnader redovisas i enlighet med huvudmeto-
den och belastar följaktligen resultatet för den period 
de hänför sig till. 

Redovisning av skatter 

Kommunalskatten periodiseras och redovisas det år 
då den beskattningsbara inkomsten har tjänats in av 
den skattskyldige. Mörbylånga kommun använder 
sig av SKL:s prognos för beräkning av skattens 
slutavräkning i enlighet med RKR rekommendation.  

Redovisning av semesterlöneskuld och ej 

kompenserad övertid 

Semesterlöneskulden, d.v.s. skulden till personalen 
för semesterdagar och okompenserad övertid, redo-
visas som kortfristig skuld. 

Redovisning av pensionsmedel 

Den del av pensioner till personalen som kan hänfö-
ras till det individuella valet har särredovisats och 
klassificerats som kortfristig skuld i balansräkningen. 
Övriga pensionsåtaganden som visstids- eller garan-
tipension och intjänad pension, pension på lönean-
delar över 7,5 basbelopp, redovisas under avsätt-
ningar i balansräkningen. Pensionsåtaganden före 
1998 redovisas som ansvarsförbindelse. 

Placerade pensionsmedel (via Kalmar Läns Pens-
ionsförvaltning AB) redovisas som omsättnings-
tillgång och värderas därmed till lägsta värdets prin-
cip.  

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. Kost-
naderna för sluttäckningen som är planerad till 2016 
är beroende av vilken metod som godkänns. Någon 
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nuvärdesberäkning av de totala kostnaderna har 
därför inte skett.  

Anslutningsavgifter 

Från och med 2012 har anslutningsavgifter för vat-
ten och avlopp redovisats som en kapitalinkomst 
och därmed minskat anläggningstillgångens värde 
med motsvarande belopp. Detta innebär att anslut-
ningsavgifterna påverkar avskrivningsunderlaget 
under 50 år, d.v.s. samma tid som den ekonomiska 
livslängden beräknas på ledningarna. Före 2012 har 
anslutningsavgifterna redovisats som en rörelseintäkt 
och påverkat årets resultat enligt tidigare rekom-
mendationer. 

Intäkter, avgifter och försäljningar 

Intäkter från barn- och äldreomsorg redovisas må-
natligen, förbrukningsavgifter för VA och fjärrvärme 
debiteras och redovisas kvartalsvis. Övriga avgifter 
och försäljningar debiteras så snart tjänsten är ut-
förd. 

Sammanställd redovisning 

Den sammanställda redovisningen har upprättats 
enligt förvärvsmetoden med proportionell konsoli-
dering. Med förvärvsmetoden menas att det av 
kommunen vid förvärvstillfället förvärvade egna 
kapitalet i dotterföretaget har eliminerats. Därefter 
intjänat kapital räknas in i koncernens eget kapital. 
Den proportionella konsolideringen betyder att om 
dotterföretagen ej är helägda tas endast ägda andelar 
av räkenskaperna in i den sammanställda redovis-
ningen. Alla bolag i koncernen har kalenderår som 
räkenskapsår.  

Obeskattade reserver har till 80 % (74 %) redovisats 
som eget kapital och 20 % (26 %) latent skatt under 
avsättningar. 

Redovisningen innehåller resultat- och balansräk-
ning, kassaflödesanalys och noter, i enlighet med 
rekommendationen från Rådet för kommunal Redo-
visning (RKR 8:2). 
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Noter  

Not 1  Verksamhetens intäkter 

2014 2013 2014 2013

Försäljningsintäkter 2 270 2 546 47 468 40 648

taxor och avgifter 83 029 81 290 83 029 95 366

Hyror och arrenden 14 687 15 005 74 708 15 005

Bidrag 41 943 40 447 41 943 49 414

Försäljning av verksamhet och konsulttjänster 5 797 3 324 5 797 3 324

Exploateringsintäkter 335 947 335 947

Försäljning Elcertifikat 3 528 - 3 528 -

Övriga intäkter - - 37 814 36 400

Summa 151 589 143 559 294 622 241 104

SammanställdKommunen

 

Not 2 Jämförelsestörande intäkter 

2014 2013 2014 2013

AFA premie - 10 456 - 11 729

Summa - 10 456 - 11 729

SammanställdKommunen

 

Not 3 Verksamhetens kostnader 

2014 2013 2014 2013

Personalkostnader 483 654 466 457 525 788 503 528

Inköp av anläggning och underhållsmaterial 12 264 11 262 12 264 11 262

Bränsle, energi och vatten 21 906 27 489 24 157 29 870

Köp av huvudverksamhet/stödverksamhet 162 017 164 521 101 284 96 440

Lokal- och markhyror samt övriga fastighetskostnader 32 566 28 785 45 695 13 965

Övriga tjänster 16 505 17 775 17 351 18 348

Lämnade bidrag 26 242 28 705 26 242 28 705

Förbrukningsmaterial 22 263 21 907 22 263 21 907

Övriga kostnader 37 005 34 184 146 684 142 091

Summa 814 422 801 085 921 727 866 116

SammanställdKommunen

 

Not 4 Skatteintäkter 

2014 2013 2014 2013

Preliminära skatteintäkter 558 139 543 876 558 139 543 876

Preliminär skatteavräkning 99 -3 476 99 -3 476

Slutlig skatteavräkning -1 553 341 -1 553 341

Mellankommunal utjämning - -237 - -237

Summa 556 685 540 504 556 685 540 504

SammanställdKommunen
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Not 5 Driftsredovisning 

(Redovisas inklusive interna poster) 

 

Skattefinansierad verksamhet 2014 

Kommunen
Budget 2014 Utfall 2014 Avvikelse 2014 Utfall 2013

Politisk verksamhet -10 993 -11 473 -480 -10 732

Kultur och näring*
) -22 932 -22 271 661 -2 873

Förvaltningsledning inkl. stöd och service -123 600 -121 205 2 395 -153 259

Samhällsbyggnadsverksamhet -28 182 -29 956 -1 774 -26 697

M-verksamhet Vård & omsorg -260 360 -261 266 -906 -251 378

M-verksamhet Förskola och skola inkl. kost -273 367 -268 776 4 591 -253 938

Summa verksamhet -719 434 -714 947 4 487 -698 877

Finansförvaltning 732 086 722 861 -9 225 709 444

Summa förvaltning 732 086 722 861 -9 225 709 444

Summa skattefinansierad verksamhet 12 652 7 914 -4 738 10 567

*) Kultur och näring ingick föregående år i Kulturverksamhet samt Förvaltningsledning
 

 

Avgiftsfinansierad verksamhet 2014 

Kommunen Budget 2014 Utfall 2014 Avvikelse 2014 Utfall 2013

Vatten och avlopp -5 349 -1 169 4 180 -5 870

Fjärrvärmeverksamhet -19 -3 126 -3 107 -3 013

Vindkraft - 2 450 2 450 -1 109

Summa avgiftsfinansierat -5 368 -1 845 3 523 -9 992

Totalt skatte- och avgiftsfinansierat 7 284 6 069 -1 215 575
 

 

Investeringsredovisning 2014 

Kommunen Budget Utfall Avvik

Verksamhet

Stöd och Service 29 350 31 883 -2 533

Samhällsbyggnadsverksamhet 91 502 35 377 56 125

M-verksamheten 3 288 2 936 352

Kultur- och näringsverksamhet - 10 -10

Summa 124 140 70 206 53 934
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Skattefinansierad verksamhet 2013 

Kommunen
Budget 2013 Utfall 2013 Avvikelse 2013 Utfall 2012

Politisk verksamhet -10 968 -10 732 236 -10 626

Kulturverksamhet -2 916 -2 873 43 -2 504

Förvaltningsledning inkl. stöd och service -150 424 -153 259 -2 835 -153 849

Samhällsbyggnadsverksamhet -22 769 -26 697 -3 928 -20 172

M-verksamhet vård & omsorg -250 281 -251 378 -1 097 -238 102

M-verksamhet barn & ungdom inkl. kost -258 932 -253 938 4 994 -237 698

Summa verksamhet -696 290 -698 877 -2 587 -662 951

Finansförvaltning 708 500 709 444 944 682 578

Summa förvaltning 708 500 709 444 944 682 578

Summa skattefinansierad verksamhet 12 210 10 567 -1 643 19 627
 

 

Avgiftsfinansierad verksamhet 2013 

Kommunen Budget 2013 Utfall 2013 Avvikelse 2013 Utfall 2012

Vatten och avlopp -5 160 -5 870 -710 -6 586

Fjärrvärmeverksamhet - -3 013 -3 013 -1 768

Vindkraft - -1 109 -1 109 837

Summa avgiftsfinansierat -5 160 -9 992 -4 832 -7 517

Totalt skatte- och avgiftsfinansierat 7 050 575 -6 475 12 110  
Investeringsredovisning 2013 

Kommunen Budget Utfall Avvik

Stöd och Service 29 590 27 108 2 482

Samhällsbyggnadsverksamhet 109 128 62 908 46 220

M-verksamheten 1 933 337 1 596

Kulturverksamhet 40 40 -

SUMMA 140 691 90 393 50 298  
 

Exploateringsverksamhet 

Kommunen Utgifter Inkomster Summa Utgifter Inkomster Summa

Verksamhet

Samhällsbyggnad -2 915 575 -2 340 -5 040 6 156 1 116

2014 2013
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Not 6 Generella bidrag och utjämning 

2014 2013 2014 2013

Inkomstutjämning 129 273 129 249 129 273 129 249

Regleringsavgift 3 326 6 492 3 326 6 492

Kostnadsutjämning -24 972 -30 047 -24 972 -30 047

LSS utjämning 9 399 13 675 9 399 13 675

Fastighetsavgift 35 478 34 790 35 478 34 790

Övriga bidrag 1 491 - 2 441 2 115

Summa 153 995 154 159 154 945 156 274

SammanställdKommunen

 
 

Not 7 Finansiella intäkter 

2014 2013 2014 2013

Räntor på likvida medel 17 72 239 570

Ränta på kundfordringar 123 110 123 110

Borgensavgift Mörbylånga Bostad AB 1 104 1 066 1 104 1 066

Borgensavgift Mörbylånga Fastighet AB 133 - 133 -

Kommuninvest 12 200 12 200

KLP återvunna avskrivningar - 110 - 110

KLP ränteintäkter placerade medel 940 1 132 940 1 132

KLP aktieutdelning 1 550 1 274 1 550 1 274

KLP reavinster aktier, obligationer 4 561 4 077 4 560 4 077

Övriga ränteintäkter - - 3 3

Summa finansiella intäkter 8 440 8 041 8 664 8 542

SammanställdKommunen

 
 

Not 8 Finansiella kostnader 

2014 2013 2014 2013

Räntor på långfristig upplåning 9 378 11 957 21 050 21 950

KLP förlust värdepapper 243 918 243 918

KLP övriga kostnader 79 79 79 79

Borgensavgift - - 1 066 1 071

Övriga räntekostnader - - 17 1 532

Summa 9 700 12 954 22 455 25 550

SammanställdKommunen
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Not 9 Fastigheter och anläggningar 

2014 2013 2014 2013

Ingående anskaffningsvärde 1 216 328 1 129 832 1 866 323 1 717 263

Omklassificering - - 9 903 -64

Årets avyttringar/utrangeringar - - - -54

Årets anskaffningar 59 976 86 496 101 873 149 178

Utgående anskaffningsvärde 1 276 304 1 216 328 1 978 099 1 866 323

Ingående avskrivningar -432 882 -394 854 -566 696 -518 762

Omklassificeringar - - -4 550 -

Årets avyttringar/utrangeringar - - - 54

Årets avskrivningar -34 547 -38 028 -46 385 -47 988

Utgående avskrivningar enligt plan -467 429 -432 882 -617 631 -566 696

Ingående nedskrivning -13 124 -13 124 -30 652 -27 152

Återföring nedskrivning - - 3 500 -

Årets nedskrivningar - - -3 000 -3 500

Utgående nedskrivningar -13 124 -13 124 -30 152 -30 652

Utgående restvärde enligt plan 795 751 770 322 1 330 316 1 268 975

SammanställdKommunen

 

pågående nyanläggningar

2014 2013 2014 2013

Ingående balans - - 14 544 39 463

Utgifter under året - - 20 050 14 544

Omklassificeringar - - -9 903

Under året genomförda omfördelningar - - 45 -39 463

utgående balans - - 24 736 14 544

Kommunen Sammanställd

 

Not 10 Maskiner och inventarier 

2014 2013 2014 2013

Ingående anskaffningsvärde 37 067 33 170 111 723 105 110

Omklassificering - - - -

Årets avyttringar/utrangeringar - - -2 803 -830

Årets anskaffningar 7 891 3 897 12 625 7 443

Utgående anskaffningsvärde 44 958 37 067 121 545 111 723

Ingående avskrivningar -26 133 -22 056 -83 223 -75 817

Årets avyttringar/utrangeringar - - 2 803 126

Årets avskrivningar -5 972 -4 077 -10 734 -7 532

Utgående avskrivningar enligt plan -32 105 -26 133 -91 154 -83 223

Utgående värde enligt plan 12 853 10 934 30 391 28 500

SammanställdKommunen
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Not 11 Värdepapper och andelar 

Kommunen Sammanställd

Andel 2014 2013 2014 2013

Aktier och andelar

Mörbylånga Fastighets AB 100% 2 000 2 000 - -

Mörbylånga Bostads AB 100% 2 700 2 700 - -

Ölands Kommunalförbund
1)

57% - - - -

Kalmarsunds Gymnasieförbund
2)

15% - - - -

Kalmarsundsregionens Renhållare
3)

14% - - - -

4 700 4 700 - -

Övriga aktier och andelar 684 684 896 889

684 684 896 889

Summa Värdepapper och andelar 5 384 5 384 896 889  
1) Ägarandelen i förbundens tillgångar och skulderregleras i förhållande till de bidrag som medlemskommunerna tillskjutit verksamheten. Förvaltas till-
sammans med Borgholms Kommun. 

2) Ägarandelen i förbundens tillgångar och skulderregleras i förhållande till de bidrag som medlemskommunerna tillskjutit verksamheten. Förvaltas till-
sammans med kommunerna i Torsås, Kalmar och Nybro 

3) Ägarandelen i förbundens tillgångar och skulder regleras av förhållandet mellan invånarantalet i respektive medlemskommun vid utgången av närmast 
föregående kalenderår. Förvaltas tillsammans med Kommunerna i Kalmar, Nybro samt Torsås. 

 

Not 12 Långfristiga fordringar 

2014 2013 2014 2013

Kommuninvest i Sverige AB 2 300 2 300 2 300 2 300

Capellagården 400 400 400 400

Förskottering Projekt (Fyr till fyr) 2 500 - 2 500 -

Övriga fordringar - - 19 15

Summa 5 200 2 700 5 219 2 715

SammanställdKommunen

 

Not 13 Förråd 

2014 2013 2014 2013

Kommunförråd Färjestaden 1 039 1 216 1 039 1216

Kommunförråd Mörbylånga 338 341 338 341

Övriga förråd - - 430 693

Summa 1 377 1 557 1 807 2 250

SammanställdKommunen
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Not 14 Exploateringsfastigheter 

2014 2013 2014 2013

Mark som är under omsättning

Ingående värde 19 806 20 923 19 806 20 923

Årets nedlagda kostnader 2 915 5 040 2 915 5 040

Årets försäljningar -575 -6 157 -575 -6 157

Summa 22 146 19 806 22 146 19 806

SammanställdKommunen

 

Not 15 Fordringar 

2014 2013 2014 2013

Kundfordringar 15 592 10 871 39 668 23 445

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 57 575 58 983 69 235 63 110

Övriga fordringar 15 705 9 366 16 995 17 596

Summa 88 872 79 220 125 897 104 151

SammanställdKommunen

 

Not 16 Kortfristiga placeringar 

2014 2013 2014 2013

Anskaffningsvärden

Aktier 35 159 31 985 35 159 31 985

Obligationer 30 686 29 306 30 686 29 306

Summa 65 845 61 291 65 845 61 291

Marknadsvärde

Aktier 45 646 40 785 45 646 40 785

Obligationer 35 161 31 654 35 161 31 654

Summa 80 807 72 439 80 807 72 439

SammanställdKommunen

 

Not 17 Kassa och bank 

2014 2013 2014 2013

Kassa 9 7 12 9

Bank 41 329 23 950 69 383 72 581

Summa 41 338 23 957 69 395 72 590

SammanställdKommunen
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Not 18 Eget kapital 

2014 2013 2014 2013

Ingående värde 321 914 321 339 370 962 365 223

Justering mot eget kapital - - -976 -

Årets resultat 6 069 575 10 467 5 739

Summa eget kapital 327 984 321 914 380 453 370 962

SammanställdKommunen

 
Mörbylånga kommun redovisar i sin sammanställda redovisning ett positivt resultat på 10,5 Mkr. Jämfört med 
föregående år är resultatet en förbättring med 4,8 Mkr. Under året har det egna kapitalet i kommunen ökat till 
328,0 Mkr.  

 

Not 19 Pensionsförpliktelser och pensionsmedel 

2014 2013 2014 2013

Ingående pensionsavsättningar 25 130 20 586 25 934 20 912

justering extra avsättning - - -384 -

Nyintjänad pension 2 474 851 2 507 1 052

Utbetald pension -889 -947 -926 -670

Ränte- och basbeloppsuppräkning, 

personalförändringar
10 2 355 -9

2355

Förändrad diskonteringsränta - 2 285 - 2285

Finansiell kostnad 374 - 376 -

Summa 27 099 25 130 27 498 25 934

Löneskatt 6 574 6 096 6 608 6 176

Utgående pensionsavsättning 33 673 31 226 34 106 32 110

Värde-
ring av pensionsförpliktelser görs med tillämpning av RIPS 14. 

Rek 2.1 2014 2013

Särskild avtalspension och visstidspension

Särskild avtalspension/visstidspension 2 st 1 224 76

Förmånsbestämd/kompletterande pension 96 st 25 339 24 752

Pension till efterlevande 35 st 536 302

Summa pensioner 27 099 25 130

Löneskatt 6 574 6 096

Summa total pensionsavsättning 33 673 31 226

Antal visstidsförordnanden

Politiker 2 1

Tjänstemän - -

        Kommunen
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Rek 7.1 2014 2013

Upplysningar om pensionsmedel och pensionsförpliktelser

Avsättningar för pensioner inkl. löneskatt 33 673 31 226

Pensioner som redovisas under ansvarsförbindelser inkl. löneskatt 271 234 282 499

Totala pensionsförpliktelser 304 907 313 725

Återlånade medel 224 107 241 299

Aktualiseringsgrad 96% 95%

         Kommunen

 

 

Not 20 Övriga avsättningar 

2014 2013 2014 2013

Deponi 1 316 1 266 8 095 7 785

Övriga skatter - - 5 489 5 544

Övriga avsättningar - - 196 -

Summa övriga avsättningar 1 316 1 266 13 780 13 329

Kommunen Sammanställd

 

Not 21 Långfristiga skulder 

2014 2013 2014 2013

Ingående låneskuld 504 636 469 989 982 454 919 117

Nya lån 46 000 40 000 72 400 68 937

Amorteringar -3 113 -5 353 -3 192 -5 600

Varav kortfristig del -3 067 -6 067 -3 138 -6 140

Utgående låneskuld 544 456 498 569 1 048 524 976 314

Amortering 1 år 3 067 6 067 3 138 6 140

Amortering 2-5 12 268 24 268 16 752 24 468

Amortering senare än 5 år 532 188 474 301 1 031 773 951 846

Summa 547 523 504 636 1 051 663 982 454

Kommunen Sammanställd

 
 

Under sista kvartalet 2014 har lånebilden setts över 
och lånen har lagts om. Sedan omläggningen av 
lånen skett ligger endast ett av lånen bundet och har 
en ränta på 3,63 %. Detta är också den genomsnitt-
liga räntan för de bundna lånen. Resterande lån 

ligger på rörlig ränta. Det bundna lånet utgör ca 10 
% av kommunens samlade lånebild. Genomsnitts-
räntan för de rörliga lånen var vid årsskiftet 0,56 %. 
Amortering på lånen sker löpande och under 2014 
har 3 113 tkr amorterats. 
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Not 22 Övriga kortfristiga skulder 

2014 2013 2014 2013

Leverantörsskulder 23 591 26 927 26 773 41 757

Upplupna pensioner 15 145 14 525 16 783 16 231

Kortfristiga lån 3 067 6 067 3 139 6 140

Upplupen särskild löneskatt 3 674 3 524 3 819 3 712

Semesterlöneskuld 30 129 28 191 35 235 33 641

Löneskatt på utbetalda pensioner 3 053 3 086 3 053 3 086

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 25 153 20 311 59 496 45 766

Personalens skatter, avgifter och löneavdrag 15 256 14 800 16 386 16 551

Momsskulder 2 437 34 2 467 56

Övriga kortfristiga skulder 9 832 4 731 32 634 16 056

Summa 131 337 122 196 199 785 182 996

Kommunen Sammanställd

 

Not 23 Borgensåtagande och förpliktelser 

2014 2013 2014 2013

Fastighetsinteckningar - - 21 000 21 000

Garantiförpliktelse - - 24 171 24 171

Övriga - - 444 353

Summa borgensförpliktelser 0 0 45 615 45 524

Kommunen Sammanställd

 

2014 2013 2014 2013

Egna hem (40 % av kapitalbelopp) 466 501 466 501

Mörbylånga Bostads AB 430 699 430 000 430 699 430 000

Mörbylånga Fastighets AB 53 000 50 000 53 000 50 000

Kalmarsundsregionens Renhållare 20 200 20 200 20 200 20 200

Mörbylånga Båt- och Sportfiskeklubb 150 150 150 150

Summa borgensförpliktelser 504 515 500 851 504 515 500 851

Pensionsförpliktelser t.o.m. 1997 218 279 227 345 225 059 232 955

Löneskatt på pensionsförpliktelser 52 954 55 154 54 600 56 519

Summa pensionsförpliktelser 271 233 282 499 279 659 289 474

Summa ansvarsförbindelser 775 748 783 350 784 174 790 325

Kommunen Sammanställd
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Kommunen 2014 2013

Ingående pensionsförpliktelse 227 345 226 434

Pensionsutbetalning -9 025 -11 773

Ränte- och basbeloppsuppräkning, personalförändringar -731 -6 495

Personalförändringar 3 460 -

Förmånsbelopp -6 464 -

Aktualisering 3 346 -

Övrigt 348 -

Ändrad diskonteringsränta - 19 179

Summa 218 279 227 345

Aktualiseringsgrad 96% 95%  

 

Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest eko-
nomisk förening har ingåtts ett regressavtal som 
reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlems-
kommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande av 
ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt regressavta-
let ska ansvaret fördelas i dels förhållande till storle-
ken på de medel som respektive medlemskommun 
har lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i 
förhållande till storleken på medlemskommunernas 
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 2014-12-31 
uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala 
förpliktelser till 2 299 065 476 978 kronor och 
tillgångar till 290 729 650 160 kronor. Kommunens 
andel av de totala förpliktelserna uppgick till 

1 246 320 112 kronor och andelen av de totala 
tillgångarna uppgick till 1 210 926 287 kronor. 
Mörbylånga kommun har tillsammans med övriga 
medlemskommuner ingått borgen för Kalmarsunds-
regionens Renhållare för tillstånd att bedriva miljö-
farlig verksamhet vid Moskogens återvinningscen-
tral. Mörbylånga kommuns andel uppgår till 20,2 
Mkr 

Mörbylånga kommun har månad och år ingått en 
solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommu-
ninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och fram-
tida förpliktelser. Samtliga 278 kommuner som per 
2014-12-31 var medlemmar i Kommuninvest eko-
nomisk förening har ingått likalydande borgens-
förbindelser. 

Mörbylånga Bostads AB betalade en borgensavgift 
på 1 104 tkr motsvarande 0,25 % av nyttjad bor-
gensram.  

Not 24 Justering ej rörelsepåverkande kostnader 

2014 2013 2014 2013

Planenliga avskrivningar 40 518 42 105 59 951 60 089

Avsättning pensionsskuld inkl. löneskatt 2 447 5 646 1 992 5 549

Justering K3 - - 1 050 -

Övrigt 50 50 -218 106

Summa 43 015 47 801 62 775 65 744

Kommunen Sammanställd
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Ord- och begreppsförklaringar 

Balansräkningen visar den ekonomiska ställningen och hur den förändrats under året. Tillgångarna visar hur kom-
munen har använt sitt kapital (i anläggnings- och omsättningstillgångar) respektive hur kapitalet har anskaffats 
(lång- och kortfristiga skulder samt eget kapital). 

Kassflödesrapporten  visar hur årets drift-, investerings- och låneverksamhet med mera har påverkat likvida 
medel. 

Anläggningskapital Bundet eget kapital i anläggningar. Utgör skillnaden mellan anläggningstillgångar och 
långfristiga skulder. 

Anläggningstillgångar Fast och lös egendom avsedda för stadigvarande innehav. 

Avskrivningar Planmässig värdenedsättning av anläggningstillgångar. 

Internränta Kalkylmässig kostnad för det kapital (bundet i anläggnings- och omsättningstillgångar) 
som utnyttjas inom viss verksamhet. 

Kapitalkostnader Benämning för internränta och avskrivning. 

Kortfristiga skulder Kortfristiga lån och skulder hänförliga till den löpande verksamheten 

Nettoinvesteringar Bruttoinvesteringar efter avdrag för investeringsbidrag m.m. 

Nettokostnader Driftkostnader efter avdrag för driftbidrag, avgifter och ersättningar. 

Långfristiga skulder Skulder överstigande ett år. 

Omsättningstillgångar Lös egendom som inte är anläggningstillgång. 

Periodisering Fördelning av kostnader och intäkter på de redovisningsperioder till vilka de hör. 

Rörelsekapital Skillnaden mellan omsättningstillgångar och kortfristiga skulder. Rörelsekapitalet av-
speglar kommunens finansiella styrka. 

Soliditet Andelen eget kapital av de totala tillgångarna, d.v.s. graden av eget finansierade till-
gångar. 

Skuldsättningsgrad De totala skulderna i förhållande till eget kapital, används för att beskriva ett företags 
finansiella risk d.v.s. hur stor andel av ett företags tillgångar som finansierats med eget 
kapital. 

Likviditet Omsättningstillgångar minskat med varulager och pågående arbeten i förhållande till 
Kortfristiga skulder. Likviditeten visar företagets kortsiktiga betalningsförmåga. 

Rörelsekapital  Samtliga omsättningstillgångar minskat med kortfristiga skulder. Används för att få 
fram det kapital ett företag behöver för att finansiera den löpande verksamheten.  

  



 

48 

Kommunens verksamheter 

Koncernbolagens fullständiga resultat och ekonomiska ställning 

2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013

Resultat (Mkr) 6,1 0,6 1,0 2,6 0,2 0,3 0,3 0,3 10,7 -0,5 10,3 15,4

Soliditet (%) 32% 33% 6% 6% 14% 14% 20% 46% 40% 36% 30% 44%

Mörbylånga 

Kommun

Mörbylånga 

Bostads AB

Ölands 

Kommunal- 

förbund

Kalmarsunds- 

regionens 

renhållare

Kalmarsunds 

gymnasie- 

förbund

Mörbylånga 

Fastighets AB

 

 

Koncernen Mörbylånga kommun omfattar två helägda bolag, 
Mörbylånga Bostads AB och Mörbylånga Fastighets AB, 
samt tre kommunalförbund, Ölands kommunalförbund (57 
%), Kalmarsunds Gymnasieförbund (15 %) samt Kal-
marsundsregionens Renhållare(14 %), i vilka kommunen har 
ett bestämmande eller väsentligt inflytande.  

Mörbylånga Bostads AB 

Bolaget är ett allmännyttigt bostadsföretag som ska 
förvärva, äga och förvalta fastigheter eller tomträtter 
samt bygga bostäder, affärslägenheter och kollektiva 
anordningar inom kommunen. Ändamålet med 
verksamheten är att med iakttagande av kommunal 
självkostnads- och likställighetsprincip främja bo-
stadsförsörjningen i kommunen. 

Bolaget är medlem i SABO (Sveriges Allmännyttiga 
Bostadsföretag). 

Årets resultat: 1,0 Mkr tkr (2,6 Mkr) 

Information om verksamheten  

Byggnationer: investeringar och underhåll 

Under verksamhetsåret har en fortsatt satsning skett 
på att förbättra det yttre underhållet av Mörbylånga 
Bostads AB:s fastigheter. En mängd fasader har 
tvättats och/eller målats om. Det inre underhållet 
har fokuserats på att förbättra standarden i bolagets 
lägenheter, 18 lägenheter har helrenoverats, 38 kök 
har renoverats och 23 badrum har renoverats.  

Uthyrning  

Under året har omsättningen av lägenheter uppgått 
till 127 st. (145) utgörande 16,5 % (18,2%) av lägen-
hetsbeståndet. Av bolagets totalt 772 lägenheter är 3 
(3) avställda för renovering och 1 (0) outhyrda vid 
årsskiftet.  

Fastighetsförvärv  

Under verksamhetsåret har bolaget förvärvat 3 

centrala fastigheter vid busstationen i Färjestaden; 

Färjestaden 1:10, 1:40, 5:6. 

Byggnation  

Under verksamhetsåret har om- och tillbyggnad av 
Släggan 2 i Mörbylånga slutförts, i fastigheten har 
skapats kontor och lokaler för bolagets personal.  

En ombyggnad/tillbyggnad av gamla tvättstugan och 
undercentral på Sjöbergs gata 6 har inletts till en 
verksamhetslokal samt 3 lägenheter. Byggnationen 
beräknas vara klar under våren 2015.  

Längs Storgatan (17) i Färjestaden har en totalreno-
vering av 2 lägenheter och lokal inletts. I anslutning 
till denna byggnad planeras nyproduktion av 8 lä-
genheter. Detta bygglov har överklagats till Mark 
och miljödomstolen. Bolaget räknar med att pro-
jektet ska kunna inledas under försommaren 2015.  

Under hösten har satsningar skett i Södra Möckleby 
för att minska energiförbrukningen genom att instal-
lera luft/vatten värmepumpar på fastigheter som har 
haft hög energiförbrukning.  

Planerad byggnation  

Bolaget planerar att påbörja byggnation av nya lä-
genheter på gamla Preemtomten längs Storgatan i 
Färjestaden under hösten 2015.  

Räntekostnader  

Snitträntan brutto på samtliga lån uppgick för året 
till 2,6 % (2,7 %) exkl. borgensavgift. Bolaget har det 
senaste året försökt att utnyttja den låga rörliga rän-
tan samtidigt som ränterisken inte får bli för stor. 
Bolaget använder sig av ränteswapar för att minska 
risknivån i finansieringen. 

Under verksamhetsåret har bolaget betalat en bor-
gensavgift uppgående till 0,25 % (0,25 %) på utnytt-
jad borgen till Mörbylånga Kommun. Kostnaden för 
2014 uppgår till 1 104 tkr (1 071 tkr).  

Hyresförhandlingar  

Hyrorna har under året höjts i snitt med 1,1 % (1,0 
%).  

Fastighetsförvaltning  

Mörbylånga Bostads AB har tecknat ett förvalt-
ningsavtal med Mörbylånga Kommun om att sam-
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ordna all fastighetsförvaltning inom kommunen. 
Detta innebar att Mörbylånga Bostads AB fått an-
svar för all fastighetsförvaltning. Detta uppdrag 
omsatte 33 (26) miljoner kr under 2014.  

Förväntningar avseende den framtida utvecklingen  

Verksamheten under 2015 kommer att bedrivas 
ungefär i samma omfattning som tidigare. 

 

Mörbylånga Fastighets AB 

Information om verksamheten 

Byggnationer, investeringar och underhåll 

Under verksamhetsåret har mindre förbättringsar-
betet fortsatt på bolagets fastigheter. Ombyggnad av 
Folktandvårdens lokaler i Färjestaden har skett. 

Uthyrning 

Under verksamhetsåret har vakansgraden varit i stort 
sett oförändrat, lediga lokalytor finns främst i Mör-
bylånga företagarby. 

Räntekostnader 

Räntekostnaden har sjunkit något i förhållande till 
föregående år. 

 

Ölands Kommunalförbund 

Ölands Kommunalförbund är ett kommunalförbund där 
Borgholms och Mörbylångas kommuner är medlemmar.  

Kommunalförbund är en egen juridisk person. Kommunalför-
bund har egen budget och räkenskaper men ingen beskatt-
ningsrätt. Finansieringen av verksamheten sker genom kom-
munbidrag från medlemskommunerna. För 2014 har fördel-
ningen av kommunbidraget varit 57 % från Mörbylånga 
kommun och 43 % från Borgholms kommun, förutom turist-
verksamhet och särskilda projektmedel, som finansieras med 
50 % från vardera kommun. 

Kommunalförbund som samverkansform introduce-
rades i lagstiftningen 1919. Redan då förekom olika 
former av interkommunal samverkan på civilrättslig 
grund. Det är många faktorer som påverkar valet av 
samarbetsform; verksamhetens art (frivillig verk-
samhet, obligatorisk, myndighetsutövning, affärs-
verksamhet) och hur man ser på kommunaldemo-
kratiska frågor och medborgarinsyn. 

Kommunalförbund är en offentligrättslig juridisk 
person som har egen rättskapacitet och som är fri-
stående i förhållande till sina medlemskommuner. 
Kommunalförbund har egen budget och räkenskap-
er men ingen beskattningsrätt. Finansieringen av 
verksamheten sker genom debitering av medlems-
kommunerna. 

Kommunalförbund finns idag inom de flesta kom-
munala verksamhetsområden med en tyngdpunkt på 
räddningstjänstförbund. Statistiken visar att antalet 
förbund fortsätter att öka och uppgår för närvarande 

till 110. Störst ökning av förbund har skett inom 
verksamhetsområdet administrativa stödfunktioner 
som IT, ekonomi, löner m.m. Kommuner i alla 
storlekar har bildat förbund. Landstingen har bildat 
några få förbund inom hälso- och sjukvården. 

Ölands Kommunalförbund bildades under en pro-
cess mellan åren 1968 – 1970. Den 16 mars 1970 
sammanträdde förbundsfullmäktige första gången 
och enligt en historisk överblick, daterad 1994, anses 
detta datum utgöra utgångspunkten för det egentliga 
arbetet i Ölands Kommunalförbund. 

År 2014 har Ölands Kommunalförbund sålunda 
varit verksamt i 44 å 

Ändamål och verksamhet 

Förbundet har enligt förbundsordningen till ändamål 
att samverka i frågor om översiktlig planering, ut-
redningar, samarbetsprojekt och på annat sätt verka 
för ett samgående beträffande kommunala angelä-
genheter av gemensamt intresse för medlems-
kommunerna. 

Räddningstjänst 

Kommunalförbundet ansvarar för den räddnings-
tjänst som enligt lag åvilar var och en av förbunds-
medlemmarna. 

Samordning av turistfrågor 

Förbundet svarar även för samordning av turistfrå-
gor. 

Ölands turistbyrå 

En konsekvens av Ölands Turist AB:s konkurs hös-
ten 2010 blev att ge dåvarande Ölands Näringslivs-
kontor i uppdrag att åren 2011 – 2014 bedriva full-
skalig och auktoriserad turistbyråverksamhet med 
blågul auktorisation. 

Finansiell analys 

Positivt resultat  

Kommunalförbundet uppvisar ett positivt resultat 
med 272 tkr vilket är 272 tkr bättre än budgeterat. 

Årets nettoinvesteringar uppgår till 1 668 tkr vilket 
är 2 355 tkr lägre än budgeterat. Under året har rd-
radio och andningsskydd köpts in medan släckbil till 
Färjestaden och servicebil till Borgholm köps in 
under 2015. 

Det kan konstateras att Kommunalförbundet upp-
fyller kommunallagens krav på balans för år 2014. 

 

Kalmarsunds gymnasieförbund 

Mörbylånga kommun ingår tillsammans med Kal-
mar, Borgholm och Torsås kommuner i Kal-
marsunds gymnasieförbund. Förbundet ansvarar för 
gymnasie- och vuxenutbildning.
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Information om verksamheten 

Mörbylånga kommun bildar tillsammans med Kal-
mar, Torsås och Borgholm Kalmarsunds Gymnasie-
förbund. Förhållandet mellan kommunen och för-
bundet regleras i särskilt avtal. Avgiften baserar sig 
på antalet 16-19-åringar. Kommunens kostnad är 
beroende dels av hur många elever det finns totalt i 
medlemskommunerna, dels hur stor andel av dessa 
som tillhör kommunen.   

Huvuddelen av kommunens ungdomar bedriver sin 
gymnasieundervisning inom gymnasieförbundet.  

Kalmarsunds gymnasieförbund har tre stora gymna-
sieskolor i Kalmar; Stagneliusskolan, Lars Kaggsko-
lan och Jenny Nyströmskolan samt Ölands gymna-
sium i Borgholm. 

Kommunens totala kostnad för all gymnasieutbild-
ning ingår i bidraget, d.v.s. även för de elever som 
går i skolor utanför Gymnasieförbundet. 

Kalmarsunds Gymnasieförbund är även huvudman 
för den gymnasiala särskoleundervisningen samt 
vuxenutbildning.  

 

Kalmarsundsregionens Renhållare 

Mörbylånga kommun ingår tillsammans med Kalmar, Nybro 
och Torsås kommuner i kommunalförbundet Kalmarsunds-
regionens Renhållare. 

KSRR har ansvar för insamling, transport och om-
händertagande av hushållsavfall i medlemskommu-
nerna Kalmar, Mörbylånga, Nybro och Torsås. In-
samlingen sker dels genom fastighetsnära insamling 
hos kund, med transporter i egen regi och på entre-
prenad, och dels genom att kund själv lämnar sitt 
grovavfall på ÅVC eller på Mini-ÅVC. I uppdraget 
ligger också att informera kring miljönytta och kon-
sekvenser av avfall och avfallshantering. Det innebär 
bland annat att föreskriva hur insamling ska gå till, 
hur det ska sorteras och vad som händer med avfal-
let i nästa led. För att minimera miljöpåverkan ska 
KSRR aktivt arbeta för att hittabra behandlingsalter-
nativ. 

Viktiga händelser och ändrade förutsätt-

ningar 

Arbetet med avfallsbehandlingsanläggningen MOSA 
fortsätter. Under året har byggnad och inredning 
färdigställts och provdrift startat. Anläggningen i sin 
helhet lämnas över till ordinarie verksamhet under 
kvartal 1 2015. En viktig förutsättning för MOSA är 
att matavfallsinsamling påbörjades under året. In-
samlingen görs i gröna påsar, som tillhandahålls av 
KSRR, och läggs i det ordinarie sopkärlet. Avtal har 
slutits med Borgholm och Emmaboda kommuner 
om omhändertagande av deras hushållsavfall, vilket 
kommer att hanteras i den nya sorteringsanläggning-
en. Nya körrutter har införts vilket har lett till en 
effektivisering och sänkta kostnader av verksamhet-
en. Översyn av öppettiderna på våra ÅVC:er pågår. 
Målet är att få en mer kundanpassad verksamhet, 
främst genom utökade öppettider på helgerna.  

Beslut har fattats om att Oskarshamns kommun från 
2015-01-01 är medlem i KSRR och att införa direkt-
ion i stället för fullmäktige. 

KSRR har blivit certifierat enligt ISO 9001 och 
14001, miljö respektive kvalitet. Beslut har fattats 
om en ny avfallsplan, gällande till 2022. 

Arbetet för ökad lyhördhet gentemot våra kunder 
fortsätter. Den personliga tjänsten på hemsidan 
utvecklas, samtidigt som vi har en fortsatt diskussion 
om på vilka plattformar vi ska verka för att hålla en 
hög tillgänglighet kombinerad med bra service.  

Resultatet för 2014 visar ett överskott på 10,3 Mkr. 
Budgeterat resultat var -2,5 Mkr. De största budget-
avvikelserna är: 

 Ökade intäkter genom ökad volym på in-
samlingen (2,5 Mkr) 

 Minskade personalkostnader genom färre 
anställda (6,0) 

 Lägre avskrivningar för MOSA (2,0) 

 Lägre räntekostnader p.g.a. minskat lånebe-
hov och låg ränta (1,5)
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Politisk verksamhet och förvaltningsledning 

Årets verksamhet 

Inför den kommande mandatperioden har en utvärdering av den nya organisationen skett med externa utre-
dare. Målet med den nya organisationen var att det politiska arbetet skulle kännetecknas av helhetssyn, samver-
kan och samordning samt ha fokus på medborgarnas behov. Andra ledord för arbetet var ärlighet, lojalitet, 
integritet och tydlighet.  

Arbetet skulle kännetecknas av: 

en ständigt pågående dialog med medborgarna  

god lyhördhet för omvärldsförändringar  

korta handläggningstider och snabba beslut  

Den förändrade organisationen skulle ge effektivitetsvinster på kort och lång sikt och var beroende av en stark 
styrning, ledning och samordning på alla nivåer. 

Ett viktigt steg var att vitalisera den politiska debatten.  

En tillfällig beredning har under året arbetat fram ett förslag till den framtida politiska organisationen. Beslut 
har fattats om att inrätta en Miljö- och byggnadsnämnd och att knyta en förvaltning till nämnden. På grund av 
detta beslut har följdändringar skett i Kommunstyrelsens förvaltning från och med den 1 januari 2015. 

Från och med 2015 kommer det således att finnas två kommunala förvaltningar. Arbetet med att alla verksam-
heter arbetar med att finna bra samverkansformer för att nå effektiviseringsvinster och dessutom höja nivån på 
servicen till medborgarna fortsätter.  

Årets viktiga händelser 

Förvaltningen har under 2013 och 2014 arbetat med att implementera den nya värdegrunden ”Människan i 
fokus”. 

Efter diskussioner har följande ledord fastställts: 

 Ansvar  

 Tillsammans 

 Utveckling 

 Kreativitet 

Orden har resulterat i beskrivningen av värdegrunden som ”Vi ansvarar för att tillsammans utveckla Mörby-
långa kommun på ett kreativt och jämlikt sätt”. Samtliga verksamheter har arbetat med att utforma sin syn på 
vad värdegrunden betyder för just deras arbetsgrupp och verksamhet. 

Under 2014 har förvaltningen kännetecknats av ett allt mer övergripande och gränslöst samarbete. Under året 
har beslut fattats om att anpassa organisationen för att ännu bättre finna sin form. Att uppnå målen med orga-
nisationsförändringen kommer att vara en kontinuerlig utveckling.  

Ett omfattande målarbete har skett under 2014. Kommunens vision och strategi 2025 har brutits ned på 3 års 
sikt och mått har kopplats till målet.  

Det stora trycket på det centrala kommunkansliet har inneburit att en genomlysning har genomförts. Under 
andra halvåret 2014 har kommunkansliet påbörjat arbetet med att för övrig verksamhet tydliggöra kansliets 
uppdrag samt även dess sätt att arbeta. Detta för att på ett optimalt sätt kunna utföra de uppdrag som normalt 
ligger på ett kommunkansli. 

IT-service har investerat i egen fiber i Färjestaden för att sänka driftskostnaderna för hyrda förbindelser till flera 
punkter. Till den egna fibern kommer den nya skolan anslutas. 

Årets verksamhet i ett framtidsperspektiv 

Ett fortsatt arbete med att finna bra arbetsformer för att uppnå målen med tillgänglighet och snabba beslutsvä-
gar fortgår på det nya året.  

Utvecklingsfrågor kommer även fortsättningsvis ha fortsatt fokus.  

När det gäller överförmyndarverksamheten har, under 2014, fattats beslut om en gemensam tjänstemannaorga-
nisation med Mörbylånga, Kalmar och Borgholms kommuner från och med den 1 januari 2016. Under 2015 
kommer implementeringsarbetet att göras. 
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Kommentar till det ekonomiska resultatet 

Årets resultat är ett överskott på ca 4,4 Mkr jämfört med budgeten. Det finns några större avvikelser, framför-
allt en positiv sådan inom verksamhetslokaler, där man inte gjort några extra underhållsinsatser så som man 
gjorde förra året. Bidraget till gymnasieförbundet har blivit 3,5 Mkr högre än budgeterat. 

Vindkraften redovisar ett överskott på 2,5 Mkr. I resultatet ingår en intäkt avseende försäljning av elcertifikat 
om 3,5 Mkr. Det verkliga driftresultatet är således negativt och uppgår till -1,1 Mkr. Resultatet är i huvudsak en 
effekt av de låga elpriserna som varit under året.  

 

Ekonomiskt resultat Politisk ledning och Förvaltningsresultat 

Resultat 
Budget 

2014 

Utfall 

2014 

Avvikelse 

2014 

Utfall 

2013 

Avvikelse 

2013 

Intäkter 70 703 85 922 -15 219 105 890 11 778 

Kostnader -205 296 -216 150 10 854 -270 990 -15 487 

Nettokostnader -134 593 -130 228 -4 365 -165 100 -3 709 

            

Nettokostnad per verksamhet           

Politisk verksamhet 11 343 11 473 -130 9 883 1 084 

Markexploatering och planering 812 445 367 595 217 

Arbete och Näringsliv 1 110 1 260 -150 3 178 -728 

Ölands Kommunalförbund 16 921 17 183 -262 18 237 413 

Bostadspolitiska åtgärder - -23 23 -34 34 

Gymnasie- och vuxenutbildning 57 497 60 972 -3 475 61 906 2 331 

Kollektivtrafik 5 000 5 573 -573 5 621 -621 

Lokaler och bostäder 11 000 8 206 2 794 17 161 -6 161 

Kommungemensamma verksam-
heter 

30 910 27 589 3 321 31 676 505 

Personligt ombud - - - 203 47 

Biblioteksverksamhet - - - 7 438 184 

Föreningsservice - - - 8 127 95 

Vindkraft - -2 450 2 450 1 109 -1 109 

Nettokostnad 134 593 130 228 4 365 165 100 -3 709 

 

IT-service 

Årets viktiga händelser 

IT-service har investerat i egen fiber i Färjestaden för att sänka driftskostnaderna vi har för hyrda förbindelser 
till flera punkter. Till den egna fibern kommer den nya skolan anslutas. Utskriftssystemet P-Counter är installe-
rat på kommunhuset.   

Årets verksamhet i ett framtidsperspektiv 

Under hösten har ett förslag till samverkan med Borgholm tagits fram. Genom samverkan kommer kommunen 
att få möjlighet till en mer effektiv drift och mer stöd till verksamheterna. I och med att IT-systemen blir allt 
viktigare kommer krav från verksamheterna om beredskap. Genom samverkan kommer även det finnas utökad 
möjlighet till beredskap. 

Mål och måluppfyllelse för indikatorer 2014  

IT-service har inte haft några uttalade mål eller indikatorer under 2014. IT-service har under hösten genomfört 
en enkätundersökning för att mäta ”kundernas” nöjdhet. Ifrån denna kommer vi sedan skapa mätbara mål och 
indikatorer. 
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Ekonomiskt resultat 

 2014 2013 2012 

Intäkter 9 466 9 434 9 420 

Kostnader -12 496 -11 884 -11 907 

Nettokostnader -3 030 -2 450 -2 487 

    

Årsbudget -2 693 -2 693 -2 693 

 

Kommentar till ekonomiskt utfall och prognos 

Intäkterna har ökat då verksamheterna ökat antalet enheter. Avgiften för Ipads ligger för lågt med tanke på 
supportinsatserna och kostnaderna för tillbehör. 2014 är första året då avskrivningarna finns med i kostnader-
na. Avskrivningarna 2014 blev 2 129 500 kr. 

Korrigerande åtgärder för att nå en ekonomi i balans 

Genom samverkansavtal ska konsulttimmar minskas. Årskostnaden för Ipad måste justeras och förtydligas.  

Investeringsredovisning  

Investeringsprojekt Budget 2014 Utfall 2014 

IT-produkter, nätverk 2 400 2 065 

 
 De största posterna: 

 Fiber i Färjestaden 708 000 kr 

 Lagringslösning 636 000 kr 
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Vård– och omsorgsverksamheten 

Årets viktiga händelser 

I princip alla delarna inom vård – och omsorgsverksamheten har utökats under 2014. Ökningen har varit större 
under andra halvåret. Vid halvårsbokslutet var det i princip bara hemsjukvården och den palliativa verksamhet-
en som hade ökat. När vi ska summera 2014 så kan vi konstatera att hemtjänsten, individ- och familjeomsorgen 
samt LSS verksamheten har vuxit i sina respektive delar. 

För hemtjänstens del så är det en ökning som började i samband med sommaren, men som fortsatt hela hös-
ten. Detta är en trend som vi utgår ifrån att den fortsätter. Inom hemtjänsten så är det annars kvalitetsökning 
som varit i fokus. Förutom att förbättra kontinuiteten inom verksamheten så har vi haft bemötandefrågor i 
fokus. Vi är nöjda över det resultat vi ser i rapporten öppna jämförelse där brukarna betygssätter vår verksam-
het och där både tryggheten, bemötandet och nöjdheten med hemtjänsten i stort, får goda resultat. Parallellt 
med ett förbättringsarbete pågår också ett arbete för att minska våra kostnader för verksamheten. För oss har 
det inneburit att vi försökt att jobba mer effektivt samt att förbättra planering av verksamheten. Detta har fått 
effekter i form av minskade kostnader, detta arbete kommer också att fortsätta.  

Inom särskilda boenden i kommunen har också verksamheten vuxit. Tidigare år har vi haft några eller någon 
tom plats vissa perioder, men under 2014 år har det varit fullbelagt hela året. Förutom ökad efterfrågan på 
särskilda boendeplatser har också efterfrågan av korttidsplats/växelvård ökat. Vi kan också se att det är en del 
relativt unga personer som drabbas av sjukdom som gör att de behöver hjälp på särskilda boende eller korttids-
plats. Brukare som kommer har också många gånger en större vårdtyngd, vi kan se att Landstingets bedömning 
att när en patient är färdigbehandlad går allt snabbare och mycket mer avancerad sjukvård hamnar på så sätt 
hos kommunerna och på särskilda boenden, hemsjukvård och hemtjänst. Hemsjukvården uppmärksammade 
redan under första halvårsskiftet en ökad efterfrågan och den har fortsatt under hösten. Utökningar av personal 
påbörjades under andra halvåret och kommer att fortsätta framåt. 

Vid våra särskilda boenden har fokus varit att förbättra de sociala aktiviteterna. Vi gläds åt många fina projekt 
som pågår och ser i öppna jämförelserapporten att våra äldre vid särskilda boenden är nöjda och trygga på sina 
”nya hem”. 

Verksamheten påverkas av Landstingets beslut att stänga en tredjedel av antalet vårdplatser under sommaren. 
Hos oss har det resulterat i att antalet BAL (betalningsansvarsdagar) dagar har ökat under sommarperioden. 
BAL-dagarna återkom i slutet av året och inför julledigheten. 

Även inom rehabområdet ser vi en ökning av antalet ärenden för personer i ordinärt boende. Vi ser också att 
efterfrågan av hjälpmedel har ökat och vi vet att en generös inställning här, gör att våra medborgare kan leva 
det liv som de önskar i högre utsträckning och att vi undviker benbrott och dylikt. 

Rehabs personal och kompetens används också internt för att förebygga ohälsa bland vår egen personal. Under 
året har förflyttningsutbildning riktat mot särskilt boende ägt rum. Våra insatser att jobba mer förebyggande har 
fortsatt under året. Här har vi framförallt uppsökande verksamheten och anhörigstödet som vi vill lyfta fram, 
precis som fixartjänsten i kommunen.  Ett projekt för att nå en önskad sysselsättningsgrad har till viss del 
kommit igång under året. Personalenheten har haft en projektanställning som jobbat med att plocka fram olika 
modeller hur man kan jobba. Detta har resulterat i en rapport som nu ska vidare för beslut. Vi har haft ett pro-
jekt på Rönningegården i Mörbylånga, där den personal som önskat har fått gå upp till 80 % och att man löser 
den utökning av anställningstiden, genom att undvika att ta in externa vikarier i verksamheten. Detta försök har 
slått väl ut och kommer att fortsätta även 2015. 

I samband med årsskiftet 2013/2014 startade en gemensam myndighetsavdelning. Här samlades kompetens 
kring att hantera frågor kopplade till individ- och familjeomsorgen samt biståndshandläggarna för både LSS 
och äldreomsorg. Vi kan se att det blir många positiva effekter av att ha nära till varandra, det underlättar sam-
arbete med fokus på individen. Även här ser vi att trycket i verksamheten har ökat. Antalet ansökningar både 
inom äldreomsorg och LSS verksamheten ökar och antalet servicelägenheter, gruppbostäder precis som ökad 
efterfrågan både inom säbo och inom hemtjänst, startar ju med att biståndshandläggare startar utredning och 
slutför densamma.  
Under året har vi implementerat ÄBIC hos handläggarna, ett nytt sätt att dokumentera som är behovsstyrt och 
mer rättssäkert för den enskilde. Ett viktigt utvecklingsområde för vår barn-och familjeavdelning inom individ-
och familjeomsorg har varit ökat fokus på samverkan. Vi kan konstatera att vi inte nått målet, antalet ärende 
har ökat och utvecklingen av samverkan har fått stå tillbaka. Vi har fått fokusera på arbetsmiljön och hur sam-
arbetet fungerar i personalgruppen. En ny organisation är färdigförhandlad och ska ge bättre förutsättningar att 
lyckas inom dessa delar. Som en viktig del inför organisationsförändringen har vi en utredning från Pricewater-
house Coopers i botten. Vår ekonomienhet inom IFO har ett bra samarbete med vår arbetsmarknadsenhet och 
projektet resursarbete fortsätter. En indikator på detta är antal hushåll med försörjningsstöd. Här sjönk antalet 
hushåll under våren, för att som många andra delar, öka under hösten. Vi kan också se att ökningen till viss del 
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går att härleda till vår integration. Nyanlända får SFI utbildning och stöd från arbetsförmedlingen de första två 
åren. Har de inte möjlighet till egen försörjning hamnar personerna inom försörjningsstöd efter den perioden. 
Vi kan konstatera att vi behöver effektivisera processen runt integration 
Inom enheterna missbruk och äldre LSS/socialpsykiatri har skriftliga rutiner utformats när det gäller samver-
kan. Detta får direkta effekter för den enskilda.  

Inom LSS delen ökar i princip alla delar. Vi har som målsättning att kunna erbjuda alla boende i Mörbylånga 
stöd för att kunna fortsätta att leva på hemmaplan. Detta har inneburit att vi öppnat upp nya boenden under 
året. Ökningen ser vi framförallt kring unga personer som avslutar gymnasieutbildning, har en diagnos inom 
LSS men som vill kunna leva ett eget självständigt liv. Detta ställer nya krav på verksamheterna. Det handlar 
om att ordna bra och meningsfull sysselsättning samt säkerställa en trygg och innehållsrik fritid. Vi har lyckats 
bra i dessa delar och kan konstatera att vi blivit mer effektiva samtidigt som kvaliteten i verksamheten blir 
högre, vi har nöjda brukare. Vi ser att istället för ökade kostnader kring externa placeringar så ökar våra kostna-
der kring boendestöd, aktivitetshuset samt resurserna kring servicebostäder, men inte i samma omfattning som 
vid externa placeringar. 

Det vanligaste stödet man efterfrågar inom LSS är personlig assistans. Vi har tidigare haft svårigheter kring de 
administrativa rutinerna runt denna insats. Under året har ett arbete pågått för att säkerställa rutiner kring hur vi 
ska hantera den ekonomiska delen inom personlig assistans. Vi kan se att detta numera fungerar på ett bra sätt. 
För övrigt ser vi en kraftig ökning av antalet ärende inom personlig assistans. Detta var också vår bedömning 
inför det kommande året, så resurser hade avsatts för denna del och budgeten är i balans. 

Under året har vi varit aktiva i PRIO (Plan för Riktade Insatser inom Området psykisk ohälsa 2012-2016.) Vårt 
arbete under 2014 har medfört fördjupade brukarenkäter, uppdaterad information på kommunens hemsida 
samt SIP (samordnad individuell plan) för brukare vilket genererar pengar till oss så att vi kan fortsätta vårt 
arbete mot denna grupp. En särskild uppföljning har gjorts inom LSS under 2014. Den visar en god delaktighet 
och inflytande i genomförandeplaner och >75% av de anhöriga har märkt en förbättring när det gäller anhö-
rigstödet och > 75 % av brukarna är nöjda med sin dagliga verksamhet. 

Arbetslösheten fortsätter att vara låg inom kommunen. Vi jobbar aktivt för att behålla denna låga siffra och har 
ambitionen att kunna minska den ytterligare. Projekt Innegården är ett samarbete mellan AME, IFO, försäk-
ringskassan och Landstinget. Många som kommer till Innergården är ungdomar i åldern 18-25 år.  2015 är sista 
året som projektet pågår inom samordningsförbundet, kommunen måste ta ställning till eventuell förlängning 
av projektet. Av våra 19 deltagare 2014 avslutade 11 personer projektet, 3 personer har gått till anställning (27 
%), 1 har gått i pension, 2 har gått till annan kommunal verksamhet, 1 har fått sjukersättning och 2 har gått till 
praktik, 1 flyttade och 1 avbröt projektet AME har också haft uppdraget att samordna sommarjobb för våra 
ungdomar och under 2014 hade vi 98 ungdomar aktiva i arbete under sommarperioden. 

Allt arbete inom integration finns inom vård-och omsorgsdelen sedan 2014. Under 2014 har två avtal tecknats, 
ett med Länsstyrelsen gällande mottagandet av vuxna, där nytt fördelningstal för oss är minst 40 vuxna per år. 
För barn har avtal tecknats med Migrationsverket som innebar att kommunen ska ta emot 4 asyl och 10 PUT. 
Vi är väl medvetna om att den viktigaste resursen vi har i verksamheten är våra anställda. VI har haft som mål-
sättning att minska sjukfrånvaron. Detta har vi inte lyckats med, tvärtom så har sjukfrånvaron ökat i alla delar. 
Bäst ser sjukfrånvaron ut inom LSS verksamheterna. Jämför man våra sjukfrånvarosiffror med andra kommu-
ners så har vi ingen oroväckande hög siffra. Men vi har en ökning och den vill vi ändra riktning på. Vi har tagit 
fram ett åtgärdspaket kring ökad frisknärvaro och minskad sjukfrånvaro. 

Årets verksamhet i ett framtidsperspektiv 

Vi står inför stora utmaningar framöver. Vi kommer att förverkliga åtgärdspaketet kring friskare arbetsplatser. 
En stor del i detta arbete handlar om att stärka ledarskapet i organisationen. Inom personalpolitiska området 
kommer arbetet med önskad sysselsättningsgrad att fortsätta, vi inväntar politiskt beslut i frågan i början av 
2015. 

Utvecklingsarbetet inom hemtjänst med att förbättra kontinuiteten samtidigt som hemtjänsttimmekostnaden 
ska minska kommer att pågå en tid. Ett utvecklingsområde är att ta vara på modern teknik för att öka service-
nivån och underlätta för våra brukare. Det finns en förberedelse för detta genom att arbetsgrupper är igång och 
medel finns avsatta. 

Så som vi nämnt tidigare vill vi prioritera mer av sociala aktiviter vid våra särskilda boenden. Vi har sökt nya 
pengar tillsammans med Kalmar läns museum för ”More living 2”. Det är en fortsättning men med ny inrikt-
ning på profilboende d.v.s. boende där kulturen får en central roll. Hos oss är det Rönningegården som ska 
vara med i projektet. Ett annat förbättringsområde inom särskilda boende är att förbättra upplevelsen av mål-
tiderna som serveras. Det finns en projektgrupp som jobbar med frågan idag. Vi kan också se behov av trygg-
hetsboenden i vår kommun och skulle vilja skapa fler mötesplatser för att bidra till bättre hälsa (minska isole-
ringen) för våra äldre. 
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Inom daglig verksamhet LSS och socialpsykiatrin ser vi behov av utveckling för att bättra nå kundernas behov. 
Även här handlar det om att skapa mötesplatser i första hand för gruppen med psykisk ohälsa. En annan viktig 
del är att jobba med sysselsättning och få till externa praktikplatser för våra brukare. 

Inom myndighetsavdelningen ska vi fokusera på att arbeta med fler förebyggande åtgärder och att erbjuda 
serviceinsatser i större omfattning än idag. Samtidigt behöver vi har fler familjehem och rekryteringsarbete 
behöver påbörjas. En ny organisation för gruppen barn – och familj inom individ-och familjeomsorgen är be-
slutad och kommer att starta igång under maj 2015.  

När det gäller vår integrationsdel vet vi att dessa delar växer. Vi har nya avtal tecknade med Länsstyrelsen när 
det gäller mottagandet av vuxna och Migrationsverket när det gäller mottagandet av unga. När det gäller unga 
har vi förbundit oss till att ha 12 boendeplatser på asyl och 10 platser på PUT. Från och med januari 2015 har 
vi öppnat ytterligare ett boende, förutom Bidaya - Torget 2 för att klara vårt avtal med Migrationsverket. För de 
vuxnas del har vi ett avtal med Länsstyrelsen att ta emot 40 personer under 2015.  

Avtalet med Landstinget gällande hemsjukvårdsavtalet är på gång att revideras till del. Det finns en risk att 
kommunens kostnader i samband med detta ökar. 

Mål och måluppfyllelse för indikatorer med resultat till och med december 2014 

Nyckeltal 

Indikatorer Enhet Mål Resultat Analys 
Asylsökande St  8  

PUT under 18 år St  8  

PUT över 18 år St  19  

Familjer St  11  

     

Debiterade hemtjänsttim-
mar/månad 

St  8 341  8002(2013). En ökning jämfört med tidigare år 

Hemtjänsttimmar hela året St 100 000 100 089 96028 (2013). Antalet timmar översteg den upp-
skattning som gjordes inför året 

Platser SÄBO St  119 119 (2013) 

Platser Korttid St  18 18(2013) 

Trygghetslarm St  320 320(2013) 

Deltagare dagvht St   Saknas uppgifter 

Hemsjukvårdspatienter St  226 En ökning av antalet patienter 

Rehabärenden St  1 875 1779(2013).  

Varav hemrehab St  36 28(2013) 

     

Personer daglig vht St  56 46(2013) 

Servicelägenheter St  28 24(2013) 4 nya lägenheter har kommit till under 
året. Efterfrågan är störst i norra kommundelen 

Gruppbostäder St  20 18(2013). 2 nya gruppbostäder har tillkommit. 

Personlig assistans tim/år St  73 204 62811(2013) ca 10 000 fler timmar/år 

Ledsagare tim/år St  350 972(2013) 

Institutionsvård unga dygn St  144 332(2013)Placeringarna har ökat under året 

Familjehem dygn St  5 341 4404(2013) Svårt att rekrytera familjehem 

Institutionsvård vuxna dygn St  365 325 (2013) Även vuxensidan ökar 

Förs. Stöd hushåll St  53 53(2013)  

Missbruksvård personer St  59 44(2013) 

Missbruksvård Män St  42 33(2013) 

Missbruksvård Kvinnor St  17 11(2013) 

LVM-beslut St  0 1(2013) 

LOB-beslut St  15 46(2013) 

LVU-beslut St  10 4(2013) 
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HSL Enhet Mål Resultat Analys 

Antal personer inskrivna i 
hemsjukvården 

   Antalet inskrivna i hemsjukvården ökar. Det beror dels på att 
Landstinget är snabba med utskrivningar och att många vill 
gärna hem och få vård istället.  

Kvinnor lever längre än män, därför fler som är inskrivna 
inom hemsjukvården. 

- Män St  84 

- Kvinnor St  142 

- Totalt St  226 

Antal rehabärenden    En ökning jmf med tidigare år. Vi bokför ej genus statistik. 
Kommer att ske inför kommande år. 

- Män St  - 

- Kvinnor St  - 

- Totalt   1 875 

Antal deltagare i 
dagverksamhet 

   Denna siffra är de personer som fått beslut om dagverksam-
het. Antalet kvinnor är betydligt fler än män och det beror på, 
även här att kvinnor lever betydligt längre än män. 

- Män St  28 

- Kvinnor St  51 

- Totalt St  79 

 

Kund 

SKL:s gemensamma indikatorer för  
hemtjänst och särskilda boenden Mål Resultat Analys 

Mycket nöjda med personalens bemötande 

- Män 

Säbo 

Hemtjänst 

- Kvinnor  

Säbo 

Hemtjänst 

- Totalt 

Säbo 

Hemtjänst 

80 %  

 

56 % 

84 % 

 

56 % 

73 % 

 

67 % 

77 % 

Målet är inte uppnått, ingen förbättring mot 
f.g. år i säbo däremot hemtjänst. 

161 plats av landets kommuner 

Upplever sig mycket trygga 

- Män 

Säbo 

hemtjänst 

- Kvinnor 

Säbo 

Hemtjänst: 

- Totalt 

Säbo 

hemtjänst 

  
 
 

57 % 
45 % 

 
 

53 % 
51 % 

 
 

54 % 
50 % 

Bra placering i landet, 56 plats av landets 
kommuner. Förbättringsarbete pågår. 

Varit delaktiga i genomförandeplan (Hemtjänst 
och Säbo sammanräknat) 

70 %  Målet är nått. 81 % i snitt. Fungerar bättre 
inom Säbo. 
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SKL:s gemensamma indikatorer för  
hemtjänst och särskilda boenden Mål Resultat Analys 

Tillgänglighet (väntar på särskilt boende), dagar <66 69 dagar Målet ej uppnått. Plats 134 av landets 290 
kommuner 

I genomsnitt antal genomförandeplaner  Säbo: 80% 

Hemtj:60%  

 Målet är uppnått. 

Känd kontaktperson  100 %  Målet är uppnått 

Senior Alert (andel där åtgärd genomförts, hem-
tjänst och SÄBO sammanräknat) 

- Fall 

- Nutrition 

- Tryck 

 

 

>72% 

>78% 

>82% 

 

 Säbo: Plats 32 av landets kommuner 

 

Hemtjänst: Plats 100 av landets kommuner 

Förbättringar behövs inom hemtjänst 

- Män 

Säbo 

  

89 % 

- Kvinnor 

Säbo 

  

75 % 

- Totalt 

Säbo 

hemtjänst 

  

80 % 

10 % 

Kontinuitet hemtjänst, genomsnittligt antal 
personal under 14 dagar 

<16  

pers. 

15 perso-
ner 

Målet uppnått. Plats 88 av landets 290 kom-
muner. 

Nykundsundersökning 
bemötande 
information 
insatser 

 

100 % 

100 % 

100 % 

 

100 % 

96 % 

100 % 

Mätning gjorts i februari, kommer att ske i 
september också 

Öppna jämförelser 

Andel brukare som är ganska/mycket nöjda 
med sitt särskilda boende 

 

 

 

89 % 

Bra resultat  

Plats 43 av landets 290 kommuner 

 

Andel brukare som är ganska/mycket nöjda 
med sin hemtjänst 

 94 % Bra resultat 

Plats 39 av landets 290 kommuner 

 

Medarbetare 

Indikatorer Enhet Mål Resultat Analys 

Långtidsfriska 

 

% >49,05% 34,78% Vi har en minskad frisknärvaro. Åtgärdspaket är framtaget och 
ska börja jobbas med i januari 2015 

Sjukfrånvaro i % av 
arbetsiden  

 

% <5,68 % 5,88 % Vi har en minskad sjuk-frånvaro. Målet är inte uppnått. Åt-
gärdspaket är framtaget och ska börja jobbas med i januari 2015 

Nöjda medarbetare 

Arbetsmiljö 

män 

kvinnor 

 

%  

 

 

 Mäts i medarbetarenkät 2015 
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Indikatorer Enhet Mål Resultat Analys 

Nöjda medarbetare 

Ledarskap 

män 

kvinnor 

   Mäts i medarbetarenkät 2015 

 

Utveckling 

 

SKL:s gemensamma indikatorer för  

handikappomsorgen/LSS 

Mål Resultat Analys 

Helhetssyn och samordning 

Finns överenskommelse på ledningsnivå med FK; AF, 
vuxen/barn HAB, psykiatri? 

Finns rutin för individuell plan och dokumenteras detta 
erbjudande 

 

Ja 

 

Ja 

 

Nej, erbjuds då 
behov bedöms 
föreligga. 

 

 

Tillgänglighet 

- Finns information i alternativa former 
Lättläst om LSS 

- Inläst version ex mp 3 

- Daisy format 

- Inspelat teckenspråk 

 

Ja 

 

Ja 

 

Nej 

Nej 

Nej 

Vi behöver hjälpas åt internt i 
kommunen för att lyckas bättre 
med dessa uppgifter 

Trygghet och säkerhet: 

Används synpunkter och klagomål för att utveckla LSS 
verksamheten? 

Genomförs uppföljning av beslut om bostad med särskild 
service och daglig verksamhet? 

 

Ja 

 

Ja 

 

Ja 

 

Ja, i vissa 

Förbättringar har skett inom 
detta område. 

Självbestämmande och integritet 

- Finns det råd i funktionshinderfrågor? 

- Genomförs brukarundersökningar? 

- Utgår HAB ersättningar i daglig verksamhet? 

 

Ja 
Ja 
Ja 

 

Ja 
Ja 
Ja 

Bra resultat 

 

SKL:s gemensamma indikatorer för individ- och 
familjeomsorgen 

Mål Resultat Analys 

Helhetssyn/samordning 

Missbruk: 

- Finns det rutiner för samverkan mellan ÄO, OMF 
eller ekonomiskt bistånd. 

Andelen aktuella ärenden med pågående stöd till anhöriga  

Barn och unga: 

- Finns det rutiner för samverkan med BHV, för-
skola, skola, psykiatri. 

 

 

Ja,  

30 % 

 

 

Ja 

 

 

Ja,  

10 % 

 
 

Ja 

 

 

Bra 

Anhörigstödet inom denna del relativt 
ny, kan förbättras 

Tillgänglighet 

Missbruk: 

- Tid för första besök, antal dagar. 
Barn och unga: 

- Finns det social jourverksamhet med socionom ut-
bildad personal? 

 

 

3-5 
dagar  

Ja 

 

 

1-2 dagar 

 

Ja 

 



 

10 

SKL:s gemensamma indikatorer för individ- och 
familjeomsorgen 

Mål Resultat Analys 

Trygg och säker 

Missbruk: 

- Används synpunkter och klagomål för att utveckla 
verksamheten. 

Barn och unga 

- Handläggs ärenden enligt BBIC? 

- Används synpunkter och klagomål för att utveckla 
verksamheten. 

 

 

Ja 

 

 

Ja 

Ja 

 

 

Ja 

 

 

Ja 

Ja 

 

 

Bra 

 

Ekonomi 

Målsättning Aktiviteter Resultat Analys 

Ökad delaktighet och ansvar hos en-
hetschefer 

- En budget som stämmer 
överens med verkligheten 

- Noggrann uppföljning av 
ekonomiska resultatet 

Ja 

 

Nej 

Vår uppföljning och prognostise-
ring behöver förbättras 

Förbättra samverkan och ta vara på 
varandras kompetenser, undvika dub-
belarbete 

  Fungerar bra inom många delar, 
kan bli bättre. Prioritet inför 2015 

Prioritera förebyggande aktiviteter 

 

 Nej Finns med som mål iför 2015 

 

 

Indikatorer Enhet Mål Resultat Analys 

Kostnad/dygn SÄBO Kr  1 290 Håller sig inom budget 

Kostnad/dygn korttid Kr  921 Håller sig inom budget 

Kostnad/hemtjänsttimme Kr  374 Kostnaderna har minskat/timme. Arbete pågår för att 
minska ytterligare 

Betalningsansvar dygn St 86 146 Beräkningarna inför året visade sig inte hålla. 

Kostnad/dygn serviceboende Kr 1000 821 Effektiviseringar gjorda 

Kostnad/dygn gruppboende Kr 2400 2 707 Effektiviseringar gjorda 

Personlig assistans/tim Kr 280 272 Håller sig inom budget 

Korttidsvistelse LSS/brukare Kr  227 600 Minskade kostnader 

Daglig vht/brukare Kr  115 483 Minskade kostnader 

Institutionsvård unga/dygn Kr  4 843 Ökade kostnader 

Familjehem/dygn Kr  673 Ökade kostnader 

Institutionsvård vuxna/dygn Kr  2 096 Ökade kostnader 

Försörjningsstöd snitt Kr  6 880 Något ökade kostnader. Integrationen står för ökningen 

Hemtjänstkostnad/brukare   272 959 7:e plats i länet(5 billigare) 

Säbokostnad/brukare   618 310 7:e plats i länet (5 billigare) 
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Ekonomiskt resultat 

 2014 2013 2012 

Intäkter 45 696 44 425 42 005 

Kostnader -306 961 -296 198 -280 107 

Nettokostnader -261 265 -251 773 -238 102 

    

Årsbudget -260 360 -250 531 -236 595 

 

Redovisning av verksamheterna  

Verksamhetsområde Budget 2014 Utfall 2014 Avvikelse 2014 Utfall 2013 Avvikelse 2013 

Äldreomsorg inkl. HSV -144 539 -146 797 -2 257 -143 059 95 

LSS, IFO, AME -99 705 -101 166 -1 461 -97 049 -2 876 

Integration - 815 815 65 65 

Central administration -16 116 -14 118 1 998 -11 731 1 474 

 

Kommentar till ekonomiskt utfall och prognos 

Skillnaden mellan det ekonomiska utfallet och budget för Vård- och omsorg 2014 uppgår till -905 tkr. Orsaker till 
underskottet är följande: 

Kostnaden för Betalningsansvar överskrider sin budget, som är beräknad på 86 vårddygn. Vi har haft 146 vårddygn. 

Hemtjänstens budget för 2014 är beräknad på 100 000 timmar och 350 kr per timme. Vi har haft svårt att följa upp 
budgeten och problem att räkna ut kostnaderna per timme. Prioritet inför 2015 och då tillsammans med ekonomi och 
tjänstemän inom vård-och omsorg. 

Behov av fler och mer avancerade rullstolar har ökat. Dessutom fasas en del gamla hjälpmedel ut på grund av förslit-
ning. 

Stort tryck inom individ och familjeomsorgen och där antalet placeringar blivit fler än förväntat. 

Vi behöver förbättra arbetet med uppföljning av budgetutfall och prognostieringsarbetet. 

Investeringsredovisning 

Investeringsredovisningen ska innefatta investeringsprojektens utfall jämfört med budget samt ett förväntat utfall för 
året. 

Investeringsprojekt Budget 2014 Utfall 2014  

Inventarier 200 544 

Utemiljö 318 224 

Systemutveckling 421 248 

Tvättrum RG 300 170 
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Skola och förskola 

Årets viktiga händelser 

Verksamheterna inom utbildnings-och fritidsverksamheten har vuxit under 2014. Detta är ett resultat av både ökad 
inflyttning men också en ökning av antalet födda barn i kommunen. Detta speglar sig inom våra grundskolor, där 
antalet har ökat från 1 287 till 1 317 stycken skolbarn i kommunen, precis som i förskolan där antalet barn har ökat 
från 689 till 722 inskrivna barn 2014.  

Sedan ett antal år tillbaka har flertalet av våra lokaler genomgått renovering/nybyggnation för att anpassas både stor-
leksmässigt men också verksamhetsmässigt till de förutsättningar som råder.  

Under 2014 har Torslunda fått nytt skolhus för fritidshems– och slöjdverksamhet och en ny sporthall. Detta tillskott 
har betytt mycket för arbetsmiljön för både barn och personal i området. Numera kan man ha all sin undervisning i 
Torslunda. 

För förskolans del har man fortsatt det utvecklingsarbetet som pågår med Linnéuniversitet. Det är ett värdegrundspro-
jekt som bygger på att utveckla verksamheten genom olika värdeord. Som exempel på detta kan nämnas delaktighet, 
kommunikation, närvarande och barnperspektiv. En vikariepool riktad mot förskolan har byggts upp under året och 
det betyder att vi dels säkrar upp tillgången på vikarier men också effektiviserar processen med vikarietillsättningar. 

Måluppfyllelsen för eleverna i årskurs 9 är hög, dock något lägre än föregående år. Vi har inte nått målen för året gäl-
lande meritvärdet. Fokus på förbättringsåtgärderna är stor. Vissa aktiviteter sker genom statsbidrag. Det som har varit 
aktuellt hittills i år är matematiklyftet, insatser riktat mot all personal i årskurserna 1-6 samt möjligheter att ha karriär-
tjänster inom förskola/skola/fritidshem.  

Uppföljningar under året visar att elevernas resultat på nationella prov i årskurs 3 är lågt. Ytterligare analys behövs 
kring detta. Ytterligare ett sätt att förbättra måluppfyllelsen är att öka upplevelsen av trygghet och trivsel i verksamhet-
en och att stödja eleverna/barnen/familjerna i ett tidigt skede. Samarbetet med andra aktörer är viktiga. Prioritet gäller 
för samverkan med IFO och LSS, integration samt BUP.  

Det resultat som presenterades under hösten, där årets skolkommun ska koras av lärarförbundet, gör oss glada och 
stolta. Mörbylånga kommun klättrar från en femtonde plats i landet till en tionde placering av landets 289 kommuner.  

Vi har under året ingått ett avtal med Linneuniversitet om att Glömminge, Färjestaden och Torslunda är så kallade 
övningsskolor inom lärarutbildningen. Det betyder att ett antal studenter fullgör sin utbildning med större inslag av 
praktik. På så sätt kan man knyta till sig ny arbetskraft redan under studietiden och förhoppningen är att de ska trivas i 
vår organisation och vilja fortsätta att jobba hos oss. Vi är också aktiva med att erbjuda VFU platser till den ordinarie 
lärarutbildningen. 

För kulturskolans del har vi under året fortsatt vårt målinriktade arbete att bli en fullvärdig Kulturskola med utveckl-
ing av ämnen både inom kulturskolans verksamhet, men även mot skolan. För skolan erbjuds fiolensemble i halvklass 
på Gårdbyskolan, elevens val på Skansenskolan, musikal som pedagogisk eftermiddagsverksamhet på Färjestadens 
skola och i Mörbylånga, bandskola i både Färjestaden och Mörbylånga samt ett antal elever inskrivna i ämnet special-
musik, vilket riktar sig till elever med särskilda behov. Kulturskolan har utvecklat utbudet med låtskrivarkurser, föräld-
rakör, världsmusikorkester, modern dans samt musikal. 

Kostverksamheten ansvarar för mat på särskilda boenden, gruppbostäder samt förskole- och skolmåltider. Särskilt 
utvecklingsarbete pågår för maten vid särskilda boenden, där det visat sig i uppföljningar att man som boende är 
mindre nöjd med maten. För övrigt är det satsning på närproducerat och ekologiska produkter som är prioriterat. 
Förutom särskilda boenden är våra kunder mycket nöjda med den mat som serveras. 

Under året har köket i Glömminge fått en nystart i och med nybyggd skolrestaurang och viss renovering har skett i 
köket i Torslunda. 

Kostverksamheten svarade för att bjuda kommunanställda i Mörbylånga kommun på ett fantastiskt julbord.  

Fritidsgårdsverksamheten har haft en särskild situation det här året. Under året har det blivit tydligt att vi har få besö-
kare, detta gäller både i Färjestaden och i Mörbylånga. Fokus har då blivit hur erbjuder vi en verksamhet som gör att 
besökare kommer till oss?  Hur ska vi kunna erbjuda en mer flexibel verksamhet så att vi är där våra ungdomar är? 
Chefen har tillsammans med sina medarbetare påbörjat ett utvecklingsarbete för att komma till rätta med detta. Öp-
pettiderna har justerats för att bättre svara upp mot efterfrågan och ett större samverkansarbete gentemot föreningar i 
norra kommundelen med utgångspunkt i Färjeparken har startat. Vi ser ljust på framtiden och ser att de nya lokalerna 
för fritidsgården i Färjestaden kommer att innebära en liten form av nystart.  

Årets verksamhet i ett framtidsperspektiv 

Vi befinner oss i en konkurrenssituation när det gäller både förskola och grundskola. Konkurrens är bra och gör att vi 
blir än mer på tårna att prestera hög kvalitet. Vi möter idag vårdnadshavare som hjälper oss att utveckla verksamheten 
genom ett stort engagemang och stor kunskap om vad som förväntas. Samtidigt när vi har privata utförare så betyder 
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det att vi har svårare att dimensionera vår verksamhet. Det är en ganska svår balansgång, men vi gör vårt yttersta i att 
hamna rätt i dimensionering av våra verksamheter. 

Vi konkurrerar också om ny arbetskraft till våra verksamheter. Förutom att verksamheterna växer, så har vi stora pens-
ionsavgångar inom både förskola och skola. Vi jobbar aktivt med att marknadsföra våra verksamheter och är med-
vetna om vikten att uppfattas som en attraktiv arbetsgivare. Här spelar lönen så klart in, men det är också andra delar 
som vi uppfattar som viktiga. Hur är arbetsmiljön, t.ex. personaltätheten i verksamheterna? Hur får man kompetens-
utveckling och möjligheter att växa i sin anställning?  

Mål och måluppfyllelse för indikatorer 2014 

Kunder 

Indikatorer Enhet Mål Resultat Analys 

Förskola, pedagogisk om-
sorg 

    

Trygghet:  

Upplevelsen av god och trygg 
arbetsmiljö i förskolan ska 
öka. 

Mäts i samband med 
utvecklingssamtal 
under våren 2014 

100 % 100 % Bra resultat med nöjda och 
vårdnadshavare 

Inflytande/delaktighet: Upp-
levelsen av inflytande och 
delaktighet i förskolan ska 
öka 

Mäts i samband med 
utvecklingssamtal 
under våren 2014 

100 % 76 % En förbättring har skett mot 
tidigare år, men fortsatt prio-
ritering och utveckling hur 
detta område ska få ett bättre 
resultat 

Plats i förskola på önskat 
datum 

Väntetid i antal dagar - 17 Viss administrationsmiss är 
en förklaring till detta, precis 
som att vårdnads-havare 
ansöker om plats från 1/8 
men får plats efter semestrar, 
typ 15/8. Kan förbättras 
relativt enkelt. 

Förskoleklass     

Trygghet: 
Upplevelsen av god och trygg 
arbetsmiljö i förskoleklassen 
ska öka. 

Mäts i samband med 
utvecklingssamtal 
under våren 2014 

100 % 96 % Bra resultat, men vi är inte 
nöjda förrän 100 % är trygga 

Inflytande/delaktighet 
Upplevelsen av inflytande 
och delaktighet i förskole-
klassen ska öka 

Mäts i samband med 
utvecklingssamtal 
under våren 2014 

100 % 78 % En förbättring har skett mot 
tidigare år, men fortsatt prio-
ritering och utveckling hur 
detta område ska få ett bättre 
resultat 

Grundskola     

Trygghet:  

Upplevelsen av god och trygg 
arbetsmiljö i skolan ska öka. 

Arbetsmiljöenkät till 
samtliga elever i 
februari. 

100 %   

Inflytande och delaktighet: 
Upplevelsen av inflytande 
och delaktighet i skolan ska 
öka 

Arbetsmiljöenkät till 
samtliga elever i 
februari. 

100 %   

Alla verksamheter     

Handlingsplan för samverkan 
(särskilt dokument) 

Följa planen i doku-
mentet 

Delvis 

 

Följa planen i 
dokumentet 

En uppföljning av planen har 
skett under våren. Finns 
punkter som behöver förbätt-
ras. Planering pågår. 
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Indikatorer Enhet Mål Resultat Analys 

Uppföljning nya kunder 

Förskolan   

Grundskola/fritidshem 

Alternativ 1-3 i enkät 
Information Bemö-
tande 

Nöjdhet 

Information 

Bemötande 

Nöjdhet 

95 % uppfattar 
sig informerade, 
nöjda och bra 
bemötta 

Information 
91 % 

Bemötande 
96 % 

Nöjda 100 % 

Förbättrat resultat av inform-
ation även om vi inte nått upp 
till målen gällande informat-
ion. 

SKLs gemensamma indi-
katorer för 

grundskolan år 5  

    

Jag känner mig trygg i skolan 
Flickor: 

Pojkar: 

Totalt: 

 Öka från 

96 % 

97 % 

95 % 

 

98 % 

99 % 

97 % 

Målet är nått, men en förbätt-
ring kan ske 

Lärarna i min skola tar hän-
syn till elevernas åsikt 

Flickor: 

Pojkar: 

Totalt: 

 Öka från 

 

90 % 

90 % 

90 % 

 

 

97 % 

98 % 

94 % 

Målet är nått, men en förbätt-
ring kan ske 

Lärarna i min skola hjälper 
mig i skolarbetet om jag 
behöver det 

Flickor: 

Pojkar:  

Totalt: 

 Öka från 

 

 

97 % 

100 % 

95 % 

 

 

 

99 % 

98 % 

100 % 

Målet är nått, men en förbätt-
ring kan ske. Här är det flick-
or som uppger sämre stöd. 

SKLs gemensamma indi-
katorer för grundskolan år 
8 

    

Jag känner mig trygg i skolan 

Flickor: 

Pojkar: 

Totalt: 

 Fortsatt 

100 % 

100 % 

100 % 

 

94 % 

91 % 

98 % 

Förbättrat resultat, men vi är 
inte nöjda förrän alla är trygga 
i verksamheten 

Lärarna i min skola tar hän-
syn till 

elevernas åsikt 

Flickor: 

Pojkar: 

Totalt: 

 Öka från 

 

 

65 % 

75 % 

58 % 

 

 

 

74 % 

72 % 

75 % 

Förbättrat resultat på totalen, 
men förbättringar behövs 

Lärarna i min skola hjälper 
mig i skolarbetet om jag 
behöver det  

Flickor:  

Pojkar: 

Totalt: 

 Öka från 

 

 

87 % 

92 % 

84 % 

 

 

 

92 % 

92 % 

94 % 

Förbättrat resultat på totalen, 
men förbättringar behövs 

 
Djupare analys/utvärdering (del av internkontrollen) under året kring ”arbetet mot kränkande behandling” 
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Medarbetare  

Indikatorer Enhet Mål Resultat Analys 

Sjukfrånvaro i % av 

Arbetstiden 

% >4,86% 
resultatet 
2013 

5,42 % Vi har en ökad sjukfrånvaro. Åtgärdspaket är framtaget 
och ska börja jobbas med i januari 2015 

Andel av personal som är 
långtidsfriska 

% 50 % 40 % Vi har en minskad frisknärvaro. Åtgärdspaket är framta-
get och ska börja jobbas med i januari 2015 

 

 
SKLs gemensamma indikatorer för 

medarbetare 

Resultat 
2013 

Mål 2015 

Mitt arbete känns meningsfullt  

Kvinnor: 

Män: 

Totalt: 

 

95 % 

96 % 

88 % 

Ny arbetsmiljöenkät i februari 
2015 

Jag lär nytt och utvecklas i mitt dagliga arbete 

Kvinnor: 

Män: 

Totalt: 

 

85 % 

85 % 

81 % 

 

Jag ser fram emot att gå till mitt arbete 

Kvinnor: 

Män: 

Totalt: 

 

85 % 

85 % 

78 % 

 

Min närmaste chef visar uppskattning för mina arbetsinsatser 

Kvinnor: 

Män: 

Totalt: 

 

57 % 

58 % 

60 % 

 

Min närmaste chef visar förtroende för mig som medarbetare 

Kvinnor: 

Män: 

Totalt: 

 

74 % 

73 % 

75 % 

 

Min närmaste chef ger mig förutsättningar att ta ansvar för mitt 
arbete 

Kvinnor: 

Män: 

Totalt: 

 

74 %  

74 % 

78 % 

 

Jag är insatt i min arbetsplats mål 

Kvinnor: 

Män: 

Totalt: 

 

96 % 

96 % 

91 % 

 

Min arbetsplats mål följs upp och utvärderas på ett bra sätt 

Kvinnor: 

Män: 

Totalt: 

 

72 % 

74 % 

60 % 

 

Jag vet vad som förväntas av mig i mitt arbete 

Kvinnor: 

Män: 

Totalt: 

 

93 % 

93 % 

88 % 
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Utveckling 

Indikatorer Enhet Mål Resultat Analys 

Meritvärde betyg år 9 

Flickor: 

Pojkar: 

Totalt: 

Poäng 217  

214,1 

222,4 

207,0 

Målet är inte uppnått. Åtgärder presenteras 
ovan. 

Andelen elever i år 3 som i de 
nationella proven nått kravni-
vån för samtliga delprov i 

svenska  

matematik  

 Öka  

från 

 
 

81 % 

76 % 

 

 

 
 

72 % 

63 % 

Ej uppfyllt mål 

127 plats i landet 

Andelen elever i år 6 som i de 
nationella proven nått kravni-
vån för samtliga delprov i 

Svenska  

Matematik  

Engelska 

  97 % 

97 % 

94 % 

Vi har inte haft detta som mål för 2014. 
Plats 32 i landet 

Andelen godkända i alla äm-
nen 

År 6 

Flickor 

Pojkar 

 

År 9 

Flickor 

Pojkar 

Uppnått minst 
betyg E,  

vårterminens betyg 

Öka 
från 

96,3% 

96,9% 

95,6% 

 

97,0% 

99,3% 

94,5% 

 
 

96,5% 

98,6% 

98,2% 

 

98,8% 

99,6% 

98,1% 

Förbättrade resultat i princip alla delar. Det 
ser märkligt ut i redovisningen på totalnivå 
för åk 6 kontra flickor och pojkar. Detta 
beror på hur man redovisar små enheter 
där det är mellan 1-4 barn som inte når 
målen. 

Elever som fullgör gymnasie-
utbildningen inom fyra år  

Placering 61 i lärar-
förbundets under-
sökning 2013 

Bättre 
än 61 
plats 

6:e plats i 
landet 

Målet är uppnått. Plats 6 i lärarförbundets 
undersökning 2014 83,6%  

Andelen behöriga till något 
nationellt program på gymna-
siet 

 Öka 
från  

96,6% 

97,1 Målet är uppnått.  

Plats 4 i landet 

Identifierat nuläge vid respek-
tive förskola 

Ja eller nej Ja  Ja 

Ökat arbete kring analysar-
betet 

Ja eller nej Ja  Ja 

Djupare analys/utvärdering (del av internkontrollen) under året kring ”skolarbetet gör mig så nyfiken att jag får lust att 
lära mig mer” 
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Utveckling 

Indikatorer Enhet Mål Resultat Analys 

SKLs gemensamma indikatorer för 
grundskolan år 5 

    

Skolarbetet gör mig så nyfiken 

att jag får lust att lära mig mer 

Flickor: 

Pojkar: 

Totalt: 

 Öka 
från 

74 % 

80 % 

67 % 

 
 

81 % 

84 % 

80 % 

Förbättrat resultat. Har varit föremål för 
särskild analys 2014 

Jag vet vad jag ska kunna för 
att nå målen i de olika ämnena 

Flickor: 

Pojkar: 

Totalt: 

 Öka 
från  

87 % 

90 % 

84 % 

 
 

91 % 

92 % 

88 % 

Målet nått, men möjligheter till förbättring 
finns till 100 % 

Jag får veta hur det går för mig i  
skolarbetet 

Flickor: 

Pojkar: 

Totalt: 

 Öka 
från 

92 %  

95 % 

90 % 

 
 

94 % 

95 % 

93 % 

Målet nått, men möjligheter till förbättring 
finns till 100 % 

Mina lärare förväntar sig att jag 
ska nå målen i alla ämnen 

Flickor: 

Pojkar: 

Totalt: 

 Öka 
från  

87 % 

84 % 

91 % 

 
 

84 % 

84 % 

84 % 

Förvåning över resultatet. Mer analys krävs 

SKLs gemensamma indikatorer för  
grundskolan år 8 

    

Skolarbetet gör mig så nyfiken 
att jag får lust att lära mig mer 

Flickor: 

Pojkar: 

Totalt: 

 Öka 
från 

42 % 

42 % 

42 % 

 
 

48 % 

46 % 

50 % 

Målet nått, men möjligheter till förbättring 
finns till 100 

Jag vet vad jag ska kunna för 
att nå målen i de olika ämnena 

Flickor: 

Pojkar: 

Totalt: 

 Öka 
från 

81 % 

67 % 

89 % 

 
 

85 % 

74 % 

97 % 

Målet nått, men möjligheter till förbättring 
finns till 100 

Jag får veta hur det går för mig i  
skolarbetet 

Flickor: 

Pojkar: 

Totalt: 

 Öka 
från 

81 % 

83 % 

79 % 

 
 

89 % 

85 % 

94 % 

Målet nått, men det finns en bit kvar till 100 
% 

Mina lärare förväntar sig att jag 
ska nå målen i alla ämnen 

Flickor: 

Pojkar: 

Totalt: 

 Öka 
från 

90 % 

100 % 

84 % 

 
 

89 % 

90 % 

89 % 

Målet nått till viss del, men det finns en bit 
kvar till 100 %  
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Ekonomi 

Verksamhet Enhet Mål Resultat Analys 

Förskola  Kr/barn 106 400 106 400 Enligt plan. 

Pedagogisk omsorg (familje-
daghem) 

Kr/barn 65 000 63 600 Enligt plan.  

Förskoleklass Kr/elev 28 600 26 800 Enligt plan.  

Fritidshem Kr/elev 21 400 19 400 Enligt plan 

Grundskola  Kr/elev 99 900 100 900 Fler barn som behöver individuellt stöd 

Kulturskolan Kr/elev  8 600  

Kostnad per betygspoäng   391 kr Plats 253 i landet. Vi når goda resultat men har höga 
kostnader för våra grundskolor 

I kostnaden för förskoleklass och fritidshem finns inga lokalkostnader de finns i grundskolans kostnad. 

Korrigerande åtgärder vid målavvikelser 

Vilka åtgärder har vidtagits och/eller kommer att vidtas för att uppfylla de mål som inte ligger i fas med verksamhets-
planen inför framtiden. 

Nyckeltal  

Verksamhet Resultat 
2012 

Resultat 

2013 

Resultat 

2014 

Förskola:  

inskrivna barn (snitt) 

inskrivna barn per avdelning (snitt) 

inskrivna barn per personal (snitt) 

 

672 

15,81 

5,37 

 

689 

15,5 

5,1 

 

722 

15,75 

5,23 

Pedagogisk omsorg: 

inskrivna barn (snitt) 

inskrivna barn per dbv (snitt) 

66 

6,0 

 

66 

6,0 

 

66 

6,0 

Förskoleklass 

Antal elever (snitt) 

Antal elever/lärare 

 

181 

 

 

176 

20,0 

 

173 

17,9 

Fritidshem: 

Antal inskrivna barn 6-9 år (snitt) 

Antal inskrivna barn 10-12 år (snitt) 

Antal inskrivna barn/personal (snitt) 

 

515 

27 

20,46 

 

559 

80 

20,65 

 

585 

68 

21,65 

Grundskola: 

Antal elever 

Antal elever/lärare 

 

1 285 

 

 

1287 

10,83 

 

1 317 

10,98 

Kulturskola: 

Antal inskrivna (snitt) 

Antal i kö (snitt) 

 

364 

64 

 

387 

74 

 

387 

63 

Fritidsgårdar: 

Antal besök per kväll (snitt) 

 

110 

 

65 

 

36 

Snitt = antal den 15/3 och 15/10 

 

Verksamhet Antal portioner/år 

Äldreomsorg 113 000 

Daglig verksamhet 15 000 

Grundskola F-9 281 000 

Förskola 152 000 
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Ekonomiskt resultat 

Här redovisas en ekonomisk analys av verksamheten. Det innebär både en analys av verksamhetens totala resultat 
samt enskilda verksamhetsområden. Väsentliga avvikelser, positiva som negativa, lyfts fram och kommenteras. Här 
beskrivs också på ett översiktligt sätt verksamhetens investeringsutfall. 

Ekonomisk redovisning  

Förskola, Skola 2014 2013 2012 

Intäkter 22 517 20 819 18 232 

Kostnader -292 640 -274 480 -255 277 

Nettokostnader -270 123 -253 660 -237 045 

    

Årsbudget -273 367 258 931 239 287 

 
Kosten 2014 2013 2012 

Intäkter 23 907 22 283 21 538 

Kostnader -22 560 -22 560 -21 997 

Nettokostnader 1 347 -277 -438 

 

Redovisning av verksamheterna  

Verksamhetsområde Budget 
2014 

Utfall 2014  Avvikelse 
2014 

Utfall 

2013 

Avvikelse 

2013 

Förskola -92 686 -90 605 2 081 -83 884 1 888 

Fritidshem -12 869 -12 425 444 -11 233 625 

Förskoleklass -4 730 -4 380 350 -4 075 632 

Grundskola -152 012 -152 086 -74 -143 142 1 817 

Kulturskola -3 793 -4 043 -208 -3 897 -1 

Fritidsgårdar -3 475 -2 997 478 -3 148 348 

Aulan -364 -353 11 -322 17 

Central admin -3 438 -3 234 204 -3 839 60 

 

Kommentar till ekonomiskt utfall och prognos 

Det finns en stor post som har medfört att verksamhetsområdet genererar ett plus för 2014, förskoleverksamheten. 

En privat utförare bestämde under våren att man skulle starta sin tredje avdelning i vår kommun. Fler barn anmälde 
sig till denna, vilket innebar att vi inte startade en avdelning hos oss. 

Förutom denna del för förskolans del hade vi också räknat med fler barn i våra verksamheter under hösten. Det blev 
fler, men inte i den omfattning vi beräknat. Vi har därför inte haft full bemanning för att hålla oss till den beslutade 
personaltätheten på våra förskolor. 

Investeringsredovisning 

Investeringsredovisningen ska innefatta investeringsprojektens utfall jämfört med budget samt ett förväntat utfall för 
året. 

Investeringsprojekt Budget 2014 Utfall 2014  

Skolbänkar 400 000 634 422 

Inventarier kostenheten 400 000 341 591 

Inventarier Glömminge skola 500 000 264 032 

Inventarier Torslunda skola 650 000 287 293 

Skolgårdar 200 000 - 

Arbetsplatser lärare 200 000 - 
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Verksamhetsberättelse Samhällsbyggnad 

Årets viktiga händelser 

Tekniska 

Grönytor – En varm början och slut på året har resulterat i mycket röjning och gräsklippning, m.m. Ny sopmaskin 
levererades i april till Mörbylånga, som i augusti också fick en ny traktor med slaghack, maskiner som kommer gå 
många timmar åren framöver. En hel del underhåll har tyvärr varit nödvändiga på befintlig maskinpark, bl.a. fallerade 
stora gräsklipparen i Färjestaden under högsäsong. 

Hamnar – Bra år för gästhamnarna med rekord i alla tre hamnar. En del arbeten är genomförda; Elen i Mörbylånga 
hamn har gjorts om och kompletterats, kaj och brygga har renoverats i Färjestaden, Sliperrälsen har gjorts iordning i 
Grönhögen, mm. En stor muddring av inloppet till Mörbylånga hamn inklusive delar innanför hamnpiren har genom-
förts. 

Reningsverk – Mycket tid har lagts ner på att trimma in industrireningsverket och den nya kolkällan som tyvärr fick 
kompletteras för att klara utsläppskraven. Investeringen av kväverening i Färjestadens reningsverk har landat i mycket 
bra värden med marginal. Ytterligare en slamplatta har byggts vid Mörbylånga reningsverk. 

Vattenverk – Cisternerna för avhärdning i Tveta vattenverk har fått nytt filtermaterial. Provpumpning av nya borror i 
Igelmossen har genomförts för att komplettera med ytterligare vatten till Tveta vattenverk. Ett nytt vattenverk har 
projekterats i Triberga, vattenskyddsområden har kommit ut på samråd, Strandskogens vattenskyddsområde ses över 
till ytan.  

Ledningsnäten – Stort arbete har lagts ner på att sanera ledningsnätet i Färjestaden med spolningar, lagningar och 
större pumpar, för att om möjligt förhindra ytterligare översvämningar. 

VA-planen – Förstudien av överföringsledningen från Färjestaden till de östra delarna av Öland har avslutats och en 
detaljprojektering är färdig för upphandling och genomförande till år 2015. Överföringsledning från Södra Möck-
leby/Degerhamn till Grönhögen har projekterats och byggts fram till Albrunna, där också cykelprojektet Fyr till fyr 
byggt en cykelväg parallellt med ledningen. 

Fjärrvärme – Två stora och för affärsverksamheten bra kunder har anslutits till våra nät i Färjestaden, den nya skolan 
samt sista etappen i hamnen. Installationen av pelletspannan i Mörbylånga har avslutats och pannan har sats i drift. En 
stor revision av både Mörbylånga och Färjestadens fjärrvärmeverk har genomförts med nya roster, murstenar, m.m. 
Bränslet har dessutom handlats upp på två år. 

Mark och Exploatering 

Infrastrukturen för nya tomter vid Tryffelgatan (kommunal exploatering) och Domherregatan (privat exploatering) i 
Färjestaden, 12 villatomter, har färdigställts. Infrastrukturen för tomter i två områden i Stora Frö har färdigställts och 
påbörjats för fastigheten Strandskogen 4:14 i Saxnäs. 

Den nya norra delen av Dämmet i Färjestaden har färdigställts. 

Parkeringsplatsen vid Talludden i Färjestaden har byggts om och asfalterats. På Södra Hamnplan har nya uteservering-
ar tillkommit. 

Kalkstensbron på gamla landsvägen i Skärlöv har renoverats. 

Entreprenör för beläggningsarbeten har antagits efter upphandling som gäller de närmaste 2+2 åren. 

Arbetet med ändring av hastigheterna i kommunens alla tättbebyggda områden fortsätter. Omskyltning har gjorts i 
Algutsrum, Glömminge och Kastlösa. 

Större beläggningsarbeten har under våren gjorts i anslutning till Ryd, Ytterrör, Skarpa Alby och på Södra Arontorps-
gatan samt på Hantverkargatan och Järnvägsgatan i Färjestaden.  

Schaktarbeten för utbyggnad av fiber till alla hushåll har färdigställts i Färjestaden och påbörjats i Mörbylånga. 

Fortsatt skadeinventering och underhållsutredning har gjorts på ca 20 km av kommunens gatunät i Färjestaden, 
Skogsby och Algutsrum. 

Ca 300 kvicksilverarmaturer bytts ut mot miljövänligare högtrycksnatrium (NaH), till största delen i Färjestadens 
tätort. 

Plan och Bygg 

Under hela året har ett fortsatt intensivt arbete pågått med revidering av kommunens översiktsplan. Representanter 
från övriga delar av förvaltningen har deltagit i arbetet med att ta fram förslagshandlingar som ligger till grund för ett 
antagandebeslut i början på 2015. Arbetet har samordnats med fördjupad översiktsplan för VA.  

Trots en generellt fortsatt låg nivå på byggmarknaden har antalet bygglov i vår kommun legat på relativt konstant nivå. 
Under året har 268 ansökningar om bygglov inkommit. Intresset för detaljplaner är fortsatt högt och antalet ligger 
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stadigt på ett 50-tal planuppdrag. Under året har 11 nya planansökningar inkommit t.ex. planuppdrag i Färjestaden för 
område i anslutning till hamnen och Storgatans västra del. 

Planläggningen i Norra viken, Mörbylånga fortskrider. Här finns nu totalt 35 planlagda tomter. Ny planansökan för en 
fortsättning finns. Rättssäkerheten i handläggning och beslut är fortsatt hög. Av totalt 19 överklagade ärenden har tre 
gått kommunen emot vid rättsprövning. Två av dessa gäller mobilmaster. Åtta ärenden är ännu inte avgjorda. Där-
ibland tre bygglov för vindkraft. Planer som är överklagade men inte avgjorda är Glömminge 1:66 (”Glömminge 
backe”) samt planprogram för Strandskogen. Planer för vägar i Lökenäs samt plan för Färjestaden 1:30 (fem radhus) 
som båda har varit överklagade har nu vunnit laga kraft. 

Det låga antalet överklagande ärenden får delvis ses som ett resultat av medarbetarnas höga ambition att konstruktivt 
och serviceinriktat lösa uppkomna problem.  

Arbetssituationen på enheten bedöms, trots stor arbetsbelastning, som god. 

Miljö 

Miljöverksamheten inledde en satsning på tillsyn av enskilda avlopp under 2014. Målet är att alla enskilda avlopp i 
kommunen ska få en standard som motsvarar dagens krav. Satsningen beräknas behöva pågå under ett antal år framö-
ver. Kommuns taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område har länge varit inaktuell. Kommunfullmäktige 
fattade beslut i slutet av året om en ny taxa som gäller från 1 januari 2015. Tillsynsfrekvensen har, särskilt på miljöom-
rådet, varit alltför låg på senare år. Under 2014 har därför tillsynen prioriterats särskilt. 

Mörbylånga kommun har stor potential för biogasproduktion. Under året har arbetet med att undersöka förutsättning-
arna för biogas i kommunen pågått. Det gäller produktion, biogasdrift av fordon som används av Mörbylånga kom-
mun och i kollektivtrafik samt om möjligheterna för etablering av biogastankställe i kommunen.  

Ett system infördes med klimatkompensering av resor i tjänsten. Målet är minska klimatpåverkan från dessa resor 
genom att styra mot mindre klimatpåverkande resor. 

Årets verksamhet i ett framtidsperspektiv 

Tekniska 

Arbete med att planera och skapa möjligheter med befintlig personal och maskinpark för att hinna med befintliga och 
tillkommande grönytor kommer att prioriteras. En genomlysning av verksamheten för gata/park/hamnar är beställd 
och ska genomföras under våren 2015. 

Hamnarna, speciellt i Grönhögen och Mörbylånga, måste ses över och delvis byggas om. En grupp för planeringen av 
detta är tillsatt. En del investeringar kommer också genomföras under 2015. 

Fjärrvärmeverksamheten har två fina fjärrvärmenät i Färjestaden och Mörbylånga som behöver förtätas, d.v.s. fler 
anslutningar behövs till befintliga nät.  

 Ett antal VA-projekt kommer påbörjas under år 2015, några av dessa är följande: 

 Etapp 1 av ”Överföringsledningen Färjestaden-östra Öland”, från Kåtorp till Tveta. 

 Triberga vattenverk. 

 Nyanslutningar i Årsvik, Strandskogen, Tävelsrum, m.fl. 

 Sanering/rening av befintligt Va-nät i Färjestaden, Arontorp, S:a Möckleby/Degerhamn, m.fl. 

Dagvattenfrågan i Färjestaden ska fortsatt utredas och byggas om varvat med nya fördröjningsdammar utanför så väl 
som inne i samhället. Ett arbete som kommer fortgå parallellt med ett expanderande samhälle. 

Mark och Exploatering 

Kommunen är fortsatt attraktiv för inflyttning och nyetableringar, vilket innebär fortsatt högt tryck exploateringsverk-
samheten. Det stora antalet pågående detaljplaner gör att tillgängliga resurser för markförhandlingar, avtalsskrivande 
och genomförande har varit otillräckliga. 

Kommunen bör inventera sina marktillgångar och utöka markreserven genom inköp av mark i attraktiva områden 
men även försäljning av marktillgångar som inte bedöms vara nödvändiga att inneha i framtiden. 

En inventering av äldre tippar i kommunen har färdigställts under ledning av Regionförbundet. Arbetet med fortsatt 
utredning av dessa och en prioritering av eventuella åtgärder som måste genomföras. 

Nya exploateringsområden ger fler gator och cykelvägar att underhålla. Kommunens demografi med många unga i 
förskole- och skolåldern innebär högre krav med avseende på trafiksäkerhetsarbetet och nya gång- och cykelvägar. 
Trafikfrågor engagerar vilket innebär att mer tid går åt till medborgarservice. 

Övertagande av Eons gatubelysning innebär att kommunen i framtiden kommer att överta ägandet av ca 3 400 gatube-
lysningar inklusive kablage. Kvicksilverarmaturer skall tas bort år 2015, vilket innebär att ca 300 armaturer bör bytas ut 
under 2015. 
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För att göra skötseln av statliga, kommunala och enskilda vägar i kommunen mer kostnadseffektiv och rättvis bör 
frågan om vem som skall sköta drift och underhåll utredas.  

Revisionsrapporten efter granskningen konstaterar att kommunen har låga kostnader för underhåll av gator och vägar 
per invånare i jämförelse med liknande och närliggande kommuner. Rapporten pekar bland annat på att en genomgri-
pande inventering av gatu- och vägnätet behöver göras så att en långsiktig faktabaserad drift- och underhållsplanering 
kan göras och fungera som underlag för budgetering av resurser. Revisorerna bedömer att nuvarande underhåll inte är 
tillräckligt i förhållande till det verkliga behovet. 

En övergripande GIS-strategi för hela kommunens verksamhet bör göras i nära framtid. En översyn över de system 
och programvaror som används inom främst Samhällsbyggnad kommer att behöva göras under 2015. Implementering 
av geodata tillgängliga via Geodatasamverkan kommer att göras och spridas inom kommunen. 

Plan och Bygg 

För att kunna nå ännu effektivare ärendehantering har utredning påbörjats avseende byte av diarie-/handläggarsystem. 
Inköp kommer att ske under 2015.  Framtagande av reviderad ÖP samt VA-plan kan innebära ännu större intresse för 
detaljplaner och även öka antalet bygglovansökningar och förhandsbesked.  

 Nya regler för byggnation i form av bygglovsfria åtgärder har inte inneburit någon större förändring för verksamhet-
en. De nya reglerna för s.k. ”Attefallshus” har resulterat i ett tjugotal ansökningar varav 5 ansökningar för bostäder. 

Trots utredningar och lagändringar med syfte att förenkla byggnationer tenderar plan- och byggprocesser att bli allt 
mer komplicerade och kostsamma vilket påverkar tidplanerna och handläggningsinsatsen för varje detaljplan. Bostads-
anpassningsärenden kommer troligtvis att öka då de till viss del hänger ihop med den demografiska utvecklingen. 

Miljö 

Miljö- och klimatområdet är i fokus på många sätt. Tillsynen är en viktig del i att upprätthålla en god nivå när det gäller 
miljö- hälsoskydds och livsmedelsområdena. För kommunen är också genomförandet av kommunens klimatstrategi 
viktigt. En översyn av denna planeras eftersom vissa delar saknas i den nuvarande strategin. Ett tydligare fokus på 
genomförande av åtgärder för att nå målen behöver också göras. Arbetet med biogas är en viktig del i detta arbete. 
Miljöverksamheten är ledande i arbetet med klimatstrategin men alla delar av kommunens verksamhet viktiga. 

Mål och måluppfyllelse för indikatorer 2014 

Kunder 

Indikatorer Enhet Mål Resultat Analys 

Antal exploaterings- och genom-
förande-avtal 

St 6 1  

Ny beläggning kommunala gator Kvm 5 000 2 400  

Ny beläggning kommunala gång- 
och cykelvägar 

Kvm 1 500 1 800  

Ny beläggning enskilda vägar Kvm 13 500 20 100  

Antal antagna detaljplaner St 10 4+1 planprogram 4 planer samt ett planprogram har 
vunnit laga kraft.  

Detaljplan för Glömminge 1:66 m.fl. 
samt Färjestaden 1:30 är överkla-
gade.  Framtagna planer möjliggör 
ca 70 nya bostäder. 

Antal bygglovs-ärenden St 400 268 25 bygglov för nybyggnad av enbo-
stadshus. 10 bygglov för nybyggnat-
ion av fritidshus. 2för flerbostads-
hus. Totalt antal inkomna ärenden 
på byggsidan är 392 (lov, bygganmä-
lan, förhandsbesked). Tillsyn ca 20 
ärenden. 

Antal beviljade bostadsanpass-
nings-ärenden 

St 100 88 En tendens finns till ökande antal 
ärenden med mera omfattande och 
kostsamma åtgärder. 

Antal ärenden miljöskydd St 200 175  

Antal ärenden enskilda avlopps-
anläggningar 

St 200 363  
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Indikatorer Enhet Mål Resultat Analys 

Antal ärenden hälsoskydd St 50 166 113 analyser av enskilt dricksvatten 
ingår 

Antal ärenden lantbruk St 80 88  

Antal ärenden livsmedel St 200 187  

 

Utveckling 

Indikatorer Enhet Mål Resultat Analys 

Grönområden och allmänna 
platser 

Hektar 66 66 Stor osäkerhet 

Anslutna VA-abonnenter St 6 800 6 853  

VA-ledningsnätets längd Rörgrav-mil 71,5 71 Stor osäkerhet 

Fjärrvärmeabonnenter 

Villakunder 

St 170 175  

Fjärrvärmeabonnenter 

Storkunder 

St 80 81  

 

Ekonomin 

Indikatorer Enhet Mål Resultat Analys 

Skötselyta grönområden och all-
män platsmark 

Kr/ha 41 000 43 500 Mycket gräs 

Försåld exploateringsmark Hektar 1,5 0,8  

Antal sålda villatomter St 5 3  

Antal sålda tomter övriga St 3 1  

Kostnad vinterväg-hållning Tkr 3 500 1 450  

 

Korrigerande åtgärder vid målavvikelser 

Tekniska 

Med undantaget anslutna VA-abonnenter ligger resultaten i paritet med målen. Abonnenterna är svåra att förutbe-
stämma då det är många faktorer som påverkar antalet anslutningar. 

 

Ekonomiskt resultat 

Samhällsbyggnad 2014 2013 2012 

Intäkter 79 848 78 942 74 655 

Kostnader -111 651 114 654 103 312 

Nettokostnader 31 803 35 712 28 657  

    

Årsbudget 33 550 27 929 23 096 
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Redovisning av verksamheterna  

Verksamhetsområde Budget 
2014 

Utfall 2014  Avvikelse 
2014 

Utfall 

2013 

Avvikelse 

2013 

Mark och Exploatering -14 413 -13 312 1 101 -12 893 -3 290 

Plan och Bygg -2 593 -2 454 139 -3 497 -245 

Miljö -3 787 -3 953 -166 -3 511 -141 

Tekniska -12 757 -12 084 673 -15 811 -4 106 

 

Kommentar till ekonomiskt utfall och prognos 

Tekniska 

Verksamheter som drar över sin budget:  

 Park och grönyta -905 

 Fjärrvärme -3 107  

 Avfallshantering -278  

Hamnar håller sin budget liksom tekniskt kontor och Särskild service. 

Mark och Exploatering 

En mild början och avslutning på året gör att verksamheten för vinterväghållning uppvisar ett överskott likaså en ej 
tillsatt tjänst inom administrationen. Däremot uppvisar barmarksunderhåll ett underskott som också beror på väder-
förhållandena under året. 

Plan och Bygg 

Verksamheten uppvisar ett positivt resultat för 2014 och det beror på att verksamheten med bostadsanpassning har 
gått med plus i förhållande till budget. 

Miljö 

Det ekonomiska utfallet för miljöverksamheten blev ett underskott på 166 100 kr. I budgeten för 2014 ökades både 
avgiftsintäkterna och lönebudgeten. Förberedelsetiden för satsningen på inspektionerna av enskilda avlopp var längre 
tid än beräknat. Det gjorde att inte det planerade antalet inspektioner inte kunde genomföras och motsvarande avgifts-
intäkter uteblev. Under andra kvartalet av året kom dock arbetet igång bra. Lönebudgeten utnyttjades inte fullt ut 
under året, bl.a. p.g.a. tjänstledigheter varför slutresultatet trots allt ligger relativt nära noll. 

Korrigerande åtgärder för att nå en ekonomi i balans 

Tekniska 

Minus på grönytedriften beror på en mycket varm vinter och där med tidig vår och där till en mycket grön sommar. 
Extra pengar för att upprätthålla ett normalår är sökt och godkända. 

Fjärrvärmen gick sämre än förväntat p.g.a. ett mycket varmt år med fortsatt höga fasta kostnader. Ytterligare förtät-
ningar av vårt nät kan vara en lösning för att få täckning för de fasta kostnader som vi redan har. Pelletspannan i Mör-
bylånga kommer dessutom minska de rörliga kostnaderna som vi har på bränslet, då fossil olja ersätts med pellets. 

De ökade kostnaderna för verksamheten för avfallshantering handlar i stort om Kastlösatippen som närmar sig en 
sluttäckning. 

På VA-sidan står vi inför många investeringar som i sin tur kommer leda till ökade kapitaltjänstkostnader. Taxehöj-
ningar de närmsta åren är nödvändiga. 

Plan och Bygg 

Under 2015 kommer nuvarande taxa att ses över. Förslag till ny taxa beräknas kunna träda i kraft 1 januari 2016. Prin-
cip fakturering av detaljplaner kommer att ses över för att minska periodiseringsproblem. 

Miljö 

Miljöverksamheten hade 2014 två extra inspektörer för enskilda avlopp anställda men gick i inledningen på året ner till 
en inspektör. Den nya taxan för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område börjar gälla 1 januari 2015 och kom-
mer att leda till högre avgiftsintäkter under förutsättning att den nuvarande ambitionsnivån i tillsynen bibehålls. 
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Investeringsredovisning 

Investeringsprojekt Budget 2014 Utfall 201  

Muddring Hamnen Mörbylånga 600 679 

Upprustning Mörbylånga hamn 6 733 103 

Lekplats, Grönområden 200 260 

Pelletspanna Mörbylånga Fjärrvärme 3 758 1 225 

Fjärrvärme Färjestaden 500 512 

Fjärrvärme Mörbylånga 500 93,5 

Tryckstegring Tveta m res 313 243 

Ombyggnation Färjestadens reningsverk 632 4 371 

VA-Stam Gårdby N:a Möckleby 5 339 1 977 

Mörbylånga Avloppsreningsverk 2 491,4 983 

Sanering VA 5 863 1 376 

Dricksvatten Kommunens Byar 5 943 2 995 

Vattendomar och Skyddsföreskrifter 150 243 

Vattenförsörjningsanordning 1 860 447 

Ombyggnad Degerhamns RV 2 424 2 821 

Provpumpning Bostorp -1 282,6 319 

VA Möllstorpsläge 1 077 1 104 

Industrireningsverket 192 302 

Tryckstegring Järnvägsgatan - 103 

Reservkraft Avloppspumpstat 1 800 193 

Ombyggnad Tveta Vattenverk 1 446 156 

Ombyggnad Triberga Vattenverk 7 500 1 798 

Brovägen Dagvatten 8 734  6 733 
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Kultur och Näringsliv 

Årets viktigaste händelser. 

Året präglades av uppbyggandet av den nya sektorn.  Detta innebär att styrdokument eller förslag till styrdokument 
har tagits fram. En skolkulturplan och en biblioteksplan har antagits. Förslag till strategier för kultur och näringslivs-
frågor har tagit fram. Ett arbete för att ta fram en kommunikationsstrategi och en utvecklingsplan för världsarvet har 
påbörjats, liksom en natur och fritidsstrategi. Reglerna för stöd till kultur och fritidsföreningar har setts över och revi-
derats.  En tillfällig resursförstärkning har skett genom en säsongsanställd naturvårdare.  Beslut har fattats om att starta 
ett servicecenter för information till kommuninvånare och besökare, placerat i kommunhuset och inom sektorn för 
kultur och näringsliv. Växel och reception fördes över till sektorn i november. Servicecentret kommer att byggas upp 
under 2015. I biblioteksplanen anges att ett nytt bibliotek i Färjestaden ska tillskapas. Ett utvecklingsarbete för detta 
har inletts.  Ett förslag om att etablera ett Världsarvscentrum togs fram under året. Detta arbete fortsätter också under 
nästa år. Hemsidan har utvecklats.  

Kultur  

Skola 

Samarbetet med skolan utökades under 2014.  En ansökan om Skapande skola-medel skickades in till statens kulturråd 
i februari och skolan beviljades 215 000 kronor för läsåret 2014-15. En skolkulturplan med skolkulturgaranti har arbe-
tats fram och Mörbylånga kommun sitter med i Regionförbundets styrgrupp för kultur i skolan.  

Arbete med offentliga utsmyckningar har pågått kontinuerligt under året. 

Omsorg 

En särskild grupp för kultur i äldreomsorgen har bildats. Kommunens frivilligsamordnare och kultursamordnare har i 
samarbete med biblioteken genomfört en seniorvecka med aktiviteter, mat och föredrag under april. 

Biblioteken 

Under en gemensam kulturvecka, ”Ljus på kultur”, i Kalmar kommun, Borgholms kommun och Mörbylånga kom-
mun satte Ölandskommunerna extra fokus på biblioteken och vid samtliga bibliotek erbjöds varierande aktiviteter för 
barn och vuxna. Ljus på kultur marknadsfördes av destination Kalmar och flera av aktiviteterna var fullsatta. 

Indikatorer:  

Antalet beviljade kulturbidrag till ungdomar under 25 år: 3 stycken (varav ett ungt kulturpris) 

Egna arrangemang för både äldre och yngre: Bara under Ljus på kultur och seniorveckan genomfördes över 15 kom-
munala arrangemang.  

Utställningar internt: 2 (i kommunhuset en om konst som köpts in och en som årskurs 9 har gjort om världsarvet). 

Världsarvet  

För att lyfta världsarvet följande material tagits fram under året: 

1. En wordpress-baserad hemsida med information och bilder om södra Ölands världsarv.  

2. En ny broschyr i fickformat har tagits fram på svenska, engelska och tyska. 

3. Flera gamla skyltar har bytts ut.  

Världsarvet har fått en tydlig koppling i kommunens nya skolkulturplan och flera besök har gjorts på äldreboenden, 
bland annat med information om socknarna i världsarvet.  

En hashtag har lanserats #södraöland och bilder från den visas på startsidan på den nya hemsidan 

Indikatorer  

Antal evenemang på världsarvsveckan: 18  

Ett antal aktiviteter geografiskt spridda kopplade till världsarvet i samarbete med förreningar och skola (elevutställning 
på konsthallen, instagramevent, Inledningsföredrag världsarvsveckan). 

Auktoriserade världsarvsguider och världsarvsbibliotekarier. – 0 

Näringsliv och destinationsutveckling 

Under 2014 har verksamheten koncentrerats kring framtagandet av en ny näringslivsstrategi för åren 2015-2020. Två 
olika dialogmöten har hållits i syfte att samla in synpunkter från näringslivsrepresentanter, kring det utkast som tagits 
fram under sensommaren.  

Arbetet med frukostmöten i samarbete med Företagarna på Öland har fortsatt under 2014. Fem möten har ägt rum 
under året i Mörbylånga kommun, med ett medel på omkring 30 deltagare.  
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I mitten av mars genomfördes en företagargala i Företagarna på Ölands regi. Mörbylånga kommun var en av sponso-
rerna och personal på Kultur- och Näringslivssektorn deltog i planering- och genomförandefasen. Evenemanget upp-
levdes som positivt, och kommer att upprepas under 2015.  

En starta-eget- information arrangerades i början av året, med verksamhetsledaren för Nyföretagarcentrum som före-
dragshållare. Det erbjöds även samma sorts information under hösten, men ställdes in på grund av dåligt anmälarantal, 
vilket också var fallet under 2013.  

Inom den långsiktiga barn- och ungdomssatsningen, gav Mörbylånga kommun gymnasieelever, skrivna i kommunen, 
möjlighet att driva UF sommarföretag, vilket administreras av AME och Kultur- och Näringslivssektorn. Dessutom 
har ett antal informationstillfällen ägt rum på kommunens skolor, där personal på Kultur- och Näringslivssektorn har 
berättat om på vilket sätt de kan vara behjälpliga i det entreprenäriella lärandet och vilket stöd UF kan ge. Det har även 
inletts ett antal konkreta aktivitetspaket på ett antal skolor.  

Under hösten har personal för Kultur- och Näringslivssektorn ingått i en skrivargrupp, med uppdrag att formulera en 
ny strategi för Kalmar/Ölands Leaderområde. Detta har varit ett tidskrävande arbete, med många regelbundna av-
stämnings- och planeringsträffar.  

Det har även genomförts ett generationsskifte i personalstyrkan under året på grund av pensionsavgång, vilket har 
förändrat arbets- och ansvarsfördelningen inom sektorn.  

 Mål Resultat 

Nyföretagande (Jobs and society) 100 Ej klart 

Ranking (Svenskt Näringsliv) 150* 224 

Attityd (Svenskt Näringsliv) 3,5* 3,0 

Tillväxt enligt UC(UC & Företagarna) 230/270 133/183 

 

Långt från målet, absolut inte tillfredsställande, och inte helt lätt att förklara heller. Företagsklimatet blev, bland annat 
med anledning av detta, temat på ett av våra frukostmöten, och vi jobbar kontinuerligt med frågan. Under 2015 deltar 
Mörbylånga kommun i Insikt, som är en undersökning som SKL administrerar, och som vänder sig till företag, som 
har haft konkreta ärenden, och alltså inte är en attitydundersökning, som Svenskt Näringslivs undersökning är. 

Tillväxt enligt UC – 133/183: Avsevärt bättre än prognosen. Detta mäts dock ”bara” hos aktiebolagen, vilket utgör ca 
20 % av Mörbylångas totala antal företag, men av dessa hade 54 % ökat sin omsättning och 51 % sitt resultat. 

Inom destinationsutvecklingen blev det ett bemanningsglapp i början av året, men i Mörbylånga kommun certifierades 
ytterligare tre turistinformationer, förutom turistbyrån i Färjestaden, nämligen JAGS museum, Capellagården och 
Naturum i Ottenby. JAGS tillhandahölls även med broschyrställ och lånedator, för att besökaren själv ska kunna söka 
information. 

Natur och fritid 

Badplatser 

7 st. kommunala friluftsbad. 

Utvidgning och upprustning av Kleva badplats har genomförts med ny brygga, toalett, grill och bänkar. 

Vandrings-och cykelleder ca 18 mil 

Två nya avsnitt av vandringsled anlades på Stora Alvaret som resulterat i en 14 km lång sammanhängande led 
Upprustning av rastplatser med nya vindskydd, brunnar m.m. 

En personalförstärkning har skett med en fyra månader lång naturvårdartjänst under sommarperioden. 

Föreningsbidrag 

Justering av bidragsregler för kultur- och fritidsföreningar har genomförts och antogs av Kommun fullmäktige den 16 
december 2014. 

Sporthallar 

Ytterligare en sporthall har byggts under det gånga året i Torslunda. Mycket efterlängtat. Även denna hall fulltecknad 
när det gäller uthyrningen. 

Stenmjölsplan. 

Stenmjölsplan i Mörbylånga används i stort sett endast av ett fåtal föreningar. 

Konstgräsplanen 
Nyttjande av konstgräsplanen i Färjestaden har varit maximalt under ”högsäsong”, alla träningstider får delas mellan 
två föreningar samtidigt. 
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Isbanor och pulkaback  
Spolning av isbanor har varit minimalt under året. Pulkabacken intill elljusspåret i Färjestaden har dock använts ett 
antal veckor under säsongen mycket uppskattad då backen även är upplyst kvällstid. 

Motionsspår 

Motionsspåret i både Mörbylånga och Färjestaden används i stor utsträckning. 

Discgolfbana 

Discgolfbanan är uppskattad som en sysselsättning mitt i byn, dock finns det utrymme för flera användare. 

Multisportarena 

Multiarenan i Algutsrum har under året använts mycket enligt Algutsrums IF, förening som vi har skötselavtal med. 

Streethockeyplanen 

Streethockeyplanen blev helt klar på senhösten och en liten fotbollsplan kunde ordnas i anslutning till denna anlägg-
ning. 

Färjeparken 

Arbetet med projektet Färjeparken, allaktivitetsyta i anslutning till Färjehallen har pågått under hela året 2014 i samar-
bete med föreningar. Målen är att hela anläggningen skall vara driftklar och kunna invigas 6 juni 2015. 

Uthyrning 

Uthyrningen av kommunens samlingslokaler har i stort sett varit den samma som föregående år. 

Bokning 

Bokning utvecklas hela tiden, utökats med en ny sporthall som skall skötas i programmet ”booking”.  

Bokningssystemet har utvecklats såtillvida att hyresgäster själva gör bokningsförfrågningar i större utsträckning än 
tidigare. Låssystemet Aptus har uppdaterats i objekten så att koder används när man skall tillträda lokalen, vilket inne-
bär att hyresgäster kommer att kunna sköta vissa delar av sina bokningar helt själva.  

Indikatorer 

 2012 2013 2014 2015 

Utvecklat bokningssystem* 3 10 10 10 

Antal föreningar ** 85 85 85 85 

Upprustning av kommunala rastplatser 2 2 2 2 

Delsträckor vandringsled 0 1 2 1 

Utvecklade badplatser 1 1 2 2 

Biblioteken 

När det gäller digital delaktighet har biblioteken i samarbete med vuxenskolan gett ett flertal kurser inom projektet 
Digidel. Allmänheten har också möjlighet att boka tid för IT-handledning varje vecka på biblioteken i Mörbylånga och 
Färjestaden. Tillsammans har det blivit 35 tillfällen. 

Barnverksamheten har också uppfyllt sina mål genom Lässurr och programverksamhet. Fasta bokkassar delas ut till 
förskolorna, så att föräldrar lätt ska kunna låna bra bilderböcker på plats. Under året har Mörbylångas kommuns barn 
och ungdomar bjudits på olika evenemang från biblioteket. För de små har det funnits sagostunder och för deras nal-
lar, bjöds det på Nalle-spa med tillhörande saga. Skoleleverna kunde på sportlovet komma och göra egna filmtrailers 
och filmtemat togs även upp för ungdomarna som kom på en Införkväll på filmen Divergent. 

Skolbiblioteken arbetar efter sin handlingsplan med läsfrämjande åtgärder som skrivarverkstad, bok- och författarin-
formation, filmade boktips och arbete med Bokjuryn. 

Biblioteken har haft ett flertal utställningar och föredrag samt uppskattade bokcafé och stickcafé där externa aktörer 
hållit i trådarna. 

Alla biblioteken hade förtidsröstning till EU-valet och Riks- kommunal- och landstingsvalet 

De viktigaste händelserna under andra halvåret 2014 var i tillägg till verksamheten ovan att biblioteksplanen blev anta-
gen i Kommunfullmäktige och att ny bibliotekschef rekryterades. 
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Nyckeltal 

Utlån  2014 2013 2012 

Folkbibliotek 136 464 134 042 136 140 

Skolbibliotek 40 866 38 114 35 638 

Totalt 177 330 172 156   171 778 

 

Kommentar 

Biblioteket i Mörbylånga har tappat nästan ca 5% av utlånen medan biblioteket i Färjestaden fortsätter öka. Skolbiblio-
teken ökar också.  

Aktiva Låntagare 

 

Fysiska besök i biblioteken 

Biblioteksbesök 2014 Biblioteksbesök 2013 Biblioteksbesök 2012 

127 125 115 534 113 295 

 

Kommentar 

Besök- och utlåningssiffror visar en fortsatt ökning. Alla biblioteken hade förtidsröstning till EU-valet och Riks- 
kommunal- och landstingsvalet har bidragit till den stora ökningen av besökare. 

Utlåningssiffrorna omfattar folk- och skolbiblioteken medan besökssiffrorna gäller enbart folkbiblioteken. 

Det digitala biblioteket 

 

Kommentar 

Nedladdningen av e-böcker visar en fortsatt ökning. Många besökare vill fortfarande kontakta personalen när de ska 
reservera media.  

Som framgår av tabellen har 22 237 reservationer gjorts med hjälp av personalen. 

Besök på bibliotekswebben 

 

Kommentar 

Besöken på webbsidan visar en fortsatt ökning. 

Årets verksamhet i ett framtidsperspektiv 

Ny IT-bibliotekarie ska rekryteras våren 2015. Förhandlingar om flytt av Färjestadens bibliotek pågår.  

Information och marknadsföring 

Verksamhetsområdet omfattar kommunövergripande information och marknadsföring samt sekreterarskapet i kom-
munens valnämnd tillika ansvarig tjänsteman för valkansliet. 

 2014 2013 2012 

Folkbibliotek 6 456 6 166 6 021 

Skolbibliotek 2 253 2223 2313 

 2014 2013 2012 

Nedladdning av e-böcker 2 887 2 089 1 293 

Reservationer på webben 8 005 7 841 7 943 

Reservationer över disk 22 237 20 436 18 629 

 2014 2013 

Besök 24 659 22 989 

Unika besökare 7 517 6 440 

Sidvisningar 147 501 147 514  



 

30 

Under året har två val hållits; val till Europaparlamentet den 25 maj och val till riksdag, kommun och landsting den 14 
september. Detta har inneburit att en stor del av de personella resurserna har lagts på att administrera valen. Ansvaret 
för valkansliet innebär allt från att boka vallokaler och beställa valmaterial till att utbilda röstmottagare och svara på 
väljarnas frågor om val. 

En kommungemensam facebooksida sjösattes i september. Genom facebook får vi ännu en kanal för att sprida kom-
munal information och öka dialogen med medborgarna. Facebook kommer också vara en viktig kanal vid kriskom-
munikation. 

Måluppfyllelse 

 Mål 2014 

 

Utfall 2014 

 

Antal nr av hushållstidningen ”Mörbylånga - Din kommun” 3 3 

SKL:s ranking ”Information till alla” – en granskning av kommunernas webb-
platser (medelvärde i procent) 

80 

 

76 1) 

 

Antal besök på webbplatsen 2)  229 000 

Antal följare på Facebook  281 

1) För att uppnå högre resultat i undersökningen behöver vi bl.a. införa flera e-tjänster 

2) Indikatorn har ändrats från besökare/månad till besök/år då en ”besökare” kan räknas fler gånger.  

Ekonomiska resultat 

 

Redovisning av verksamheterna  

 
Verksamhetsområde Budget 

2014 
Utfall 2014  Avvikelse 

2014 
Utfall 

2013 

Avvikelse 

2013 

Näringslivsverksamhet -2 470 -2 248 222 -1 450 -360 

Kultur -4 181 -3 157 1 024 -3 235 537 

Fritid -7 920 -8 288 -368 -7 353 224 

Information -840 -836 4 -845 -5 

Bibliotek -7 520 -7 741 221 -7 556 290 

 

Kommentar 

Vi är i linje med budgeterade medel. 

 

Kultur och Näringsliv 2014 2013 2012 

Intäkter 3 872 3 920 3 438 

Kostnader -26 143 24 360 22 816 

Nettokostnader 22 270 20 440 19 378 

    

Årsbudget -22 931 21 125 20 596 
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