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Kommunfakta 

 
 

 

 
6 597   hushåll finns i kommunen 

169 barn   föds 

1 012 stycken   flyttar in till kommunen 

907 stycken  flyttar ut från kommunen 

653 barn   går på 16 olika förskolor 

1 732 elever  (fördelat på 8 skolor) går till skolan 

161 720   lån görs på biblioteket 

1 898    pendlar dagligen in till kommunen  

3 598    pendlar dagligen ut från kommunen 

883 495 kvadratmeter gräsytor hanteras 

1 100 km  VA-ledningar finns i kommunen 

Landareal   667 kvkm 

Invånare per kvkm  22 

Ölands längd  137 km 

Landskapsblomma Ölandssolvända 

Landsskapsdjur  Näktergal 

Siffrorna anger ett snitt för 2017.  
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Källa: SCB 
 

Skattekollen 

Är du nyfiken på vart 
dina skattepengar tar 
vägen? 

På kommunens 
webbplats kan du enkelt 
ta reda på hur din 
kommunalskatt fördelas. 

Läs mer på  
www. morbylanga.se/ 
skattekollen 
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Kommunens politiska 
organisation 
 

 
 

Politisk organisation 
Kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. Kommunfullmäktige 
bestämmer om vilka mål kommunen ska ha och hur pengarna i budgeten ska användas. 

Vart fjärde år bestämmer kommunens medborgare vilka som ska sitta i kommun-
fullmäktige. Platserna fördelas till de olika politiska partierna efter antal röster i 
kommunvalet. 

Mandatfördelning 2018-2022 

Parti S M C SD V KD MP L Totalt 

Antal ledamöter 13 11 9 6 2 2 1 1 45 

 

Valnämnd 

Valnämnden tar hand om kommunens uppgifter vid allmänna val till riksdag, landsting 
och kommunfullmäktige, Europaparlamentet samt vid genomförande av 
folkomröstningar. 

Valberedning 

Valda ledamöter förbereder förslag på personer till styrelse och nämnder. 
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Revision 

Varje år granskar revisorer all verksamhet som bedrivs av styrelser och nämnder och 
bedömer om verksamheterna sköts på ett ändamålsenligt och ekonomiskt 
tillfredsställande sätt. 

Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen, KS, är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan och utses av 
kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen består av 13 ledamöter och 9 ersättare. 

Kommunstyrelsen har ett särskilt ansvar för ledning och samordning av kommunens 
verksamheter, men också för ekonomi och budget. Andra uppgifter för kommunstyrelsen 
är att 

 ha uppsikt över verksamhet som bedrivs i kommunala företag, stiftelser och 
kommunalförbund 

 samordna arbetet med att formulera övergripande mål för kommunen 
 formulera kommunens arbetsgivarpolitik  
 se till att de beslut som fattas av kommunfullmäktige blir verkställda i tid. 

Kommunstyrelsens budget- och uppföljningsutskott ska på kommunstyrelsens uppdrag 
noga följa all verksamhet som kommunstyrelsen är direkt ansvarig för. Dessutom ska 
budget- och uppföljningsutskottet följa hur övriga verksamheters ekonomiska ställning 
utvecklas. Budget- och uppföljningsutskottet består av 5 ledamöter och 3 ersättare.  

En fullständig beskrivning av kommunstyrelsens uppdrag finns i författningssamlingen 
MBLAFS 2018:9 (Reglemente för kommunstyrelsen).  

Socialnämnd 

Socialnämnden som består av 9 ledamöter och 5 ersättare, uträttar kommunens uppgifter 
enligt socialtjänstlagen, hälso- och sjukvårdslagen och vad som i lag sägs om 
socialnämnd. 

Socialnämnden ansvarar för kommunal hälso- och sjukvård, omsorg om personer med 
funktionsnedsättning, äldreomsorg, drift av socialtjänstens olika boendeformer och HVB-
hem, familjerådgivning, budgetrådgivning samt individ- och familjeomsorg.  

Sociala utskottet ansvarar för individärenden inom individ- och familjeomsorgen. 
Uppgifter som behandlas i sociala utskottet skyddas av sekretess. Sociala utskottet har  
3 ledamöter och 3 ersättare.  

En fullständig beskrivning av socialnämndens uppdrag finns i författningssamlingen 
MBLAFS 2018:12 (Reglemente för socialnämnden).  

Samhällsbyggnadsnämnd 

Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för kommunens uppgifter inom plan- och 
byggnadsväsendet samt miljö- och hälsoskyddsområdet. Dessutom hanterar nämnden 
frågor som regleras i alkohol- och tobakslagstiftningen.  

Samhällsbyggnadsnämnden består av 9 ledamöter och 5 ersättare.  

En fullständig beskrivning av samhällsbyggnadsnämndens uppdrag finns i 
författningssamlingen MBLAFS 2018:13 (Reglemente för samhällsbyggnadsnämnden).  
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Kultur- och tillväxtnämnd 

Kultur- och tillväxtnämnden ska ha fokus på tillväxtfrågor och på hur de områden som 
kultur- och tillväxtnämnden ansvarar för både var för sig och gemensamt kan bidra till 
kommunens tillväxt. Kultur- och tillväxtnämnden ansvarar för fritidsfrågor, näringslivs- 
och landsbygdsutveckling, arbetsmarknadsfrågor, kulturverksamhet och kulturskola, 
mark och exploatering samt infrastruktur där områdena vatten, avlopp, fjärrvärme, gator 
och vägar, kartförsörjning, parker och allmänna platser, hamnar och fastigheter ingår.  

Kultur- och tillväxtnämnden är också:  

 samordnande och verkställande nämnd för kommunens byggnads- och 
anläggningsverksamhet 

 arbetslöshetsnämnd enligt lagen (1994:475) om arbetslöshetsnämnd  
 trafiknämnd enligt lagen (1978:475) om nämnder. 

Kultur- och tillväxtnämnden består av 9 ledamöter och 5 ersättare.  

En fullständig beskrivning av kultur- och tillväxtnämndens uppdrag finns i 
författningssamlingen MBLAFS 2018:10 (Reglemente för kultur- och tillväxtnämnden).  

Utbildningsnämnd 

Utbildningsnämnden ansvarar för kommunens omsorg och utbildning i förskola, 
förskoleklass, grundskola, gymnasieskola, särskola samt för kommunal vuxenutbildning, 
fritidshem, öppen förskola och elevhälsa. Till skillnad från andra verksamheter har 
skolväsendet dubbla huvudmän, vilket innebär att nämnden har både ett statligt och 
kommunalt uppdrag.  

Utbildningsnämnden består av 9 ledamöter och 5 ersättare.  

En fullständig beskrivning av utbildningsnämndens uppdrag finns i författningssamlingen 
MBLAFS 2018:11 (Reglemente för utbildningsnämnden).  
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Politisk inriktning 
Den nya politiska majoriteten i Mörbylånga kommun består av Socialdemokraterna och 
Centerpartiet med stöd av Vänsterpartiet. Vår vision är en kommun som präglas av 
demokrati, humanitet, solidaritet, rättvisa villkor och individens möjlighet att leva det 
goda livet – från söder till norr och från öst till väst. Visionen grundar sig på ett konkret 
miljötänkande, jämställdhet och stark framtidsoptimism. Vi vill vara en växande kommun 
integrerad i en framgångsrik region som är socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbart.   

Den nya majoritetens främsta prioritet är ordning och reda i kommunens ekonomi, vilket 
förutsätter ett tydligt och närvarande politiskt ledarskap. En långsiktigt stabil ekonomi är 
en förutsättning för att möta det fortsatt stora investeringsbehovet samtidigt som 
låneskulden behöver minska. Ekonomin för hela den svenska kommunsektorn försämras i 
en allt snabbare takt. En av anledningarna till de ekonomiska utmaningarna är den 
demografiska utvecklingen med allt fler äldre och yngre medan antalet invånare i 
arbetsför ålder inte ökar i samma takt. Det ekonomiska läget inför 2019 är kärvt och 
kräver att alla hjälps åt och drar sitt strå till stacken. 

Budgeten för 2019 är resultatet av den gamla majoritetens budgetriktlinjer. Den nya 
majoritetskonstellationen har haft begränsade möjligheter att påverka prioriteringarna, 
dels på grund av det kärva ekonomiska läget och dels på grund av ovissheten som råder 
på regeringsnivå. Så länge vi inte vet vilken regering som kommer att ta ansvar för 
Sverige är det också svårt att veta vilka nationella satsningar som kan komma 
Mörbylånga kommun till del i form av riktade eller generella statsbidrag.  

Vår målsättning har hela tiden varit att undvika besparingar, framförallt inom 
socialnämndens och utbildningsnämndens verksamhetsområden. Utgångspunkten är att 
de besparingar som verksamheterna tvingas göra, så långt det är möjligt, ska ske genom 
utveckling av organisation och arbetsformer samt digitaliseringens möjligheter utan att 
kvalitén i verksamheterna blir lidande. Om Mörbylånga kommun erhåller nya generella 
statsbidrag för 2019 kommer dessa, efter att ett godtagbart ekonomiskt resultat 
prognostiserats, fördelas till socialnämnden och utbildningsnämnden för att mildra 
konsekvenserna av de generella besparingarna.  

Vi vill att alla invånare i hela kommunen erbjuds en välfärd och jämställd kommunal 
service som håller hög kvalitet. Relationerna till näringslivet behöver stärkas och 
förbättras. Vår målsättning är att företagsklimatet i Mörbylånga kommun ska förbättras i 
jämförelse med andra kommuner. Kommunens vård och omsorg såväl som 
utbildningsverksamheten ska tillhöra de bästa i Sverige. Detsamma gäller inom 
kulturområdet då vi ser kulturen som en grundläggande del av människors möjligheter till 
självförverkligande och delaktighet i samhället. Därför är det viktigt att satsa mer resurser 
på dessa områden än andra jämförbara kommuner, vilket Mörbylånga kommun, trots 
besparingarna, också gör.  

Förutom att Mörbylånga kommun även fortsättningsvis kommer att satsa mer resurser på 
vård och omsorg, grundskola, förskola och kultur än jämförbara kommuner finns medel 
avsatta i budgeten för det så viktiga digitaliseringsarbetet, ett antal detaljplaner som 
möjliggör utvecklingen av kommunen samt gymnasieskolan där kommunen tidigare legat 
väldigt långt under jämförbara kommuners resurstilldelning.  



 
 
 
 
 

12 

 

Utöver de ekonomiska utmaningarna som vi står inför under 2019 blir kraftsamlingen för 
hela södra Öland ett genomgående tema för årets arbete. Den 16 oktober 2018 
informerades kommunen om att Cementa överväger att avveckla fabriken i Degerhamn. I 
skrivande stund vet vi inte om nedläggningen blir verklighet men oavsett vad beslutet blir 
kommer det att krävas strategiskt arbete för att tillsammans med invånare, företag och 
myndigheter skapa en positiv utveckling för södra Öland.  

Vi i den nya majoriteten är väl medvetna om de stora utmaningar som väntar, inte minst 
det uppenbara problemet med att trygga dagens och framtidens vattenförsörjning. Vi ser 
ändå med tillförsikt på framtiden och är fast övertygade om att vi med gemensamma 
krafter och i samarbete och dialog med invånare, företag, föreningar och andra 
demokratiska krafter ska kunna utveckla Mörbylånga kommun för en hållbar framtid. 

 

Matilda Wärenfalk (S),    Anna-Kajsa Arnesson, (C) 

Kommunstyrelsens ordförande Förste vice ordförande i 
kommunstyrelsen  
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Kommunens värdegrund – 
Människan i fokus 
Det ställs höga krav på kommunen när det gäller dialog med invånare, individ-
anpassningar, externa kontakter samt hög kvalitet och god service på tjänsterna som 
levereras. Denna utveckling kommer med all säkerhet att öka i takt med att nya 
generationer växer upp. Utifrån detta är det viktigt att Mörbylånga kommun utvecklar 
hela sin organisations förmåga att möta de växande behoven och förväntningarna. 
Grunden för detta arbete är visionen och de värden som kommunen vilar på. 

Alla medarbetare i organisationen ska vara väl förtrogna med visionen och värdegrunden 
och agera utifrån värderingarna som styr verksamheten. Bilden av Mörbylånga kommun 
skapas av de upplevelser som människor får av våra tjänster och vår service samt hur de 
bemöts av kommunens medarbetare. 

Vår gemensamma värdegrund beskriver hur vi ser på dem som är berörda och beroende 
av vår verksamhet. Värdegrunden ger uttryck för vår människosyn, vårt förhållningssätt 
och hur vi ständigt har kvalitet och effektivitet i fokus. Medarbetarnas fulla potential ska 
tas till vara i allt utvecklingsarbete med utgångspunkt från vår värdegrund som är 
”Människan i fokus”.  

Mörbylånga kommuns värdegrund utgår från människan i fokus. Vi ansvarar för att 
tillsammans utveckla Mörbylånga kommun på ett kreativt och jämlikt sätt. För oss 
innebär det att 

 vi ger ett gott bemötande 
 vi är öppna och tydliga och ser vår roll i ett större sammanhang 
 vi ansvarar för att hela verksamheten fungerar och når uppsatta mål 
 vi presterar mer när vi tillsammans tar tillvara våra erfarenheter och kompetenser. 

Värdegrunden fastställdes av kommunfullmäktige i november 2012. Hur vi beskriver 
värdegrunden och vad den betyder för oss har vi diskuterat på arbetsplatsträffar och i 
chefsgrupper. Kommunledningen har fastställt värdeorden ansvar, tillsammans, 
utveckling och kreativitet.  
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Kommunens vision 
Mörbylånga kommun har en vision om framtiden. Det är en vision både för kommun-
koncernens organisation och för Mörbylånga kommun som plats. Visionen pekar ut 
färdriktningen för kommunens agerande både på kort och lång sikt i vår strävan att skapa 
attraktionskraft, tillväxt och en kommun som ger möjlighet för alla invånare att leva det 
liv var och en vill leva. Alla kan och får vara med och bidra i utvecklingen. 
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God ekonomisk hushållning 
och måluppfyllelse 
Styrning av den kommunala verksamheten med dess omfattning och bredd är en stor 
utmaning. Det grundläggande syftet med styrningen är samordning och inriktning av 
verksamhetens delar mot gemensamma mål. De övergripande strategierna och målen för 
kommunens arbete är framtagna i syfte att förverkliga Mörbylånga kommuns vision: 
”Mörbylånga – en kommun där vi växer, lever och verkar tillsammans. Här skapar 
vi goda förutsättningar för vår framtid, trygghet och fritid.”  

Mörbylånga kommun tillämpar principerna för målstyrning efter uppföljningsmodellen 
”balanserat styrkort”. De kommunövergripande målen omfattar fyra olika perspektiv som 
är medborgare, utveckling, medarbetare och ekonomi.  

Perspektiven ”Medborgare” och ”Utveckling” riktar sig utåt till invånare, företag och 
andra intressenter som verkar i kommunen och omfattas av kommunalt finansierande 
tjänster eller kommunens myndighetsutövning. Perspektiven ska ge uttryck för vad som 
utlovas till kommuninvånarna, hur ett hållbart samhälle skapas samt hur en attraktiv 
kommun byggs både för dagens och morgondagens behov, förväntningar och utmaningar.  

Perspektiven ”Medarbetare” och ”Ekonomi” riktar sig inåt mot organisationen och 
beskriver förutsättningar för att kunna leverera god kommunal service till våra invånare. 
Perspektiven beskriver vad som stärker och utvecklar kompetenser och resurser och vad 
som gör kommunen till en attraktiv arbetsgivare med stolta medarbetare. Vidare ska 
ekonomiperspektivet svara på frågor hur effektiviten kan ökas. 
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Kommunövergripande mål 

Medborgare 

Mål  

Invånare i Mörbylånga kommun upplever kommunen som en bra plats att bo och  
verka i. Medborgare har god insyn och är delaktiga i kommunens verksamhet.  
Medborgare uppfattar Mörbylånga kommun som en trygg kommun. 

Strategier 

 Alla kommunalt finansierade verksamheter ska arbeta med delaktighet och 
inflytande. 

 Involvera invånare, näringsidkare och besökare i samtal och medborgardialoger för 
att utveckla kommunens verksamhet.   

 Ett utvecklingsområde är digitala dialoger. 
 Hitta bra former för att ta tillvara synpunkter, förslag, nya idéer och innovationer. 

Återkoppling är viktigt.  
 Utveckla kommunens webbplats och kommunens engagemang i sociala medier. 

 

Indikatorer Utfall 
2017 

Prognos 
2018 

Mål 
2019 

Mörbylånga kommun, en bra plats att bo  
och leva i (NRI*) 

63  >65 
 

Mörbylånga kommun bedriver ett bra miljöarbete (NMI**) 57  >60 
God insyn och inflytande över 
kommunens verksamhet (NII***) 

38  >40 

Trygga i vår kommun (NRI****) 70  >70 
*NRI – nöjd region index. Sammanvägt värde av 8 faktorer. Skala 1-100. Snitt av landets deltagande kommu-
ner 2017, 60. **NMI – nöjd medborgarindex. Skala 1-100. Snitt av landets deltagande kommuner 2017, 57. 
***NII – nöjd inflytande index. Sammanvägt värde av 4 faktorer. Skala 1-100. Snitt av landets deltagande 
kommuner 2017, 40. **** NRI- nöjd region index. Sammanvägt värde av 3 frågor kring trygghet. Skala 1-
100. Snitt av deltagande kommuner 2017, 57. 
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Utveckling 

Mål  

Mörbylånga kommun har låg arbetslöshet. Företagsklimatet är bra. Medborgarna 
uppfattar att tillgängligheten till natur, fritidsintresse, kultur- och idrottsevenemang är 
hög. Kommunen erbjuder bra boendealternativ som uppfattas attraktiva. 

Strategier 

 Medverka till tillväxtfrämjande åtgärder för företagen och arbeta för att de företag 
som redan finns i kommunen stannar kvar, kan utvecklas och växa. 

 Systematiskt arbeta med insatser för företagsetableringar.  
 Verkställa Projektet Sydöland enligt framtagen strategi. 
 Fokusera på att möjliggöra arbete och egen inkomst för alla, med en särskild 

satsning på ungdomar och nyanländas etablering i samhället. 
 Säkra upp mark för bostäder samt utveckla smidiga processer för mark- och 

exploateringsarbetet, planarbete och bygglovprocessen för att möta målet om 
16 000 invånare 2025. 

 Öka attraktionskraften genom att visa upp tillgången till en unik natur, närheten till 
havet, ett levande kulturutbud och ett aktivt fritids-, idrotts- och föreningsliv. 

 Utveckla samarbetet med Ölands turismorganisation så att verksamheterna berikar 
varandra ytterligare. 
 

Indikatorer Utfall 
2017 

Prognos 
2018 

Mål 
2019 

Arbetslöshet 18-64 år i kommunen, andel av befintlig  
befolkning* 

4,3  <6,1 

Det finns goda arbetsmöjligheter (NRI**) 51  >55 
Tillgång till natur, fritidsintresse, kultur och  
idrottsevenemang (NRI***) 

60  >61 

Möjligheter att hitta bra boende (NRI****) 53  >55 
Helhetsbedömning av Mörbylånga kommuns 
verksamheter (NMI*****) 

51  >55 

*Antal öppet arbetslösa och personer i program med aktivitetsstöd i åldern 18-64 år dividerat med antal 
invånare 18-64 år. Avser statistik från mars månad år T. Källa: Arbetsförmedlingen och SCB 
(N00919).**NRI – nöjd region index. Skala 1-100. Snitt av deltagande kommuner 2017, 57. ***NRI- nöjd 
region index. Sammanvägt resultat av 5 frågor runt fritidsmöjligheter. Skala 1-100, snitt av deltagande kom-
muners resultat 2017, 61. ****NRI- nöjd region index. Sammanvägt resultat av tre frågor runt bostäder. 
Skala 1-100. Snitt av deltagande kommuner 2017, 52. *****NMI- nöjd medborgare index. Sammanvägt 
resultat 14 områden runt kommunens verksamheter. Skala 1-100. Snitt av deltagande kommuner 2017, 55.  
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Medarbetare 

Mål  

Medarbetare i Mörbylånga kommun ser fram emot att gå till sitt arbete. Delaktigheten i 
arbetet är hög och vi jobbar med förbättringsarbete. Sjukfrånvaron sjunker i hela  
organisationen. 

Strategier 

 Stärka Mörbylånga kommuns arbetsgivarvarumärke genom att aktivt arbeta med 
att attrahera, rekrytera, utveckla och behålla medarbetare. 

 Stärka samarbetet med universitet, högskolor och andra utbildningsanordnare. 
 Fokusera på ledarskapet och medarbetarskapet genom dialog om mål, uppdrag, 

kvalitet och kompetensutveckling. 
 Uppmuntra alla medarbetare till ett innovativt förhållningssätt, arbeta med 

kontinuerliga förbättringar och verksamhetsutveckling. 
 Värna om och utveckla samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagar-

organisationerna. 
 

Indikatorer Utfall 
2017 

Prognos 
2018 

Mål 
2019 

Jag ser fram emot att gå till arbetet,  
(HME enkät*) 

73% 
 (mätning i 

februari 
2018) 

75 % 
 

>75 % 

Min arbetsplats mål följs upp och utvärderas på ett 
bra sätt, (HME enkät) 

66% 
(mätning i 

februari 
2018) 

75 % 
 

>75 % 

HME enkät total 76% 
(mätning i 

februari 
2018) 

80 % 
 

>80 % 

Sjukfrånvaro i % av arbetstiden 6,8 % 6,5 % <6,5 % 
*HME – Hållbart medarbetarengagemang. SKL - Sveriges kommuner och landsting håller i undersökningen 
Tre frågeområden – motivation, ledarskap och styrning. Sammanlagt nio frågor. 
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Ekonomi 

Mål  

Kommunens ekonomiska resultat ska över budgetperioden 2018-2020 genomsnittligt 
uppgå till minst 1,5 % av skatteintäkterna. I slutet av perioden ska resultatet nå 2 %. 

Strategier   

 Säkerställa en långsiktig ekonomisk balans i verksamheter genom att erbjuda 
kontinuerlig redovisning av de ekonomiska resultaten för politiker och tjänstemän. 

 Skaffa ett webbaserat planerings- och uppföljningssystem för att säkerställa 
ordning och reda och transparens av processer.  

 Kvalitetshöjande investeringar, som inte direkt ger ökade skatteintäkter och/eller 
minskade kostnader, ska helt finansieras med egna medel. Tillväxtinvesteringar 
som ger ökade skatteintäkter kan till viss del finansieras med nya lån. 

 Säkerställa att buffertar finns för oförutsedda händelser och volymökningar. Följa 
upp och redovisa beslutade investeringar. 
 

Indikatorer Utfall 
2017 

Prognos 
2018 

Mål 
2019 

Verksamhetskostnadernas nettokostnader, 
förändring med föregående år 

4,3 % 3,0 % <3,5 % 

Årets resultat i procent av skatteintäkter,  
generella bidrag och utjämning 

2,1 % 2,2 % >1,5 % 

Kommunens soliditet inklusive  
pensionsförbindelse inom linjen 

9 % 10,6 % >10 % 

Självfinansieringsgrad av skattefinansierade  
investeringar.  

140 % 156 % 
 

>100 % 

Självfinansieringsgrad av taxefinansierade  
investeringar 

17,8 % 7,6 % >50 % 

 

Uppdrag till kommundirektören i samband med budget 
2019 
Uppdragen är politikens beställning till tjänstemannaorganisationen. Varje uppdrag ska 
lyftas i berörd instans (KS, nämnd, utskott etc.), där politiker och tjänstemän tillsammans 
konkretiserar uppdraget, formulerar mål samt fastställer tidsplan och metod. 

 Budgetprocessen i Mörbylånga kommun behöver förtydligas och utvecklas. I och 
med att kommunen har ett nytt politiskt ledarskap behöver även vision, värdegrund 
och kommunövergripande mål ses över och revideras. Kommundirektören får i 
uppdrag att initiera en översyn av budgetprocessen och budgetdokumenten.  
 

 Den viktigaste resursen och garanten för hög kvalitet i kommunala verksamheter är 
personalen. Kommundirektören får i uppdrag att ta fram ett personalpolitiskt 
program som beskriver hur kommunen ska bli en attraktivare arbetsgivare, möta 
kompetensförsörjningsbehoven samt erbjuda medarbetarna en trygg arbetsmiljö 
med rimlig arbetsbelastning. Särskild hänsyn ska tas till den alarmerande 
kompetensbristen inom utbildningsområdet samt vård och omsorg. Införandet av 
heltid som norm, deltid som möjlighet ingår också i uppdraget. 
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 FNs globala mål för hållbar utveckling handlar om ett ekonomiskt, socialt och 

miljömässigt ansvarstagande. Kommundirektören får i uppdrag att presentera ett 
förslag på hur målen ska implementeras i kommunens verksamheter och därmed 
bli en naturlig del av den fortsatta utvecklingen av Mörbylånga kommun mot en 
hållbar framtid. Fokus ska ligga på integration, miljö, samhällsstyrning och 
mänskliga rättigheter. En del i uppdraget är att implementera barnkonventionen 
som blir lag 2020. 
 

 Företagsklimatet i Mörbylånga kommun behöver förbättras. Kommundirektören 
får i uppdrag att ta se över organisationen av kommunens arbete med 
näringslivsfrågor samt ta fram en konkret handlingsplan för hur näringslivet ska 
utvecklas och nyetableringar stimuleras. 
 

 Mörbylånga kommun ska vara en ledande kulturkommun. En grund i arbetet för 
att uppnå detta finns i Kulturstrategi för Mörbylånga kommun 2016-2025. 
Kommundirektören får i uppdrag att ta fram en konkret plan för vad det innebär att 
vara en ledande kulturkommun och hur det ska uppnås. I uppdraget ingår att se 
över och samordna arbetet med kulturfrågor i kommunens olika verksamheter för 
att stärka helhetssyn, samarbete och transparens. 
 

 Andelen äldre i befolkningen ökar vilket ställer höga krav på välfärden. Det är 
kommunens ansvar att ha en långsiktig planering kring hur dessa krav ska hanteras 
ur ett kommunalt perspektiv. Kommundirektören får i uppdrag att ta fram en 
långsiktig äldreomsorgsplan, inklusive lokalförsörjningsplan, utifrån de 
demografiska behoven. I uppdraget ingår att se över behovet av omsorgsplatser i 
särskilt boende och för personer med funktionsvariation i kommunens olika delar 
samt önskemålen om trygghetsboenden. I uppdraget ingår att utreda huruvida 
någon del av verksamheten ska läggas på privata utförare. 
 

 Den södra kommundelen står inför stora utmaningar. För att även landsbygden i 
vår kommun ska vara levande och tillgänglig krävs långsiktighet, helhetssyn och 
samverkan. En grund i detta arbete finns i strategin för utveckling av södra Öland 
som antogs 2017. Kommundirektören får i uppdrag att tillsätta en styrgrupp med 
tillhörande arbetsgrupper som ska fortsätta arbetet och kraftsamla för utvecklingen 
av södra Öland. Arbetet ska ske i tät dialog med lokalbefolkning, civilsamhälle och 
näringsliv.  
 

 Kulturskolan utgör ett viktigt komplement till kommunens lagstadgade 
verksamheter. Kommundirektören får i uppdrag att ta fram förslag på hur köerna 
till kulturskolan ska minskas samt hur verksamheten kan utvecklas och göras mer 
tillgänglig för kommunens alla barn och ungdomar. 
 

 Mörbylånga kommun ser över vägbelysningen i samband med övertagandet från 
Eon. Med stöd av kommunens belysningspolicy har beslut fattats om att släcka ner 
ett antal belysningspunkter. Kommundirektören får i uppdrag att göra en grundlig 
konsekvensanalys av den nedsläckning som hittills genomförts. I uppdraget ingår 
också att utreda hur kommunen kan bidra till att belysning kan överlåtas till 
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privatpersoner genom exempelvis ny hållbar teknik och samarbete med andra 
aktörer.  
 

 Kommunens bostadsbolag är en viktig del i arbetet med att åstadkomma fler 
bostäder i allmänhet och hyresrätter i synnerhet. Kommundirektören får i uppdrag 
att genomföra en oberoende genomlysning av MBAB och MFAB där man ser över 
ägardirektiv, finansiell status, förvaltningsavtal samt ledning och styrning. Ett syfte 
med uppdraget är att öka helhetssynen, samarbetet och transparensen inom 
kommunkoncernen. 
 

 För att Mörbylånga kommun ska klara framtidens utmaningar krävs utökat 
samarbete. Kommundirektören får i uppdrag att undersöka förutsättningarna för 
nya samarbeten såväl som fördjupade befintliga samarbeten med kommuner, 
föreningar och andra aktörer. Områden som är särskilt intressanta att undersöka är 
VA, energi, allmännyttan, socialjour, kultur, fritid och idrott, näringsliv samt 
myndighetsutövning inom miljöområdet. 
 

 Jämställdhet handlar om att kvinnor och män ska ha samma möjlighet att forma 
samhället och sina egna liv. Jämställdhet skapas där beslut fattas, resurser fördelas 
och normer uppstår. Kommundirektören får i uppdrag att ta fram en handlingsplan 
för ett systematiskt och effektfullt jämställdhetsarbete. Ett särskilt fokus ska läggas 
på jämställd medborgarservice och genuspedagogik. I uppdraget ingår att utse en 
representant med samordningsuppdrag som deltar i länsstyrelsens regionala 
nätverk Jämställdhet, Skola, Hbtq och Våld.  
 

 Den pedagogiska verksamheten i skolan måste ha goda förutsättningar för att nå 
de högt uppsatta mål och förväntningar som finns. Kommundirektören får i 
uppdrag att ta fram en plan för att stärka och förbättra förutsättningarna för 
planering, uppföljning och utvärdering av det pedagogiska arbetet i skolan. 
 

 Kommunens fjärrvärmeverksamhet dras årligen med ekonomiska underskott. 
Kommundirektören får i uppdrag att se över fjärrvärmeverksamheten och komma 
med förslag på hur verksamheten ska utvecklas alternativt avyttras.  
 

 Att vi får leva längre innebär att allt fler behöver enklare hjälp i hemmet för att 
kunna klara vardagen. Sedan 1 juli 2018 finns möjlighet för kommunerna att införa 
förenklad biståndsbedömning för servicetjänster. Kommundirektören får i 
uppdrag att ta fram förslag på hur alla kommunmedborgare över 75 år kan erbjudas 
upp till åtta timmars serviceinsatser i månaden med förenklad biståndsbedömning.  
 

 Kommundirektören får i uppdrag att arbeta in detaljplanen i planprogrammet för 
Mörbylånga. Syftet att skapa förutsättningar för bostäder med centralt och 
havsnära läge i form av flerbostadshus kvarstår.  
 

 År 2020 firar Mörbylånga 200 år och Världsarvet 20 år. Förberedelserna för 
firandet har påbörjats men de formella formerna är inte klara och därför finns ingen 
särskild budget avsatt. Kommun-direktören får i uppdrag att beräkna kommunens 
kostnader för firandet av Mörbylånga 200 år. Medel för kostnader under 2019 
reserveras på kommunstyrelsens konto för oförutsett.  
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Styrdokument beslutade av kommunfullmäktige 
År 2016 beslutade kommunstyrelsen om vissa riktlinjer för styrdokument. Det finns tre 
nivåer av styrdokument i kommunen; författningssamlingen, de övergripande 
styrdokumenten samt verksamhetsegna styrdokument. Som stöd till kommunens anställda 
finns det dessutom handböcker som innehåller vissa regler och riktlinjer.  

Författningssamlingen  

Författningssamlingen består av fem olika delar: 

 Allmänna bestämmelser som innehåller VA-bestämmelser eller allmänna 
bestämmelser för användande av kommunens allmänna vatten- och 
avloppsanläggning, antagna av kommunfullmäktige.  

 Föreskrifter som rör hälsoskydd, ordningsfrågor samt vattenskyddsområden. 
Kommuners rätt att upprätta föreskrifter regleras i Regeringsformen 8 kap 2 §. 
Kommunfullmäktige beslutar om antagande utom gällande ordningsföreskrifterna 
för vilka kommunstyrelsen och Länsstyrelsen i Kalmar län samverkar. 

 Interna bestämmelser innehåller kommunens interna regelverk. Här finns 
delegeringsordningar, arbetsordningar och reglementen. Beslutande är såväl 
kommunfullmäktige som de bägge nämnderna samt kommundirektör, miljö- och 
byggnadschef och överförmyndare. 

 Under rubriken Koncernen och förbunden finns bolagsordningar och ägardirektiv 
för de kommunala bolagen. Här finns också möjlighet att publicera 
förbundsordningar för sådana kommunalförbund där kommunen är medlem. 
Samtliga dokument antas av kommunfullmäktige. 

 Taxor och avgifter innehåller taxor som tillhör författningssamlingen och samtliga 
publicerade taxor är antagna av kommunfullmäktige. Taxor och avgifter är under 
egen rubrik också en separat del av regler och styrande dokument. 

Övriga styrdokument antagna av kommunfullmäktige 

Den dokumentterminologi som används är fastlagd utifrån en riktlinje från 2015. Av den 
framgår det att vi arbetar med strategier, planer, policys och riktlinjer. 

Strategier 

 Visioner och strategier 2015, antagen den 26 oktober 2011 
 Turismstrategi, godkänd den 18 juni 2013 
 Handelsstrategi 2015-2019, antagen den 22 september 2015 
 Kommunikationsstrategi, antagen den 6 oktober 2015 
 Strategi för att motverka våldsbejakande extremism, antagen den  

21 december 2015 
 Kulturstrategi 2016-2025, antagen den 22 mars 2016 
 Näringslivsstrategi 2016-2025, antagen den 26 april 2016 
 IT-strategi, antagen den 26 april 2016 
 Natur-Fritid-Idrottsstrategi, antagen den 27 september 2016 
 Strategi för utveckling av södra Öland, antagen den 25 april 2017 
 Klimatstrategi 2017-2020, antagen den 20 juni 2017 

Planer 

 Plan för hantering av extraordinära händelser, fastställd den 29 februari 2012 
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 Oljeskyddsplan, godkänd den 28 maj 2013 
 Tillgänglighetsplan, antagen den 25 november 2014 
 Biblioteksplan, antagen den 16 december 2014 
 Översiktsplan, antagen den 24 mars 2015 
 VA-plan, antagen den 24 mars 2015 
 Serviceplan 2015-2020, antagen den 17 november 2015 
 Styrdokument för kommunens krisberedskap, antagen den 21 december 2015 
 Folkhälsoplan 2017-2020, antagen den 20 december 2016 

Policydokument 

 Inköpspolicy, reviderad den 20 maj 2008 
 VA-policy, antagen den 20 juni 2012 
 Brandskyddspolicy, antagen den 26 februari 2013 
 Representationspolicy, antagen den 24 september 2013 
 Upphandlingspolicy, godkänd den 13 mars 2014 
 Policy för verksamhetsområden med allmänna vattentjänster, antagen den  

20 oktober 2015 
 Policy för offentlig konst, antagen den 26 januari 2016 
 Policy för integrationsarbete, antagen den 21 juni 2016 
 Lönepolicy med riktlinjer - Tematiskt tillägg till personalstrategin, antagen av KS i 

juni 2016 
 Revidering av Arbetsmiljöpolicy 2015-2019 - Tematiskt tillägg till 

Personalstrategin, antagen i KS den 24 augusti 2016  
 Informationssäkerhetspolicy, antagen den 28 februari 2017 
 Kostpolicy, antagen den 7 mars 2017 
 Policy för biståndshandläggning inom omvårdnad, omsorg och service enligt 

socialtjänstlagen i Mörbylånga kommun, antagen i KS den 15 augusti 2017 
 Policy för arbetsintegrerade sociala företag i Mörbylånga kommun, antagen i KS 

den 15 augusti 2017 
 Policy för väg- och gatubelysning, antagen den 24 oktober 2017  
 Servicepolicy samt handlingsplan (Förenkla helt enkelt - Kommunens kvalitet i 

korthet (KKIK) - SCB), antagen den 28 augusti 2018 

Riktlinjer 

 Riktlinjer – Mottagande av ensamkommande barn, antagen den 19 maj 2015 
 Riktlinjer för klagomålshantering, antagen den 22 mars 2016 
 Riktlinjer för kommunstyrelsens prövning av de kommunala bolagen, antagen av 

KS den 7 juni 2016 
 Planeringsförutsättningar för nödvattenförsörjning, antagen den 21 juni 2016 
 Riktlinjer - Våld i nära relationer (VNR), antagen i KS den 9 maj 2017 
 Riktlinje - Hot, våld och trakasserier mot förtroendevalda, antagen den 19 juni 

2018  
 Riktlinjer för offentlig konst, antagen i KS den 10 oktober 2017 
 Riktlinjer för markanvisning och exploateringsavtal, antagen den 28 augusti 2018  

Övriga styrande dokument antagna av kommunfullmäktige 

 Kommunens övergripande resursfördelningsmodell, antagen den 20 juni 2017 
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 Bostadsförsörjningsprogram, antagen den 20 juni 2017 
 Visioner och kommunövergripande mål 2018-2020, antagen den 29 augusti 2017 
 Resursfördelningsmodell för barn- och ungdomsverksamheten, antagen den  

29 augusti 2017 
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Så styr vi tillsammans mot 
målen och visionen 
Budget med verksamhetsplan är Mörbylånga kommuns viktigaste styrdokument. Varje år 
beslutar kommunfullmäktige om budgeten och sätter ramarna för de resurser och den 
verksamhet som kommunstyrelsen har i uppdrag att genomföra det kommande året. 
Budgeten anger vilka prioriteringar som görs i syfte att uppnå de uppställda målen.  

De kommunövergripande målen och de fyra perspektiven som kommunfullmäktige har 
tagit beslut om sammanfattar det gemensamma arbetet för att skapa en hållbar och 
attraktiv kommun samt säkerställa ekonomisk hushållning. Målen och perspektiven 
garanterar en helhetssyn i all planering och uppföljning och är kärnan i kommunens 
ledningssystem.  

För att kommunens visioner och mål ska kunna förverkligas krävs det att hela 
organisationen arbetar mot de kommunövergripande målen. Vägledande principer är att 
ledning och styrning ska bygga på löpande dialog om mål, uppdrag, uppföljning och 
resultat. En väl fungerande verksamhetsplanering och uppföljning säkrar att vi drar åt 
samma håll. Det bidrar också till att skapa en lärande organisation som arbetar med 
ständiga förbättringar. 

Alla kommunens verksamheter ska, var och en på sitt sätt, medverka till att de över-
gripande målen nås. Syftet med verksamhetsplanerna är att konkretisera, stärka och 
tydliggöra kopplingen mellan verksamhetsområdenas mål och de politiska målen. Med 
visionen i sikte och värdegrunden som plattform ska verksamhetsplanerna förtydliga på 
vilket sätt enskilda verksamheter bidrar till att uppfylla de övergripande politiska målen 
och hur man ska gå tillväga.  

Hållbar styrning 
Hållbar styrning är ett stöd i arbetet som innebär att alla bidrar för att uppfylla 
kommunens mål, uppdrag och den långsiktiga utvecklingen mot visionen. Den hållbara 
styrningen bygger på delaktighet på alla nivåer i organisationen och innehåller metoder 
och stöd för att skapa ett meningsfullt förbättringsarbete där medarbetarnas professionella 
kunskap och engagemang tas tillvara. Principen är att varje enhet ses som expert inom sitt 
område och bidrar med sin expertis för att skapa mål och hur de kan uppnås.  

Styrmodell  
Kommunens styrning bygger på en målkedja och omfattar fem målnivåer, vision, 
kommunövergripande mål, verksamhetsplaner, arbetsplaner och överenskommelser i 
medarbetarsamtal. Tillsammans bildar delarna en helhet och en röd tråd som ska leda till 
att visionen för Mörbylånga kommun uppnås. Måluppfyllelsen följs upp genom olika 
nyckeltal/indikatorer som mäter kvalitet och effektivitet. 

Vi fokuserar på mål och resultat. Genom att planera, följa upp och jämföra våra resultat 
med andra ser vi vad vi gör bra och vad vi kan göra bättre. Vi har en kultur som innebär 
att vi agerar på och kommunicerar våra resultat för att ständigt bli bättre. Syftet är att 
stödja arbetet mot målen och skapa goda serviceupplevelser och livskvalitet för dem som 
verksamheten riktar sig till. Vi ska genom löpande uppföljning försäkra oss om att det vi 
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erbjuder våra kommuninvånare skapar mervärde och att vi tillsammans når de 
kommunövergripande målen. 

Uppföljning och utvärdering 
Resultatuppföljning och analys har fokus på att identifiera åtgärder och möjligheter till 
kvalitetsförbättringar. Processen bygger på samspel, dialog och delaktighet både internt 
inom verksamheterna och externt med dem som bor och verkar i kommunen.  

Ett utvecklat systematiskt kvalitetsarbete på alla nivåer säkerställer att ledningssystemens 
intentioner får genomslag. Den röda tråden från kommunfullmäktiges övergripande mål, 
via nämndernas mål i verksamhetsplanerna och respektive arbetsplats mål och aktiviteter 
ska nå ända ut till chefs- och medarbetaröverenskommelser i varje verksamhet. Det är på 
det sättet vi lyckas med att arbeta med ständiga förbättringar för att nå de kommun-
övergripande målen. 
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Ekonomiska förutsättningar 
Arbetet med budget och ekonomisk flerårsplan görs i enlighet med den budgetprocess 
som infördes under 2017 års budgetarbete. Den innebär i stort att kommun-
ledningsutskottet är det enda budgetberedande organet. Kommunledningsutskottet 
bestämmer förvaltningarnas och verksamheternas ramar under våren. En detaljbudget för 
respektive förvaltning och verksamhet upprättas sedan fram till oktober. Därefter 
sammanställs budgeten och beslutas på kommunfullmäktige i november.   

Omvärldsbevakning 
Fölande text är hämtad från SKL:s cirkulär 2018:27 samt ekonomirapport maj 2018.  

Konjunkturbedömning  

Kommunens verksamhet påverkas ständigt av förändringar i omvärlden. Det 
internationella ekonomiska läget, näringslivets och arbetsmarknadens utveckling, 
politiska beslut av riksdag och regering samt utvecklingen i regionen är sådana saker som 
påverkar kommunens utveckling. Sveriges kommuner och landsting (SKL) gör 
bedömningar av förutsättningarna som sammanfattas i detta avsnitt. 

Svensk ekonomi 

Konjunkturen i Sverige och i världen är mycket stark och BNP beräknas öka med 3,9 
procent i år och nästan lika mycket nästan år. Sverige har haft många år med stark 
ekonomisk tillväxt och ligger före EU i konjunkturcykeln. Bristen på arbetskraft är stor, 
främst inom offentlig sektor och är en begränsande faktor för fortsatt tillväxt. Detta 
innebär att skatteintäkterna i kommuner, landsting och regioner kommer att öka betydligt 
långsammare de kommande åren än vad de gjort de gångna åren. Orsaken är främst att 
antalet arbetade timmar inte kommer kunna fortsätta i samma höga takt som hittills. 

Det finns tecken på att konjunkturen är på väg att dämpas. Andelen företag som anger att 
man planerar öka sysselsättningen minskar. Lägre nivå på bostadsbyggandet kommer 
också försvaga konjunkturen. Sammantaget är SKL:s bild att tillväxttakten successivt 
avtar under året och konjunkturen kulminerar inom det närmaste året.  

Försörjningsbalans 

Procentuell förändring 

 2017 2018 2019 2020 2021 
BNP 2,4 3,0 2,1 1,3 1,5 
Import 5,0 5,1 4,2 2,1 2,3 
Hushållens konsumtion 2,4 2,4 2,2 1,8 2,0 
Offentlig konsumtion 0,4 0,9 1,1 1,3 1,6 
Staten -1,8 0,5 1,2 1,0 2,0 
Kommuner 1,2 1,1 1,0 1,4 1,5 
Bruttoinvesteringar 6,0 4,3 2,5 1,2 1,3 
Lagerinvesteringar 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 
Export 3,7 6,0 4,4 1,6 1,8 
Inhemsk efterfrågan 2,9 2,4 1,9 1,5 1,7 
BNP kalenderkorr 2,7 2,9 2,1 1,4 1,6 

 
Kommunernas ekonomi  

Kommunernas samlade preliminära resultat för 2017 uppgick till 24 miljarder kronor och 
låg därmed klart över tumregeln för god ekonomisk hushållning. Det är andra året i rad 
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med rekordresultat. En bra utveckling av skatteunderlaget, extra statligt stöd och större 
reavinster än normalt bidrog till det goda resultatet. En sämre skatteunderlagsutveckling 
2019-2021, i kombination med fortsatt stora behovsökningar, väntas leda till sämre 
resultat. För att klara att öka resurserna till verksamheterna fullt ut i takt med demografin, 
och ett resultat på 1 procent av skatter och generella statsbidrag, krävs budgetförstärkande 
åtgärder på 30 miljarder 2021. Det kommer med andra ord att krävas avsevärda 
effektiviseringar framöver. Brist på utbildad personal kommer att sätta ytterligare press 
på kommunerna att hitta nya lösningar för att klara välfärdsuppdragen.  

Investeringsbehovet ökar mer än tidigare då befolkningen ökar i de yngre 
åldersgrupperna, vilket ställer krav på fler förskolor, skolor och bostäder. Antalet äldre 
ökar också, vilket leder till stora investeringsbehov inom omsorgen. Dessutom finns stora 
investeringsbehov inom VA och annan infrastruktur. Investeringsnivån kommer troligen 
att fortsätta öka under kommande åren. Detta beror bland annat på att många bostäder och 
verksamhetsfastigheter som byggdes under 1960 och 1970-talet behöver renoveras eller 
ersättas med nya. En ökad investeringsvolym innebär ökade driftskostnader som kommer 
att ta allt större utrymme i kommunens driftbudget. 

Kommunernas investeringar kan finansieras genom avskrivningar, positivt resultat, 
inkomster av försäljning, användning av befintlig likviditetet eller genom extern 
upplåning. Kommunernas låneskulder ökar de kommande åren och bedömningen är att de 
ökar med cirka 10-12 procent de kommande åren. Ökad skuldsättning ökar 
räntekänsligheten och ökade räntekostnader påverkar utrymmet för övriga kostnader i 
verksamheterna. 

 

Med tanke på de kommande kärva åren kommer det krävas avsevärda effektiviseringar 
framöver. Brist på utbildad personal kommer att sätta ytterligare press på kommunerna att 
hitta nya lösningar att klara välfärdsuppdragen. Det finns också stora förhoppningar kring 
den digitala tekniken som är på frammarsch.  

I tabellen nedan visas utvecklingen av skatteunderlaget från SKL:s senaste prognos från 
september 2018 (cirkulär 18:27). Det nominella skatteunderlaget ligger för de enskilda 
åren 2017 och 2018 över det tioåriga genomsnittet, för att åren 2019, 2020 och 2021 ligga 
under genomsnittet. Det reala skatteunderlaget, alltså rensat från pris- och löneökningar, 
väntas öka med mer än cirka en procent årligen för 2017-2018 för att sedan sjunka mot 
över halv procent för 2019 och 2020. 
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Skatteunderlagsutveckling, underliggande 2017 2018 2019 2020 2021 
Snitt 10 år 4,0 3,9 3,9 4,0 4,1 
Årlig ökning 4,5 4,3 3,3 3,3 3,9 
Differens 0,5 0,4 -0,6 -0,7 -0,2 

 

Arbetsmarknad och lönebildning 

Under 2017 ökade antalet arbetade timmar starkt. Under första kvartalet 2018 fortsatte 
arbetade timmar att öka men i något långsammare takt. Den successiva dämpningen av 
BNP-tillväxten under 2018, som beror på något svagare efterfrågan och svårigheter att 
hitta lämplig arbetskraft innebär också att antalet arbetade timmar ökar allt långsammare. 
Trots en ihållande och stark sysselsättningsökning sjönk inte arbetslösheten till lägre än 
6,5 procent sista kvartalet 2017. Orsaken var att befolkningen och arbetskraftsdeltagandet 
växte snabbt. Under 2018 förväntar vi oss en långsammare ökning av arbetskraften, vilket 
innebär att arbetslösheten kan minska till 6,1 procent i slutet av året. 

I SKL:s rekryteringsrapport 2018 framgår att välfärdssektorn beräknas behöva knappt 
200 000 fler anställda 2026 jämfört med 2016. Dessutom behöver man ersätta drygt 
300 000 personer som går i pension. Behoven ökar snabbast inom äldreomsorgen och 
gymnasieskolan. Rapporten visar att rekryteringsbehovet skulle minska om tekniken 
utnyttjas bättre, om fler går från deltid till heltid och om arbetslivet förlängs. Men bristen 
på arbetskraft är inte bara något som riskerar att inträffa om tio år utan svårigheter att 
rekrytera personal finns redan nu. Cirka 60 procent av sysselsättningsökningen åren 
2017-2025 behövs inom kommuner och landsting. 

Tabell med nyckeltal för den svenska ekonomin 

 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
Sysselsättning, timmar anställda 2,6 2,0 1,9 0,3 - 0,3 0,3 
Relativ arbetslöshet, % av arbetskraften 6,9 6,7 6,1 6,2 6,7 7,0 
Timlön, nationalräkenskaperna 2,2 2,7 2,9 3,1 3,4 3,5 
Timlön, konjunkturlönestatistiken 2,4 2,5 2,9 3,1 3,4 3,5 
Konsumentpris, KPIF-KS 1,3 1,7 1,7 1,8 2,1 2,0 
Konsumentpris, KPI 1,0 1,8 2,0 2,4 2,7 2,8 
Realt skatteunderlag 2,6 1,3 1,3 0,7 0,1 0,9 
Befolkning 15–74 år 0,9 1,1 0,8 0,6 0,5 0,6 

 
Skatteunderlag 

I samband med att Skatteverket publicerade det tredje preliminära beskattningsutfallet för 
inkomståret 2017 presenterade de också en prognos på vad det slutliga utfallet kommer 
att bli. Skatteverkets prognos motsvarar en ökning jämfört med år 2016 på 4,4 procent, 
men osäkerheten är fortfarande relativt stor. Om man antar att genomsnittsinkomsten i de 
deklarationer som fortfarande saknas är densamma som i de 98,8 procent redan är 
registrerade blir ökningen lite större. Vår bedömning är att det preliminära utfallet inte 
ger anledning att revidera vår prognos från april, som innebär en ökning med 4,5 procent. 

Att skatteunderlaget väntas ha ökat mer än genomsnittligt 2017 förklaras av stark 
sysselsättningstillväxt i kombination med en relativt gynnsam indexering av 
inkomstrelaterade pensioner (diagram 1).  

Arbetade timmar beräknas visserligen stiga nästan lika mycket 2018 som 2017 men i år 
räknar vi med mindre indexering av pensionerna. Den svagare inkomstutvecklingen för 
pensionärer motverkas av att grundavdragen höjs för personer som fyllt 65 år, vilket 
håller tillbaka skatteunderlaget ytterligare. Detta kompenseras kommunerna för genom en 
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höjning av anslaget Kommunalekonomisk utjämning med ett belopp som motsvarar 
avdragshöjningens beräknade effekt på skatteintäkterna. Det betyder att skatteunderlagets 
underliggande ökningstakt är 0,6 procentenheter större än den faktiska. 

År 2019 och 2020 förutser SKL svagare utveckling av skatteunderlaget. Det beror på att 
arbetade timmar utvecklas betydligt mindre gynnsamt när konjunkturen kulminerar 2019 
och rör sig ned mot konjunkturell balans året efter. Det motverkas endast till en mindre 
del av att löne- och pensionshöjningarna tilltar. 

2021 års skatteunderlagstillväxt visar utvecklingen vid konjunkturell balans – en viss men 
liten ökning av arbetade timmar samt måttliga höjningar av löner och pensioner betyder 
att skatteunderlaget ökar i linje med ett historiskt genomsnitt. 

Diagram 1 

 
 

Mörbylånga kommuns förutsättningar 
Befolkning  

Beräkningen av kommunens skatteintäkter och kommunal utjämning baseras på den 
senaste prognosen från Sveriges kommuner och landsting (cirkulär 18:27). I beräkningen 
har kompletterats med kommunens befolkningsprognos för 2018. 

Det är befolkningsuppgifterna per 1 november som ligger till grund för skatte- och 
statsbidragsinkomsterna för det kommande året.  

Mörbylångas folkmängd uppgick vid årsskiftet 2017 till 15 000. Under 2017 ökade 
befolkningen med 84 personer.  

Enligt prognosen förutspås antalet inskrivna barn inom förskoleverksamheten ligga kvar 
på ungefär samma nivå som idag medan elever i låg och mellanstadiet prognostiseras 
fortsätta att öka. Antalet elever i högstadiet har minskat kraftigt under de senaste åren 
men nu prognostiseras en ökning. Antalet ungdomar i gymnasieåldern ser också ut att 
fortsätta öka under de kommande åren efter att ha minskat under några år.  

Även pensionärer prognostiseras att öka under de kommande åren. Trenden är liknande 
över hela landet då det föddes stora barnkullar på 1940-talet när kriget tog slut. 
Förändringen kommer att få konsekvenser i samhället inte minst på arbetsmarknaden. 
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Åldersgruppen 65 och äldre ökar och därmed kan det innebära ett ökat vård- och 
omsorgsbehov.  

Medelåldern i kommunen (2017) är 44,3 år att jämföra med länssnittet som är 43,8 år och 
rikssnittet som är 41,2 år. 

Befolkningstal samt prognos på befolkningsmängd 2016-2020 

  Utfall Prognos Prognos Prognos Prognos 
  2017 2018 2019 2020 2021 

Befolkningstal per 31 december 15 000 15 045 15 195 15 282 15 369 
Antal per 1 november (skatteunderlag) 14 975         

 
Budgetprocessen  

Mörbylånga kommuns budgetprocess inleddes under våren med att kommunstyrelsen 
lämnade ett uppdrag till utskotten att utifrån den omvärldsanalys som presenterades i 
mars bereda kommande års verksamhetsplaner. Förutsättningarna byggde på grund-
läggande utgångspunkter för budgeten såsom det ekonomiska läget för kommunsektorn i 
sin helhet och för Mörbylånga kommun inklusive skatteunderlagsprognoser samt 
demografisk utveckling.  

Utrymmet i budget 2018 för att möta demografiska effekter, nya behov och satsningar 
samt kostnadsökningar har minskat med ca 10 mnkr kr jämfört med tidigare år. Dessutom 
förespås ökade räntekostnader för kommunens låneportfölj vilket ytterligare innebär att 
utrymmet för satsningar i de kommunala verksamheterna minskar.  

De ekonomiska antagandena i budgetinriktningen bygger på följande grund-
förutsättningar:  

 oförändrad skattesats (21,41 kr) 
 resultatmål för 2018-2020 uppgår till 1,0-2,0 procent av skatter och statsbidrag 
 huvudprincipen i budgetarbetet är att verksamhetsförändringar och 

kostnadsökningar ska finansieras inom befintliga budgetramar 
 lönekostnaderna antas öka med 2,7 procent för respektive år 2019-2021. För övriga 

nettokostnadsökningar görs ingen avsättning för 2019-2021. För 2019 innebär 
investeringsvolymen ett ökat lånebehov på ca 100 mnkr 

 kommunens post för oförutsedda utgifter uppgår till 1,6 mnkr för 2019. 

Budgetprocessen för budget 2019 och ekonomisk flerårsplan 2020-2021 inleddes med 
budgetberedningens första möte i februari. Därefter har budgeten beretts med olika parter 
fram till den 24 oktober då budgeten bereds i kommunledningsutskottet för att sedan gå 
vidare till kommunstyrelsen den 31 oktober och budgeten, inklusive skattesats och taxor, 
fastslås vid kommunfullmäktiges möte den 27 november. 

Löner och sjukfrånvaro  

Löneutvecklingen är en stor faktor för utvecklingen av kommunens ekonomi. Verk-
samheterna kompenseras fullt ut för löneökningarna när förhandlingarna är slutförda. 
Löneökningspotten budgeteras centralt för planperioden och fördelas ut efter att 
löneförhandlingarna för respektive år är klart. En procents löneökning innebär en ökad 
kostnad med cirka 5,7 mnkr. Personalomkostnadpåslaget (PO-påslaget) är oförändrat på 
39,17 procent i enlighet med rekommendationer från SKL.  
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Avskrivningar  

Avskrivningarna beräknas på förutsättningarna att alla investeringar genomförs och håller 
budget. Avskrivningsbeloppet läggs från den 1 januari om det inte finns kända tider för 
när kostnaden uppstår. Kommunen tillämpar sedan år 2015 komponentavskrivning för 
samtliga fastigheter och anläggningar i kommunen. Detta innebär att kommunens 
resultaträkning påverkas av i vilken grad löpande utbyten av delar i en anläggning, som 
inte hanteras som komponenter, redovisas som underhållskostnader direkt i 
resultaträkningen.   

Verksamhetens nettokostnader  

Som underlag till budget 2019 har 2018 års budget använts. Verksamheternas anslag i 
budget 2019-2021 anges i 2018 års lönenivå. Budget för löneökningar tilldelas efter det 
att lönerevisionen är klar.  

För 2019-2021 har löneökningspotten räknats upp med 2,7 procent årligen. I samband 
med att respektive års lönerevision är avslutad kommer verksamheterna att kompenseras 
från den centrala potten. Knappt 70 procent av driftbudgeten är lönekostnader. Den 
centrala lönepotten används för kompensation inom de löneavtal som potten avser. 
Enskilda löneförändringar till följd av nyrekrytering med mera kompenseras inte.  

I budget 2019-2021 har inte någon uppräkning/nedräkning gjorts med hänsyn till 
inflation/deflation. Däremot ska verksamheterna bedöma kostnadsutvecklingen för olika 
typer av varor och tjänster och beakta detta i sina detaljbudgetar. 

Lån och borgen  

Under 2000-talet har det skett en dramatisk ökning av skuldsättningen i kommunen. Med 
anledning av de stora investeringarna under motsvarande period har det inte funnits 
tillräckligt med likvida medel för att klara en självfinansiering. 

Framförallt är det den stora utbyggnaden av VA nätet i kommunens östra delar som 
kräver extern finansiering.  

De likvida medlen uppgick per 2017 till 47 mnkr (54) vilket innebär en minskning med  
7 mnkr jämfört med föregående årsskifte. Under 2017 genomfördes nyupplåning på totalt 
57 mnkr och befintliga lån amorterades med 3 mnkr. Kommunens totala låneskuld uppgår 
vid årsskiftet till 724 mnkr (647).  

 
Soliditet 

Soliditet är ett mått på kommunens långsiktiga finansiella utrymme. Den visar hur stor 
andel av de totala tillgångarna som kommunen själv äger, det vill säga hur stor del det 
egna kapitalet utgörs av de totala tillgångarna 

Soliditeten för 2017 uppgick till 27 procent (28) vilket är i nivå med 2016. Om hänsyn 
även tas till pensionsförpliktelsen inom linjen sjunker soliditeten till 9 procent (8) vilket 
är ökning med 1 procent jämfört med 2016. 

Mnkr 201808 2017 2016 2015 

Låneskuldens utveckling 720 724 647 618 
varav fjärrvärmeverksamheten andel av skulden - 126 125 128 
varav VA-verksamheten andel av skulden - 360 281 244 
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Budgetkonsekvenser att ta hänsyn till 

De flesta av kommunens verksamheter prognostiseras att hålla sig inom sina budgetramar 
under 2018. Det ser ut att vara svårast för teknisk affärsverksamhet att klara sin budget-
ram som prognostiserar att ha ett budgetunderskott på ca 3 mnkr varav 2,3 mnkr kommer 
från affärsverksamheten. Underskottet beror på snöröjningskostnader i början på året. För 
affärsverksamheten är det ökade saneringskostnader, ökade produktionskostnader för 
vatten i och med torkan samt ökade inköpskostnader för flis för fjärrvärmeverksamheten.  

Resultatprognosen på helåret pekar mot ett resultat uppgående till ca 19 mnkr. Jämfört 
med budget är det ett överskott med ca 10 mnkr.  

Den största andelen av kommunens låneportfölj ligger med rörlig räntesats och 
kommunen har därmed kunnat utnyttja det extremt gynnsamma ränteläget. 
Räntekostnaderna prognostiseras landa på ca 2 mnkr för 2018 att jämföra med ett utfall 
på 1 mnkr för 2017. Inför budget 2019-2021 har antagandet gjorts att räntorna nu 
successivt kommer att ökas under de kommande perioderna. 
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Budgetförutsättningar 
Att nämnder inte får fatta beslut om ombudgeteringar som medför väsentliga ändringar av 
servicenivå, berör frågor av principiell art eller annat av särskild vikt. Sådana förslag ska 
överlämnas till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för beslut. I övriga fall kan 
nämnd besluta om ombudgeteringar inom sitt verksamhetsområde. Nämnd får uppdra åt 
sin ordförande och vice ordförande eller åt verksamhetsområdeschefen att fatta beslut om 
rutinmässiga ombudgeteringar av administrativ karaktär.  

Att kommunstyrelsen får fatta beslut om sådana ombudgeteringar mellan nämnder som 
inte medför ändringar av servicenivå, berör frågor av principiell art eller annars är av 
särskild vikt. Övriga förslag ska överlämnas till kommunfullmäktige för beslut. 

Att kommunstyrelsen får besluta om senareläggning av planerade investeringar i 
budgeten, om det riskerar att bli avvikelser mot fastställd budget som begränsar 
kommunens finansiella handlingsutrymme efter beredning av budget- och 
uppföljningsutskottet.  

Att justeringar inom befintlig budgetram får göras enligt resursfördelningsmodellen för 
att justera för ändrade volymer eller prislappar 

Att förändringar får genomföras för att justera för interna omföringar efter beslut av 
kommundirektören gällande: 

 löneökningar 
 kapitaltjänstkostnad-/intäkt 
 omföringar av budgeterade medel mellan verksamheterna till följd av 

organisationsförändringar, administrativ eller redovisningsteknisk karaktär som 
inte får någon nettopåverkan på resultatet eller de faktiska resurserna för 
nämndernas verksamhet 

 eventuella justeringar i interndebiteringar som inte påverkar den totala ramen för 
budgeten. 
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Skatteunderlag 2018-2021 

Beräkning för kommunen i kronor  
per invånare 

Enligt cirkulär Enligt befolkningsprognos 
18:35 
2018 

18:35 
2019 

2019 2020 2021 

Skatteintäkter 44 769 45 219 45 474 46 310 47 573 

Inkomstutjämnings-bidrag/-avgift 9 837 10 585 10 342 10 795 11 191 

Kostnadsutjämning -872 -1 066 -1 066 -493 -125 

Regleringsbidrag/-avgift 157 440 0 648 645 

Strukturbidrag 0 0 0 0 0 

Införandebidrag 0 0 0 0 0 

LSS-utjämning (inkl. införanderegler) 664 971 971 972 971 

Summa intäkter 54 555 56 149 55 722 58 232 60 255 

Slutavräkning 2016, korrigering -130 0 0 0 0 

Slutavräkning 2017 1 0 0 0 0 

Slutavräkning 2018 0 0 0 0 0 

Summa intäkter (inkl. avräkning) 54 426 56 149 55 722 58 232 60 255 

Fastighetsavgift 2 949 3 020 3 037 3 008 2 990 

Totalt skatteunderlag 57 375 59 169 58 759 61 240 63 244 

 
Skatteintäkter och statsbidrag i Mörbylånga kommun 

Beräkningen av kommunens skatteintäkter och kommunal utjämning baseras på den 
senaste prognosen från Sveriges kommuner och landsting (cirkulär 18:27). Beräkningen 
har kompletterats med kommunens befolkningsprognos för 2018. 

Kommunalskatt 

Den kommunala utdebiteringen har varit oförändrad sedan 2003. Två skatteväxlingar har 
skett under perioden mellan kommunerna i Kalmar län och landstinget, för hemsjukvård 
(26 öre) och kollektivtrafiken (41 öre). Inför 2019 års budget är skattesatsen 21:41 
(landstinget 11:37, kyrkoavgiften 1:55 samt begravningsavgift 0:25). 

Den genomsnittliga kommunalskatten i riket uppgår till 20:74 medan den i Kalmar län är 
21:77. 

En skattekrona för kommunen motsvarar ca 32 mnkr. 

Kommunens övergripande resursfördelningsmodell 
Vägledande principer i resursfördelningsmodellen  

Resursfördelningsmodellen är medvetet enkel för att skapa förståelse för hur 
verksamheterna kompenseras för förändrade volymer.  

Kompensation utgår från aktuell befolkningsprognos och alla verksamheter kompenseras 
på ett likartat sätt. Verksamheterna ska inte behöva skära i verksamheten för att täcka 
ökade volymer. Motsvarande gäller vid minskade volymer – verksamheten kan inte 
använda eventuellt frigjorda resurser till annat. 

Ekonomiavdelningen äger process och modell. 
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Modellen tar sikte på de stora individuella tjänsterna i kommunen som: förskola och 
fritids; grundskola och förskoleklass (inkl. särskola); gymnasieskola; äldreomsorg 
(hemtjänst, särskilt boende, korttidsboende).   

Kompensation  

I kommunens volymmodell kompenseras verksamheterna för förändringar av antalet 
personer i målgruppen (demografi). 

I modellen används kostnad per brukare/elev/etcetera samt att en bedömning måste göras 
av hur stor andel av brukarna/eleverna som deltar i verksamheten (nyttjandegrad). Hur 
antagande om nyttjandegrad görs är olika för olika verksamheter. 

Det kommer inte ske någon kompensation för framtida eventuella förändringar i 
efterfrågan utan antaganden om utgångsårets nyttjandegrad antas gälla för hela perioden. 

 Utgångspunkten är full förändring på marginalen (uppåt och nedåt). 
 Kompensationen motsvarar förändringen mellan nya budgetåret och det tidigare 

budgetåret.  
 Nyttjandegraden mäts per den 31 mars året innan aktuellt budgetår och antas gälla 

för hela perioden. 
 Eventuella prioriteringar görs på annat ställe i budgetberäkningen. 

Uppföljning 

Modellen är volymbaserad resursfördelning och då behöver budgeten justeras under året. 
Målet är att avstämning av resurser kommer att ske månadsvis och vid varje tertial 
uppdateras budgeten efter nya förutsättningar. 

Kommunen har en budgeterad volymreserv för att undvika att ökade volymer slår mot 
resultatet.  

Antaganden i resursfördelningsmodellen 
Ålder/År 2017 2018 2019 2020 2021 

 0-5 1 077 1 053 1 044 1 043 1 050 

 6-9 804 833 838 837 814 

 10-12 551 571 592 614 640 

 13-15 499 504 542 557 576 

 16-18 468 471 486 499 505 

 19-24 708 698 687 680 688 

 25-44 3 122 3 088 3 111 3 097 3 103 

 45-64 3 836 3 846 3 825 3 818 3 790 

 65-79 3 091 3 095 3 154 3 184 3 213 

 80-100 844 887 915 952 990 

Totalt 15 000 15 045 15 195 15 282 15 369 

 Totalt per 1 november 14 975            

Tabellen ovan visar de antaganden om demografisk utveckling enligt ett trendscenario 
och är den data som används i den övergripande resursfördelningsmodellen. Det är 
befolkningstalen för 2018 som ligger till grund för skatteintäkten 2019 och 
befolkningstalen för 2019 som ligger till grund för skatteintäkten 2020 och så vidare 
medan det är de faktiskt prognostiserade befolkningstalen för respektive år som ligger till 
grund för resursfördelningen. 
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Resultaträkning, balansräkning 
och kassaflödesanalys med 
flerårsplan 
Resultaträkning 

Mnkr 
Bokslut 

2017 
Budget 

2018 
Prognos 

2018 
Budget 

2019 
Plan 
2019 

Plan 
2020 

Verksamheternas nettokostnader -828,5 -869,0 -853,7 -889,0 -928,6 -957,1 

Skatteintäkter 649,8 667,2 668,4 684,1 703,7 727,0 

Generella statsbidrag 184,8 205,0 198,2 212,1 229,7 240,5 

Finansiella poster 11,4 5,6 6,2 -3,9 -9,5 -16,4 

Summa skatteintäkter, generella bidrag etc. 846,0 877,8 872,8 892,3 923,9 951,1 

Årets resultat 17,5 8,8 19,1 3,3 -4,7 -6,0 

Nettokostnadsandel, enskilt år -97 % -99 % -96 % -99 % -100 % -100 % 

 
Balansräkning 

Mnkr 
IB  

2018 
Budget 

2018 
Prognos 

2018 
Budget 

2019 
Plan 
2020 

Plan 
2021 

Anläggningstillgångar 1 019,9 - 1 178,5 1 285,0 1 386,0 1 489,0 

Omsättningstillgångar 322,0 - 300,0 285,0 295,0 295,0 

Summa tillgångar 1 341,9 - 1 478,5 1 570,0 1 681,0 1 784,0 

Eget kapital 360,5 - 388,4 391,3 386,6 380,6 

varav årets resultat 17,6 - 19,1 3,3 -4,7 -6,0 

Avsättningar 58,6 - 60,0 63,0 67,0 73,0 

Skulder 922,8 - 1 030,1 1 115,7 1 227,4 1 330,4 

Summa eget kapital och skulder 1 341,9 - 1 478,5 1 570,0 1 681,0 1 784,0 
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Kassaflödesanalys 

Mnkr 
Bokslut 

2017 
Budget 

2018 
Prognos 

2018 
Budget 

2019 
Plan 
2019 

Plan 
2020 

Löpande verksamhet             

Resultat efter finansiella poster 17,6 - 19,0 3,2 -4,7 -6,0 

Poster som inte ingår i kassaflöde 53,3 - 50,0 56,0 60,0 63,0 

Medel från verksamheten före  
förändringar av rörelsekapital 70,9 - 69,0 59,2 55,3 57,0 

Ökning. (-) minskning (+) av exploa-
teringsverksamheten -2,6 - 5,0 - - - 

Ökning. (-) minskning (+) av förråd -0,6 - - 0,0 0,0 0,0 
Ökning. (-) minskning (+) av kortfr. 
fordr. -15,1 - -10,0 7,0 -5,0 0,0 
Ökning. (-) minskning (+) av kortfr. 
plac. -9,9 - -     

Ökning (+) Minskning (-) av kortfris-
tiga skulder 27,2 - 30,0 -10,0 10,0 0,0 

Kassaflöde från den löpande  
verksamheten 

69,9 - 94,0 56,2 60,3 57,0 

    
 

    
 

  

Investeringsverksamheten   
 

    
 

  

Nettoinvesteringar anläggningstill-
gångar -138,8 - -208,0 -160,0 -158,0 -163,0 

Försäljning av materiella  
anläggningstillgångar - - - - - - 
Ökning (+) Minskning (-) pågående  
arbete 

- - -18,0 - - - 

Kassaflöde från  
investeringsverksamheten -138,8 - -226,0 -160,0 -158,0 -163,0 

    
 

    
 

  

Finansieringsverksamheten   
 

    
 

  

Ökning (+) Minskning (-) av långfris-
tiga skulder 59,6 - 110,0 110,0 100,0 100,0 
Ökning (-) minskning (+) av långfris-
tiga fordringar 

2,5 - - - - - 

Övriga finansiella poster - - - - - - 

Kassaflöde från  
finansieringsverksamheten 

62,1 - 110,0 110,0 100,0 100,0 

Årets kassaflöde -6,8 - -22,0 6,2 2,3 -6,0 
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Nämndernas driftsbudgetar 
2019 med flerårsplan 2020-2021 
Nämnd  
(tkr) 

Budget 
2018 

Förändring 
Budget 

2019 
Plan 
2020 

Plan  
2021 

Kommunstyrelsen -72 207 1 589 -70 618 -73 493 -73 577 

Revisionen -770 -38 -808 -758 -758 

Kultur- och tillväxtnämnd -105 198 3 365 -101 833 -102 318 -102 318 

Samhällsbyggnadsnämnd -10 645 217 -10 428 -10 428 -10 428 

Socialnämnd -309 176 -3 322 -312 498 -312 498 -312 498 

Utbildningsnämnd -362 503 -5 847 -368 350 -380 887 -389 587 

Finansförvaltning 869 299 -1 514 867 785 875 712 883 201 

Kommunens resultat 8 800 -5 550 3 250 -4 670 -5 965 

 
De medel som läggs ut under våren har prioriterats med de förutsättningar som erhållits 
från bland annat vårpropositionen. Om budgetpropositionen innehåller riktade satsningar 
inom något område som budgetberedningen riktat medel till innan budgetpropositionen 
varit känd kan dessa satsningar förändras.  

Enligt kommunens övergripande mål ska kommunens ekonomiska resultat över 
budgetperioden 2018-2020 genomsnittligt uppgå till minst 1,5 procent av 
skatteintäkterna. I slutet av perioden ska resultatet nå 2 procent. 

I budgeten för 2019 når kommunen upp till ett resultat på 0,4 procent medan resultatet i 
plan 2020 och 2021 uppvisar ett negativt resultat på -0,5 till -0,7 procent. Med rådande 
budgetförutsättningar klarar kommunens verksamheter inte av att leverera ett resultat som 
är i enlighet med satta mål. En förutsättning för att kommunen inför kommande budgetår 
ska klara resultatmålen är att verksamheterna fortsätter att arbeta med att införa 
förbättringar och effektiviseringar som innebär ett effektivare sätt att utnyttja sina 
befintliga resurser. 
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Förändringar i nämndernas driftsbudgetar 
Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen 
förändringar i driftsbudgetram (tkr) 

Budget  
2019 

Budget  
2020 

Budget  
2021 

Generell besparing 1,5 % -1 083 - - 

Ny politisk organisation 1 450 - - 

Omorganisation nämnder -2 060 - - 

Val till Riksdag, kommun, landsting och EU - -250 - 

Besparing KS oförutsedda -270 - - 

Minskning kostnader läsplattor -200 - - 

Ölands kommunalförbund 1 382 1 974 434 

Justering ram IT -1 040 -500 - 

Justering ram fastigheter 1 800 650 650 

Arkiv -60 - - 

Nytt avtal telefoni -2 013 - - 

Justering ram mellan verksamheter (kultur och tillväxt) -200 - - 

Digitalisering 570 - - 

Utveckling webb - 1 000 -1 000 

Övrigt 131 - - 

Summa -1 588 2 874 84 

 

Budgetramen minskar totalt med 1 588 tkr. Den generella besparingen som tilldelas 
nämnden uppgår till 1,5 procent. Den nya politiska organisationen beräknas innebära 
ökade kostnader, nämndernas budgeterade medel fördelas därefter ut till respektive 
nämnd varpå ramen minskas. Ölands kommunalförbund tillförs extra medel enligt 
förbundets lagda budgetförslag. It-verksamheten omorganiserades 2015 och de 
omställningskostnader som varit budgeterade i samband med detta beräknas nu vara 
borta. Fastigheter tillförs extra medel för att klara av kommunens skötsel av fastigheter. 
Det nya telefoniavtalet som infördes 2018 har inneburit både lägre kostnader och att mer 
kostnader fördelas ut till verksamheterna varpå den centrala budgeten minskas. Extra 
medel tillförs det nya verksamhetsområdet kommunikation och digitalisering för att 
kommunen ska kunna fortsätta med sitt digitaliseringsarbete på ett effektivt sätt. 

Revisionen 

Revisionen 
förändringar i driftsbudgetram (tkr) 

Budget  
2019 

Budget  
2020 

Budget  
2021 

Generell besparing 1,5 % -12 - - 

Tillskott 50 -50 - 

Summa 38 -50 - 

Budgetramen ökar totalt med 38 tkr. Den generella besparingen som tilldelas nämnden 
uppgår till 1,5 procent. Ett extra tillskott på 50 tkr tilldelas revisorerna för dubbla grupper 
under första halvan av 2019 efter valet. 
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Kultur- och tillväxtnämnd 

Kultur- och tillväxtnämnd 
förändringar i driftsbudgetram (tkr) 

Budget  
2019 

Budget  
2020 

Budget  
2021 

Generell besparing 1,5 % -1 580 - - 
Kultur- och tillväxtnämnden 515 - - 
Justering ram mellan verksamheter  
(kommunstyrelsen) 

200 - - 

Anpassning organisation, kultur -662 - - 
Skötsel kommunala ytor 300 - - 
Anpassning nettokostnadsavvikelse, kultur -750 - - 
Anpassning mediabudget, bibliotek -100 - - 
Anpassning nettokostnadsavvikelse, bibliotek -1 500 - - 
Anpassning tjänst, näringsliv 170 - - 
Gator, vägar och parkering, gatuingenjör m.m. 985 -75 - 
Park och grönyta, drift 50 - - 
Avfallshantering -30 - - 
Teknisk förvaltning (central administration) 740 -790 - 
Vindkraft (tillskott 2018) -4 000 - - 
Anpassning avtal biogas (tillskott 2018) -2 125 - - 
Skolkort kollektivtrafik 200 - - 
Planprogram 1 950 1 350 - 
Övrigt 272 - - 

Vatten och avlopp -1 000 - - 
Fjärrvärme 3 000 - - 

Summa -3 365 485 - 

 
Budgetramen minskar med 3 365 tkr. Den generella besparingen som tilldelas nämnden 
uppgår till 1,5 procent. Den nya politiska organisationen innebär ett tillskott för kultur- 
och tillväxtnämnden. Diverse organisationsförändringar inom verksamhetsområdet kultur 
och fritid gör att ramen minskas med 462 tkr. Extra medel tillförs för att klara av driften 
av kommunala ytor. En generell minskning görs av ramen med för att justera för 
nettokostnadsavvikelse. Jämförelser med andra liknande kommuner visar att Mörbylånga 
kommuns kostnader för kulturverksamhet är cirka 280 kronor högre per invånare. Därför 
görs en generell ramjustering med -50 kronor per invånare. Motsvarande ramjustering för 
nettokostnadsavvikelse görs för biblioteksverksamheten då en jämförelse med andra 
liknande kommuner visar att Mörbylånga kommuns kostnader för biblioteks-
verksamheten är cirka 330 kronor högre per invånare. Därför görs en generell 
ramjustering med -100 kronor per invånare. Näringslivsverksamheten tillförs nya medel 
för organisatoriska förändringar. 

Extra tillskott görs till gator och park och grönyta. Även teknisk administration tillförs 
extra medel för dagvattenutredning. Budgeten minskas med 4 000 tkr för det extra 
tillskott verksamheten erhöll 2018 inför försäljningen av vindkraftverket. 

Ramen för verksamheten mark och exploatering justeras med tidigare tillfällig 
ramutökning i och med uppstarten av biogasmacken. Extra medel för skolbusskort tillförs 
verksamheten för att täcka kostnaderna. Under 2019 finns det planer på att genomföra 
detaljplaner för Färjestadens centrum, längs väg 136 i samband med att Trafikverket 
genomför arbete, Mörbylånga sockerbruksområde samt Björnhovda by vilket 
verksamheten tillförs extra medel för. 
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Den taxefinansierade verksamheten vatten och avlopp minskar sin budgetram med  
1 000 tkr medan fjärrvärmen tillförs 3 000 tkr.  

Samhällsbyggnadsnämnd 

Samhällsbyggnadsnämnd 
förändringar i driftsbudgetram (tkr) 

Budget 
2019 

Budget 
2020 

Budget 
2021 

Generell besparing 1,5 % -160 - - 
Samhällsbyggnadsnämnden 515 - - 
LONA-projekt 2018 – 2020 90 - - 
Miljöverksamhetens intäkter för tillsyn  100 - - 
Utökning ram planarbeten 160 - - 
Justering ram bostadsanpassningar -1 000 - - 
Övrigt 79 - - 

Summa -216 0 0 

Budgetramen minskar med 216 tkr. Den generella besparingen som tilldelas nämnden 
uppgår till 1,5 procent. Den nya politiska organisationen innebär ett tillskott för 
samhällsbyggnadsnämnden. Miljöverksamheten tillförs extra medel för LONA-projekt 
samt för minskade intäkter inom tillsyn. Planverksamheten tillförs extra medel för att 
kunna utöka sin verksamhet. En ramminskning för bostadsanpassning görs för att anpassa 
verksamheten till 2018 års kostnader. 

Socialnämnd 

Socialnämnd 
förändringar i driftsbudgetram (tkr) 

Budget 
2019 

Budget  
2020 

Budget 
2021 

Generell besparing 1,5 % -4 638 - - 
Socialnämnden 515 - - 
Hemtjänst - prislapp 1 297 - - 
Särskilt boende och korttidsboende - resursfördelning 4 658 - - 
Övrigt 1 490 - - 

Summa 3 322 - - 

Budgetramen ökar med 3 322 tkr. Den generella besparingen som tilldelas nämnden 
uppgår till 1,5 procent. Den nya politiska organisationen innebär ett tillskott för 
Socialnämnden. 

Hemtjänsten får en utökning av sin ram för en justering av prislappen som används vid 
resursfördelningen. Särskilt boende och korttidsboende tilldelas extra medel via 
resursfördelningen. Ökningen beror främst på 16 nya platser på Äppelvägens äldreboende 
som har varit i drift sedan i april 2018 och 2019 och tilldelas nu resurser för att boendet 
ska vara i bruk hela året. 
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Utbildningsnämnd 

Utbildningsnämnd 
förändringar i driftsbudgetram (tkr) 

Budget 
2019 

Budget 
2020 

Budget 
2021 

Generell besparing 1,5 % -4 648 - - 
Anpassning nettokostnadsavvikelse, förskola -2 250 - - 
Anpassning nettokostnadsavvikelse, grundskola -2 250 - - 
Utbildningsnämnden 515 - - 
Resursfördelningen 5 392 3 743 2 992 
Gymnasieskola 6 691 283 1 708 
Arbetskläder -210 - 
Lönerevision fristående huvudmän 669 689 - 
Hyresjustering - -258 - 
Ny förskola - 3 080 - 
Nytt högstadium Färjestaden - 5 000 4 000 
Skolskjuts 500 - - 
Övrigt 1 438 - - 
Summa 5 847 12 537 8 700 

 
Budgetramen ökar med 5 847 tkr. Den generella besparingen som tilldelas nämnden 
uppgår till 1,5 procent.  

Jämförelser med andra liknande kommuner visar att Mörbylånga kommuns kostnader för 
utbildningsverksamheten är cirka 350 kronor högre per invånare. Därför görs en generell 
ramjustering med -150 kronor per invånare för både förskola och grundskola. 

Den nya politiska organisationen innebär ett tillskott för utbildningsnämnden. 
Resursfördelningen innebär en ramjustering med 5 392 tkr. Kalmarsunds gymnasie-
förbund tillförs extra medel. Förbundet får en generell ramökning med ca 2 000 tkr samt 
tillförs medel för lönerevisonen med ca 1 100 tkr. Övrig ökning om ca 3 100 tkr avser 
ökade kostnader för ett ökat elevantal (resursfördelning).  

Det extra tillskottet för arbetskläder som tillfördes 2018, som var en tillfällig 
ramutökning, minskas. Extra tillskott för ökad elevpeng till friskolorna som uppstår i och 
med den kommunala lönerevisionen görs. Extra medel tillförs även verksamheten för 
extra kostnader för skolskjutsar.  

Finansförvaltning 

Finansförvaltning 
förändringar i driftsbudgetram (tkr) 

Budget 
2019 

Budget  
2020 

Budget  
2021 

Kapitaltjänstkostnader -276 4 200 3 200 

Pott resursfördelning, löner med mera 16 355 19 400 16 500 

Förändring skatteintäkter -24 065 -37 127 -34 089 

Räntekostnader 5 500 5 600 6 900 

Finansiella intäkter 4 000 - - 

Summa 1 514 -7 927 -7 489 

Budgetramen ökar med 1 514 tkr. Kapitaltjänstkostnaderna beräknas minska. Potten för 
resursfördelning löner med mera beräknas öka med 16 355 tkr. Ökningen av 
skatteintäkterna uppgår till 24 065 tkr baserat på den senaste prognosen från Sveriges 
kommuner och landsting (cirkulär 18:35). Beräkningen har kompletterats med 
kommunens befolkningsprognos för 2018. Räntekostnaderna för kommunens upplåning 
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beräknas nu successivt öka och budgeten för räntekostnader ökas samtidigt som de 
finansiella intäkterna budgeteras att minskas. 

I posten för finansiering ingår regeringens tillskjutna medel, de så kallade välfärds-
miljarderna, med 5,6 mnkr enligt den prognos som gjorts av SKL. Förändringar av 
statsbidragen korrigeras enligt det slutgiltiga cirkuläret från SKL inför år 2019 samt 
slutlig fördelning av välfärdsmiljarderna.  

Utmaningar budgetår 2019 
De demografiska utmaningarna och skatteunderlagets svagare utveckling framöver 
kommer att ställa stora krav på de kommunala verksamheterna. För att bidra till att 
verksamheterna klarar att hålla en budget i balans har ett arbete redan nu påbörjats kring 
att se över hyreskostnaderna i kommunen. Ett flertal hyreskontrakt håller redan nu på att 
omförhandlas. Även det osäkra parlamentariska läget bidrar till oklara budget-
förutsättningar. Det råder oklarheter kring vilka satsningar som kommer att föreslås och 
utöver detta kommer flera av de stadsbidrag som de kommunala verksamheterna har 
erhållit under flera budgetperioder upphöra till 2019, fler händer i vården är ett exempel 
på detta. Osäkerheten kring statsbidragen medför ett problematiskt läge för hur 
verksamheterna ska agera då det inte har skett några särskilda satsningar för att 
kompensera för bortfall av riktade statsbidrag. 

För 2018 har kommunen sökt det riktade statsbidraget gällande byggbonus. Kommunen 
planerar även att söka bidraget för byggbonus 2019. Då bidraget är osäkert både till utfall 
och belopp tas detta ej med i budgeten utan erhålls det blir det ett positivt tillskott för 
kommunen. 

Under 2015 infördes komponentavskrivningar för de kommunala fastigheterna. Just nu 
pågår ett arbete med att dela in de fastigheter som ingår i de taxefinansierade 
verksamheterna i komponenter. Exakt vilken effekt detta beräknas få är när budgeten 
läggs fram inte klart, men det räknas innebära lägre kostnader för avskrivningar. 
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Investeringsbudget per nämnd 
Skattefinansierad verksamhet Budget 2019 Plan 2020 Plan 2021 

Kommunstyrelsen 29 050 32 150 38 720 

Utbildningsnämnd 2 100 13 500 1 500 

Socialnämnd 3 000 1 500 1 500 

Kultur- och tillväxtnämnd 13 900 24 450 17 850 

Samhällsbyggnadsnämnd 0 0 0 

Summa 48 050 71 600 59 570 

Taxefinansierad verksamhet       

Kultur- och tillväxtnämnd 112 700 86 900 104 000 

Summa 112 700 86 900 104 000 

Summa investeringar 160 750 158 500 163 570 

 
Fastigheter 

I kommunens fastigheter behöver förutom de löpande fastighetsrenoveringarna och 
energibesparande åtgärderna en del renoveringar och utbyggnationer göras. I och med att 
kommunen tillsammans med en extern entreprenör ska bygga ett nytt högstadium i 
Färjestaden behövs tillhörande inredning i form av kök, köksinventarier, möbler och IT 
köpas in av kommunen. När detta köps in beror på när högstadiet blir färdigt. Till det 
kommer konstnärlig utsmyckning som alltid görs i samband med kommunens 
byggnationer samt att en ny idrottshall behöver byggas för att klara idrottslektionerna. 
När högstadiet i Färjestaden öppnas behöver en översyn av Skansenskolans lokaler i 
Mörbylånga göras. Skolans verksamhet växer och fler barn behöver få plats i lokalerna. 
Därmed investeras moduler i Torslunda, Glömminge och Gårdby.  

Projektering pågår för vidareutveckling av Zokker, kulturcentrum i Södra Möckleby och 
ny brandstation i Mörbylånga. Inom planperioden behöver också en ny förskola byggas 
på ”Hållbar plats” i Färjestaden. 

Idrottsanläggningar och dylikt 

Kommunen gör översyn över sina fritids- och idrottsanläggningar, som har ett löpande 
investeringsbehov. Till det har ett politiskt beslut tagits avseende tillgänglighets-
anpassning. Det finns också ett politiskt beslut att bygga en konstgräsplan i Gårdby vilket 
har tagits upp i investeringsplaneringen. Konstgräset i Färjestaden behöver bytas ut 
eftersom nyttjandetiden uppnåtts. 

Infrastruktur 

När det gäller kommunens infrastruktur finns det årliga medel avsatta för reinvesteringar i 
gator, gatubelysning, gång- och cykelvägar samt trafiksäkerhet och fiber. Därutöver 
behöver västra kajen i Mörbylånga renoveras och flytbryggor i Färjestadens hamn 
behöver bytas ut. Guldfågelns utbyggnad och ökade transporter medför att vägen förbi 
kyrkbyn i Mörbylånga måste dras om av Trafikverket, med medfinansiering av 
kommunen. Trafikverket ska se över behovet av cykelvägar mellan Algutsrum, Skogsby 
och Färjestaden. Kommunen ska medfinansiera delar av dessa. I samband med 
etableringen av CIS nya skola i Färjestaden behöver infrastrukturen runt skolan ses över.  
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Industrigatan i Färjestaden är tungt trafikerad och ett underhåll av den påbörjas 2019. I 
Färjestaden planeras även att fortsätta med etapp 2 på cykelvägen längs med 
Järnvägsgatan. 

Fjärrvärme 

Våra två fjärrvärmekraftverk i Mörbylånga och Färjestaden behöver löpande 
reinvesteringar. Kostnader för framdragning av fjärrvärme till nya kunder är med i 
investeringsbudgeten. Om en anpassning till en annan sorts flis ska göras behöver mer 
omfattande ombyggnationer göras. Eftersom det ännu inte finns någon kostnadskalkyl är 
detta inte medtaget i budget. 

VA-anläggningar med mera 

Utifrån antagen VA-plan har det i investeringsplaneringen lagts in ett flertal projekt för 
att följa utbyggnadsplanen av VA. Bland annat planeras en överföringsledning mellan 
Gårdby och Triberga i två etapper. Dessutom behöver anslutningar byggas ut i Dörby, 
Dörby Malm, Björkelid, Porskärr, Pilekulla och Västra Malmen, vilket är områden med 
hög prioritet i VA-handlingsplanen. Projektering av dessa projekt påbörjas under 2019.  

Vattenverket i Mörbylånga blir klart under 2019 och Tveta vattenverk ska förses med en 
ny saltvattenledning. Därtill behövs löpande saneringsåtgärder, åtgärder för att säkra 
vattenförsörjningen och serviser (den ledning som går mellan huvudledningen i gatan och 
fastighetens förbindelsepunkt vid tomtgräns).  

Bassängerna i reningsverken i Färjestaden och Mörbylånga behöver renoveras samtidigt 
som värmepumparna i Mörbylånga reningsverk behöver bytas. Medel finns också avsatta 
för VA-utbyggnad i samband med exploatering av nya områden. 

Mark och exploatering 

Kommunen växer och behöver därför köpa olika strategiska markområden/fastigheter, 
främst i Färjestaden och Mörbylånga. Det finns medel avsatta för detta. Budgeten 
omfattar även de investeringar som behöver göras i samband med att ett område 
exploateras, till exempel detaljplan, projektering och färdigställande gator, parker och 
lekplatser. Enskilt största exploatering är Hållbar plats, etapp 2. Medel finns också avsatta 
för detaljplanen för Färjestadens centrala delar, som ska påbörjas när planprogrammet är 
klart under 2019. 

Inventarier och fordon 

Utbyte av inventarier och olika fordon behöver löpande ske för att verksamheten ska 
fungera på ett ändamålsenligt sätt. Det finns medel avsatta för ersättningsinvesteringar 
inom de olika verksamhetsområdena. I samband med att nya verksamheter startas, till 
exempel då en ny förskola eller skola öppnas, behövs ytterligare investeringar för att 
verksamheten ska kunna bedrivas. Biblioteken i Mörbylånga och Södra Möckleby 
behöver också införa meröppet för att kunna bedriva en bra verksamhet. Det finns medel 
avsatta för detta. Kommunen har även sökt bidrag för denna investering. 
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Investeringsbudget per område 2019-2021 
 
Investeringar per kategori för perioden 2019-2021 482 820 

Fastigheter 96 020 

Nytt kök högstadium Färjestaden 
Konstnärlig utsmyckning högstadium och förskola Färjestaden 
Grundläggning moduler skola (Torslunda, Glömminge, Gårdby) 
Projekt vidareutveckling Zokker 
Torslunda skola - Kök utbyggnad och renovering 
Ny idrottshall vid Färjehallen- Färjestaden 
Ombyggnad Skansenskolan 
Förskola Färjestaden, Hållbar plats 
Energibesparande åtgärder 
Energibesparande åtgärder - solceller 
Fastighetsrenoveringar 
Ny brandstation, Mörbylånga, extern byggare 
Haga Park 
Kulturcentrum Södra Möckleby 

Idrottsanläggningar och dylikt 12 400 

Fritid, investeringsplan inkl. badplatser och tillgänglighetsanpassning Kalvhagens 
badplats 
Konstgräs Färjestaden 
Konstgräsplan Gårdby  

Infrastruktur 36 750 

Västra kajen Mörbylånga 
Flytbryggor Färjestadens hamn 
Väg förbi kyrkbyn Mörbylånga 
Infrastruktur Åkervägen 
Gång- och cykelväg längs Trafikverkets vägar 
Fiber 
Industrigatan 
Framtida underhåll gator 
Gatubelysning 
Gång och cykelvägar/gator 
Trafiksäkerhet 

Fjärrvärme 9 100 

Fjärrvärme Färjestaden 
Fjärrvärme Mörbylånga 
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VA-anläggningar med mera 252 600 

Anslutningar Dörby-Dörby Malm 
Överföringsledning Gårdby-N Kvinneby 
Överföringsledning N Kvinneby-Triberga 
Detaljplaner utredning VA 
Tveta Vattenverk - Saltvattenledning 
Vattenförsörjning 
Vattenverk i Mörbylånga 
Degerhamns Allmänna reningsverk - ombyggnad 
Gårdby pumpstation 
Anslutningar Björkelid, Porskärr, Pilekulla, Västra Malmen 
VA-anslutningar 
Sanering 
Serviser 
Färjestaden Allmänna reningsverk renovering bassänger 
Mörbylånga Allmänna reningsverk renovering av bassänger 
Mörbylånga Allmänna reningsverk byte av Värmepumpar 
Gårdby (expl) 
Hållbar plats, Etapp 2 + 3 
Scoutvägen Mörbylånga (Dagvatten expl) 
Industriområde Färjestaden (expl) 
Mark och exploatering 41 000 

Markreserv 
Färjestaden centrum, detaljplan 
Exploatering 
Inventarier och fordon 34 950 

Inventarier ny förskola 
Inventarier Barn och ungdom 
Inventarier Torslundaskolans kök 
Inventarier högstadium Färjestaden 
IT högstadium Färjestaden 
Inventarier Vård och omsorg 
Takliftar äldreboende 
Meröppet biblioteken Mörbylånga och Södra Möckleby 
IT-investeringar 
Telefoni utbyte koppar 
Cykelprojektet 
Traktor 2 (Färjestaden) och slåtteraggregat 
Traktor AP (Mörbylånga) 
Gräsklippare Mörbylånga 
Redskapsbärare 
Sopvals till traktor/lastmaskin 
Växlarflak 
Skogsvagn 
Fordon tekniska 
Summa investeringar skattefinansierad verksamhet 180 120 

Summa investeringar taxefinansierad verksamhet 302 700 



Mörbylånga kommun
Tfn: 0485-470 00
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