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Barn- och ungdomsverksamheten 

Årets väsentliga händelser

Uppstarten av en ny skola och fritidsgård i 
Färjestaden, Smaragdskolan, har varit en av 
höjdpunkterna under året. Verksamheterna togs i 
bruk i augusti.  Det känns mycket bra med tanke på 
den elevökning som är i området. Vi kan också se 
många fördelar med att verksamheterna är i samma 
lokaler.  

Förskolans verksamhet har varit lite mindre är 
budgeterad. Det är framförallt inflyttningen som inte 
skett i lika stor omfattning som beräknat. Till det ska 
läggas att födelsetalen för 2013 och 2014 har varit 
något lägre än tidigare år. Det har inneburit att vi inte 
haft alla platser inom förskolan fyllda och tjänster inte 
fullt ut tillsatta. Hela förskolans verksamheter generar 
ett ekonomiskt plusresultat. Dock har, den i budgeten 
beslutade, personaltätheten följts. 

Förskoleverksamheten har avslutat ett projekt i 
värdepedagogik, som genomförts tillsammans med 
Linnéuniversitet. Forskningsrapporten kring detta 
kommer att presenteras under våren 2016. 

Grundskolorna har sedan ganska många år tillbaka 
nått goda resultat. I SKL:s Öppna jämförelser 
grundskola blev vi bästa skolkommun i länet och 
hamnade på plats 26 i landet. Grundskolorna 
utmärkte sig också i föräldraalliansens utvärdering av 
bästa skolkommun. Här hamnade vi på en sjunde 
plats i landet och även här bästa skolkommun i länet. 
Trots detta så kan vi konstatera att vår måluppfyllelse 
sjunker. Analys och åtgärder planeras och presenteras 
i verksamhetsplanen för 2016.  

En av förutsättningarna för goda resultat är att våra 
verksamheter ger en trygg och god arbetsmiljö. Här 
har vi påbörjat arbetet med Friends, ett sätt att få fler 
verktyg för att hantera mobbning och diskriminering. 
Våra uppföljningar under året visar i stort sett på en 
trygg förskola/skola, men vi behöver ständigt jobba 
med rutiner och arbetssätt för att säkerställa fortsatt 
god utveckling. Vi behöver också hitta nya sätt att 
jobba för att få elever mer delaktiga i vardagsarbetet. 

Precis som för alla kommuner i Sverige har antalet 
asylsökande och ensamkommande påverkat oss i hög 
grad. Vi har ett stort och viktigt uppdrag att erbjuda 
god utbildning även till denna grupp 

Under 2015 gjordes en genomlysning av 
fritidsgårdsverksamheten som resulterade i att en ny 
organisation för verksamheten träder i kraft den 
1 januari 2016. Syftet med den nya organisationen är 
att vi bättre ska möta ungdomarna där de är, erbjuda 
en verksamhet som tilltalar dem och att vara mer 
flexibla och mobila. Fritidsgården kommer också att 
ha ett tydligare uppdrag i det förebyggande arbetet 
och i att motverka utanförskap. 

Inom kostenheten händer många positiva 
förändringar och mycket är på gång. Fokus har 
framförallt varit hur vi ska åstadkomma en höjning av 
måltidskvalitet inom äldreomsorgen. Beslut är fattat 
att åter öppna upp Rönningegården som 
tillagningskök under 2016. Beslutet om att erbjuda två 
rätter till våra äldre har visat sig vara populärt. 
Hanteringen av detta kommer också bli smidigare när 
Rönningegårdens kök är i drift. 

Vi har ett stort rekryteringsbehov inom hela barn- 
och ungdomsverksamheten. Det gäller allt ifrån 
rektorer och lärare till personal kopplat till asylverk-
samheten och verksamheten för ensamkommande 
barn och ungdomar. En viktig del i rekryterings-
arbetet är att vi är en attraktiv arbetsgivare. Det 
handlar till exempel om lönefrågor, möjligheter till 
kompetensutveckling, arbetsmiljöfrågor, 
resursfördelning och storleken på barngrupperna. 

Ett sätt att förbättra rekrytering och att säkerställa att 
vi hittar vikarier till våra verksamheter har varit att 
inrätta poolverksamheter, en för förskolan och en för 
skolan. Utvärdering av detta har skett och förskolan 
kommer att fortsätta att ha pool medan grundskolan 
och fritidshemmen kommer att ha fastanställda 
vikarier vid tre av skolorna. Vi kommer att följa detta 
under våren. 

Ett viktigt arbete pågår när det gäller att få friskare 
arbetsplatser. Vi följer en plan och konstaterar att vi 
har förbättrat vår sjukfrånvaro. Vi har dock en del 
kvar till målsättningen 5 % sjukfrånvaro av den 
arbetade tiden eller, som målsättningen i budget 2015, 
mindre än 21 sjukdagar per medarbetare. För att nå 
detta vill vi prioritera ledarskapets betydelse för 
arbetsplatsen. Vi fortsätter att arbeta med frågan 
kring närvarande ledarskap och hur vi kan förbättra 
oss i rehabiliteringsarbetet. 
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Verksamheten i ett framtidsperspektiv 

Antalet grundskoleelever i kommunen har ökat. Vi 
har gjort stora insatser att anpassa skolor/fritidshem 
genom om- och nybyggnation och har på så sätt en 
god föreberedelse för kommande elevökningar. 
Under året kommer frågan om 7-9-skola i 
Färjestaden, såväl som en förberedelse för en ny 
förskola i Färjestaden, att utredas. Tanken med den 
nya förskolan är att den ska ersätta de hus kommunen 
hyr vid förskolan Vitsippan. 

En av de största utmaningarna är att säkerställa en 
likvärdig utbildning för alla barn och elever oavsett 
var man bor eller i vilken verksamhet man är en del 
av. Vår verksamhet behöver vara flexibel och ständigt 
beredd på anpassningar. 

Vårt uppdrag är att öka måluppfyllelsen inom 
grundskolan. Här behöver vi se att lärandet startar 
redan på förskolan och ha lärandefokus i ett 1-16-
årsperspektiv. Fritidshemmen kompletterar skolan 
både tids- och innehållsmässigt. I skolan deltar också 
fritidspedagoger i den obligatoriska undervisningen. 
Ett bra samarbete och samverkan mellan grundskola, 
förskoleklass och fritidshem är därför A och O. En 
lyckad skolgång och skolnärvaro är den enskilt 
starkaste skyddsfaktorn mot att hamna i ett 
utanförskap, arbetslöshet, kriminalitet och så vidare. 
Därför behöver frågan om skolnärvaro prioriteras 
högt och samverkan mellan skolan, socialtjänsten och 
fritidsgårdarna behöver bli bättre. 

En ny organisation för fritidsgårdsverksamheten 
träder i kraft den 1 januari 2016. Förutom att 
samverka mer internt ska också fritidsgården 
förbättra och ta vara på både föreningar och 
näringsliv i arbetet med att åstadkomma en trygg och 
utvecklande uppväxtmiljö för ungdomarna. 

Genom vårt arbete med tillgänglighet och den 
Synvända vi genomfört i samarbete med Special-
pedagogiska skolmyndigheten (SPSM), har vi en god 
beredskap för att anpassa den pedagogiska, fysiska 
och sociala miljön i relation till barns och elevers 
lärande.  

Ytterligare ett verktyg för att öka måluppfyllelsen och 
resultaten i våra verksamheter är att via 
specialdestinerade statsbidrag satsa på att höja 
utbildningens kvalitet för de lägre årskurserna och ge 
lärarna i förskoleklass och årskurs 1-3 mer tid för 
varje elev. På samma sätt ansöker vi om bidrag för att 
minska barngruppernas storlek i förskolan. 

Kulturskolans verksamhet fyller en viktig funktion. 
Intresset för teater, sång och instrumentalmusik är 
stort hos barnen och ungdomarna. 

En annan utmaning som väntar är att leva upp till 
avtalet om mottagande av flyktingar. Inför 2016 har 
vi i avtal med migrationsverket sagt att vi ska ta emot 
70 flyktingar. För oss betyder ett bra mottagande att 
vi erbjuder bra och utvecklande boenden samt 

möjligheter att snabbt ta sig in i det svenska 
samhället. Vi ska inom alla delar av vår verksamhet 
jobba för att förebygga och motverka segregation, 
diskriminering, främlingsfientlighet och rasism. Barn- 
och ungdomsverksamheten ansvarar för förskola till 
asylsökande barn i åldrarna 3-5 år samt grundskola 
för asylsökande och ensamkommande barn och 
ungdomar. . Från den 1 januari 2016 kommer vi att 
bedriva vuxenutbildning i svenska för invandrare 
(SFI) i egen regi, i Mörbylånga. Personal är rekryterad 
och lokaler finns för ändamålet. 

Den allra viktigaste resursen är vår personal. Vi har 
en stor utmaning i vårt rekryteringsarbete och också i 
arbetet med en friskare personal. Vi ska ses som en 
attraktiv arbetsgivare som erbjuder medarbetarna en 
trygg arbetsmiljö där det är en hög trivsel, stort 
engagemang och delaktighet. Förutom att möta stora 
pensionsavgångar har vi kraven på lärarlegitimation 
att möta. Vi har en rekryteringspolicy som vi jobbar 
utifrån för att möta ovan nämnda krav. 
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Mål och måluppfyllelse för 2015 

Perspektiv – Kund 

Mål: Andelen nöjda och trygga kunder ökar (vi prioriterar samverkan och det förebyggande arbetet, gott bemötande, 
hög tillgänglighet och kontinuitet, stöd och utmaningar). Uppfyllelsen av detta mål mäts med hjälp av nedanstående 
mått. 

Mått Resultat 2014 

(om möjligt) 

Resultat 2015 Analys 

Trygghet: Upplevelsen av god och trygg 
arbetsmiljö i förskolan ska öka (Förskola, 
pedagogisk omsorg) 

Mål 2015: 90 % uppfattar sig som likabehandlade 

Ny >90% uppfattar sig 
likabehandlade 

Vårdnadshavare 
uppfattar att vår 
förskola och 
pedagogiska 
omsorg är trygga 
verksamheter. 

Inflytande/delaktighet: Upplevelsen av inflytande 
och delaktighet i förskolan ska öka (Förskola, 
pedagogisk omsorg) 

Mål 2015: >80 % av barnen på förskolan deltar vid 
planeringen, >50 % av barnens synpunkter har 
påverkat förändring av den pedagogiska miljön 

Ny Målet är uppnått Barnen deltar aktivt 
vid planeringar och 
deras synpunkter 
beaktas vid 
förändringar 

Trygghet: Förbättra upplevelsen av trygghet i 
grundskolan 

Mål 2015: 100 % upplever sig trygg i skolan 
 

 

Åk 5: 98 % 
 
Åk 8: 94 % 

Åk 5: 93 % 
         91% flickor 
         96% pojkar 
 
 
Åk 8: 97 % 
         97% flickor 
         96% pojkar 

Tryggheten har 
ökat i de senare 
årskurserna. Vi 
behöver jobba mer 
med frågan. 
Samarbete med 
Friends påbörjat 

Inflytande/delaktighet:  
a) förbättrad upplevelsen av lust till lärande,  
b) ökad medvetenhet om krav och förväntningar på 
sina studier 

Mål 2015: Förbättrat resultat 

a) Åk 5: 85 % 
   Åk 8: 75 % 

b) Åk 5: 85 % 
   Åk 8: 95 % 

a) åk5: 80 % 
          84% flickor 
          77% pojkar 
   åk8: 50 % 
           44% flickor 
           54% pojkar 

b) åk5: 91 % 
          94% flickor 
          87% pojkar 
   åk8: 76 % 
          79 % flickor 
          72% pojkar 

Målet nås inte. 

Ökat besöksantal vid fritidsgårdarna 

Mål 2015: >50 unika besökare/fritidsgård/kväll 

36 besökare/kväll 15-25 
besökare/kväll 

Målet är inte 
uppnått, men ny 
organisation från 1 
januari 2016 

Alla som önskar ska få plats på vår kulturskola 

Mål 2015: < 10 barn i kö 

63 i kö 22 i kö 
17 flickor, 5 pojkar 

Målet är inte 
uppnått 

Ökad nöjdhet med våra måltider 

Mål 2015: >75 % är nöjda med helhetsupplevelsen 
av måltiderna 

Ny 81 % är nöjda med 
helhetsupplevelsen 
av måltiderna 

Målet är uppnått 
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Perspektiv – Medarbetare 

Mål: Andelen nöjda medarbetare ökar (möjligheter till både stöd och utmaningar ska ges, förbättrad upplevelse av 
ökad delaktighet och inflytande bland våra medarbetare.). Stödet till chefer ska öka för att de ska kunna vara mer 
tillgängliga i vardagen. Uppfyllelsen av dessa mål mäts med hjälp av nedanstående mått. 

Mått Resultat 2014 

(om möjligt) 

Resultat 2015 Prognos 2015 

utifrån utfall 

Ökad frisknärvaro  

Mål 2015: >38 % av vår personal har ingen 
sjukdag 

 

38 % 36,47 % av våra 
anställda har ingen 
sjukdag 

Målet är inte 
uppnått, men 
trenden under året 
är nedåtgående. En 
plan finns för att 
öka hälsan hos 
medarbetare. 

Minskat antal sjukdagar 

Mål 2015: < 21 sjukdagar/personal 

 

21 sjukdagar/ 
personal 

23,5 sjukdagar/ 
personal 

Målet är inte 
uppnått, men 
trenden under året 
är nedåtgående. En 
plan finns för att 
öka hälsan hos 
medarbetare. 

Förbättrad upplevelse att mitt arbete känns 
meningsfullt 

Mål 2015: >98 % uppfattar att arbetet känns 
meningsfullt (mkt bra eller ganska bra) 

98 % 99 % Målet är uppnått 
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Perspektiv – Utveckling 

Mål: Öka tillgängligheten genom att använda modern teknik samt att vi svarar och återkopplar till våra kunder. Öka 
upplevelsen av inflytande och delaktighet; barn/elever och ungdomar upplever att kultur finns tillgängligt för alla och 
är en naturlig del av vardagen; samverkan med näringslivet förbättras. Uppfyllelsen av dessa mål mäts med hjälp av 
nedanstående mått. 

Mått Resultat 2014 Resultat 2015 
Prognos 2015 

utifrån utfall 

Meritvärde betyg år 9 

Mål 2015: 

Flickor>220 
Pojkar>220 

218,4 209 

221 flickor 
193 pojkar 

Målet uppnått för 
flickor, ej för 
pojkar. Fortsatt 
prioritering för 
2016. 

Ökade resultat nationella prov åk 3 (nått 
kravnivån för samtliga delprov) 

Mål 2015: 
svenska >80% 
matematik >75% 

57 % 
75 % 

82 % (svenska) 
84% flickor 
81 % pojkar 
71% (matematik) 
69% flickor 
72% pojkar 

Målet är uppnått i 
svenska inte 
matematik 

Andelen godkända i alla ämnen åk 6 

Mål 2015: 100 % godkända 

95 % 89,2% 

91% flickor 
87,5 % pojkar 

Målet är inte 
uppnått  

Andelen godkända i alla ämnen åk 9 

Mål 2015: 
Flickor 100 % 
Pojkar 100 % 

96,7 % 83 % 

89 % flickor 
75 % pojkar 

Målet är inte 
uppnått. Fortsatt 
prioritering 2016 

Säkerställa rutiner mellan skola och näringsliv Ny  Uppföljning 
kommer att ske 
2016 

Barn, elever och äldre upplever att kultur finns 
tillgängligt för alla och är en naturlig del av 
vardagen 

Ny  Uppföljning 
kommer att ske 
2016 

 

Perspektiv – Ekonomi 

Mål: Vi har en flexibilitet i organisationen för att få ut bästa verksamhet till lägsta kostnad. Vi samverkar och tar vara 
på varandras kompetenser för att undvika dubbelarbete. Vi prioriterar det förebyggande arbetet. Uppfyllelsen av 
dessa mål mäts med hjälp av nedanstående mått. 

Mått Resultat 2014  Mål 2015 Resultat 2015 

Produktivitet nettokostnad kr per barn/elev 
Förskola 

106 400  106 700 101 900 

Produktivitet nettokostnad kr per barn/elev 
Grundskola 

100 900  97 300 100 500 

Kostnad per betygspoäng 391 <391 373 
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Ekonomiskt resultat 

Ekonomisk redovisning för barn- och ungdomsverksamheten 

Resultat 
Budget 

2015 
Utfall 2015 

Avvikelse 

2015 
Utfall 2014 

Avvikelse 

2014 

Intäkter 46 676 52 220 5 544 45 186 3 795 

Kostnader -338 158 -342 160 -4 002 -313 174 1 585 

Nettokostnader -291 482 -289 940 1 542 -267 988 5 380 

            

Nettokostnad per 
verksamhetsområde 

          

Kulturskola -3 879 -4 059 -180 -3 942 -152 

Fritidsgårdar -2 900 -3 105 -205 -2 997 478 

Förskola -92 218 -89 112 3 106 -86 022 1 796 

Pedagogisk omsorg -4 400 -3 942 458 -4 351 518 

Fritidshem -14 621 -13 837 785 -12 428 441 

Förskoleklass -5 020 -4 316 704 -4 419 312 

Grundskola -164 528 -167 858 -3 330 -151 589 424 

Central administration -3 548 -3 594 -46 -3 234 204 

Aulan -368 -356 12 -353 11 

Kostenheten 0 238 238 1 347 1 347 

Nettokostnad -291 482 -289 940 1 542 -267 988 5 380 

 

Kommentarer till ekonomiskt utfall  

Utfallet genererar ett plusresultat motsvarande 0,8 %, det vill säga ett plusresultat på cirka 2,5 miljoner kronor. 
Förskoleverksamheten har haft färre barn inskrivna än budgeterat. Grundskoleverksamheten har haft större 
kostnader än budgeterat, framförallt för barn i behov av särskilt stöd. Inom både förskola och grundskola har 
personaltätheten varit minst som beslutad i budget. 

Investeringsredovisning 

Investeringsprojekt Budget 2015 Utfall 2015 

Smaragdskolan inventarier -500 000 -285 063 

Skolgårdar -200 000 -27 392 

Arbetsplatser lärare -200 000 0 

Inventarier tillagningskök -450 000 0 

Skolmöbler, alla skolor -200 000 0 

Idrottshall Torslunda 0 -9 972 
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Vård- och omsorgsverksamheten 

Årets väsentliga händelser 

Verksamheterna ökar inom hela vård- och omsorgs-
verksamheten. Vi kan konstatera att antalet ärenden 
inom hemtjänsten har ökat med cirka 5 %, men 
framförallt är det fler timmar per brukare och mer 
komplicerade ärenden i hemtjänst, hemsjukvård och 
särskilt boenden som står för ökningen. 

Under 2015 har vi i princip haft fullt på alla särskilda 
boenden och vi har konstant kön till särskilt boende 
på Äppelvägen. Förvaltningen har lyft fram behovet 
av att utöka antalet särskilda boendeplatser i norra 
kommundelen. Vi har även en kö till bostad med 
särskild service enligt LSS. Beslut är fattat att bygga ut 
Äppelvägen i två etapper, åtta platser ska byggas till 
under 2016. På Rönningegården har ett arbete 
påbörjats som innebär att varje boende ska ha egen 
toalett. Medel finns avsatta 2015 men projektet 
kommer att pågå även under första delen av 2016. I 
samband med detta kommer vi att se över 
fördelningen av platser mellan demenssjuka med 
funktionsnedsättning och demenssjuka äldre. 

Överenskommelsen mellan kommun och landsting 
har setts över och inneburit vissa förtydliganden. Det 
har bland annat betytt att ansvaret för kognitiva 
hjälpmedel har kommit till kommunens ansvar. Det 
är i dagsläget osäkert att se konsekvenserna av detta, 
men kostnaderna kommer att öka. Översynen av 
överenskommelsen har framförallt påverkat rehab- 
området. Vi är överens med landstinget att tydliggöra 
uppdelningen av ansvar oss emellan och det arbetet 
kommer att leda till fler brukare som ska hanteras av 
kommunen, cirka 30 fler som det ser ut idag. 

Arbetet med att erbjuda tjänster inom e-hälsa har 
startas upp under 2015. Vi har vi valt ut fyra delar 
som vi vill genomföra. Det är vårdplanering via webb, 
mobil dokumentation, digital nattillsyn och nyckelfria 
lås. Tidplanen är att vi ska ha igång dessa delar under 
2016. 

Vi kan se att landstinget blir snabbare i sin process att 
deras patienter ska bli färdigutskrivna och komma 
antingen hem till sin bostad eller få plats på 
korttidsboende. Vi har påbörjat ett projekt som heter 
”trygg hemgång” som ska göra att vi kan vara mer 
flexibla i att snabbt ta emot på hemmaplan och 
åstadkomma en trygg tillvaro. Verksamheten inom 
hemsjukvård fortsätter också att öka. Inför 2015 
anställdes en ny sjuksköterska och ökningen ser ut att 
fortsätta. Vi ser att efterfrågan av palliativ vård ökar. I 
snitt har vi ett ärende per månad där palliativa teamet 
används. Poolen har utökat sin verksamhet genom att 
två nya personer har fått tjänster. I takt med att 
svårigheterna att rekrytera vikarier till våra verksam-
heter ökar finns ett ökat behov av fastanställda inom 
poolen. 

 

Ökade behov finns också att hitta inom LSS och 
psykiatrin. Boendestödet har nästan fördubblat sina 
timmar per vecka. Social samvaro för personer med 
psykiska funktionsnedsättningar har startats upp och 
innebär öppet hus två vardagskvällar och en 
helgdagseftermiddag per vecka. 

Vi har sett behovet att jobba lite bredare kring 
psykiatrin och har bestämt oss för att ingå i ett större 
sammanhang kring suicidprojekt. Startskottet för 
detta skedde den 10 september med föreläsning av 
Mattias Sunneborn och ett gemensamt längdhopp för 
att sprida kunskapen och öka kunskapen kring 
självmord. Mörbylånga kommun och har bestämt att 
utbilda medarbetare i ”Första hjälpen i psykisk 
ohälsa”. Det finns en planering för genomförandet 
2016. Detta gäller samtliga verksamheter inom mjuka 
sektorn. 

Vi har varit framgångsrika i att få bidrag inom PRIO-
satsningen (plan för riktade insatser inom området 
psykisk ohälsa). Under 2015 fick vi 527 000 kronor. 
En del av dessa har använts för att starta en öppen 
verksamhet inom social samvaro. En uppföljning av 
insatsen personligt ombud visar att våra ökade 
insatser inom psykiatriområdet har minskat 
efterfrågan av insatsen personligt ombud. Därför 
kommer avtalet med Borgholms kommun gällande 
dessa delar att sägas upp. 

Ur ett budgetekonomiskt perspektiv har vi jobbat 
extra mycket med individ- och familjeomsorgens 
(IFO) barn- och familjeenhet samt hemtjänsten. 
Inom dessa områden försöker vi höja kvaliteten 
samtidigt som vi sänker kostnaderna. Inom barn- och 
familjeenheten är det framförallt dyrare placering än 
beräknat som dykt upp.  

I den nya organisationen inom IFO, som startade den 
1 september, fokuserar vi mer på ett tydligt före-
byggande arbete som ska ske i samverkan mellan 
fritidsgård, grundskola och förskola. När vi summerar 
2015 kan vi se att vi kommit en bra bit på väg och att 
vi inför 2016 står väl rustade med strategier för hur vi 
ska jobba med hemmasittare och hur vi ska ge stöd 
till vårdnadshavare. 

Projektet Innergården har haft 28 deltagare och av 
dessa har 30 % gått till arbete eller studier. Pay off -
utvärderingen visar att av de aktörer som deltagit har 
Mörbylånga kommun och landstinget minskat sina 
kostnader mest. Utvärderingen visar också att 
deltagarna har ökat sina inkomster och sin livskvalitet. 

Den största förändringen som skett under 2015 är det 
stora tryck som vi har inom integrationsenheten. I 
dagsläget finns fyra asylförläggningar i Mörbylånga 
kommun. Antalet ensamkommande barn och 
ungdomar har ökat kraftigt under senhösten/vintern. 
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Vår överenskommelse med migrationsverket innebar 
att vi skulle ha 20 platser tillgängliga. Nu i slutet av 
året har vi 70 ensamkommande ungdomar i 
kommunen. Under året har vi öppnat upp ytterligare 
två boende; Torget och Alungården. Dessutom har vi 
förtätat på Fabriksgatan på så sätt att pojkarna delar 
rum med varandra. Inom integrationsenheten vuxna 
har vi tagit emot 41 personer på anvisning och 14 på 
egen bosättning. Det är mer än en fördubbling sedan 
förra året.  

Förutom integration jobbar Arbetsmarknadsenheten 
(AME) med resursarbete och att få medborgare i 
sysselsättning istället för ekonomiskt bistånd. Under 
första halvåret har ett samarbete med Kalmarsunds-
regionens renhållare (KSRR) startat som innebär att 
vi har återbruk inom AME:s verksamhet. 

Sjuktalet har ökat inom verksamheten. Analyser visar 
att det är korttidsfrånvaron som påverkar ökningen 
mest. Under 2015 stod månaderna februari och mars 
för mycket av korttidsfrånvaron. För att undvika 
samma läge nästa år har vi beslutat att erbjuda 
anställda gratis influensavaccin. 

I jämförelse med andra kommuners sjukfrånvaro 
ligger Mörbylånga kommun mycket bra till. Trots det 
jobbar vi för bättre hälsa inom verksamheterna. Vi 
följer sjukfrånvaron varje månad och kan konstatera 
att den minskat under hösten. Chefen har en viktig 
del i en hälsosam arbetsplats. Under året har vi skapat 
bättre förutsättningar för chefernas ledarskap och just 
nu pågår ett arbete. så kallat närvarande ledarskap, i 
syfte att skapa bättre mående på arbetsplatsen. Ett 
annat sätt att möta sjukfrånvaron är det projekt som 
pågår med önskad sysselsättningsgrad. I dagsläget 
erbjuder vi samtlig personal på Rönningegården och 
Äppelvägen minst 80 % tjänstgöring. Under 2016 
fortsätter projektet med Lindero och Villa Viktoria. 

Vi har ett aktivt rehabiliteringsarbete och stöd för 
cheferna i deras ansvar som arbetsgivare.  

Vi har under året prioriterat utbildningar, såväl inom 
hot och våld, som direkt kompetensutveckling 
kopplat till våra utvecklingsområden, till exempel e-
hälsa, psykisk ohälsa och kulturaktiviteter framförallt 
riktat mot särskilt boende för äldre. 

Verksamheten i ett framtidsperspektiv 

Precis som aktuell befolkningsprognos visar, så 
förväntas verksamheterna inom vård och omsorg 
öka. Vi ser att hemtjänsten ökar stadigt, fler LSS- 
ärenden blir aktuella och efterfrågan av hemsjukvård 
och behov av hjälpmedel och rehabiliteringsinsatser 
ökar. Det finns behov av fler platser inom särskilda 
boenden, där efterfrågan är störts i den norra 
kommundelen. 

Ett annat område som ökat senaste tiden och som 
fortsättningsvis förväntas att öka är socialpsykiatrin. 
Det gäller både behovet av mer boendestöd men 
också samvaro med andra. Här kommer vi att 

fortsätta erbjuda träffpunktsverksamhet för personer 
med psykisk ohälsa. 

Vi behöver förbereda oss på en snabbare process när 
det gäller samverkan med landstinget. Ett sätt att 
möta detta är projektet Trygg hemgång, som pågår 
inom hemtjänsten. Hemtjänsten är utgångspunkten, 
men även kommunens biståndshandläggare, 
rehabverksamhet och hemsjukvård kommer att vara 
med som viktiga delar.  

Vi kan tydligt se att fler väljer att komma hem till sitt 
hem och få vård. Det betyder att kommunens 
hemsjukvård behöver utökas och mer resurser 
behöver avsättas till medicinskt material och 
hjälpmedel. För att klara våra åtaganden och möta de 
krav som kommuninvånarna har på oss behöver vi 
förbättra vår samverkan med landstinget. 

Mörbylånga kommun kommer att ta del av de 
specialdestinerade statsbidragen för att utöka 
bemanningen inom äldreomsorgen, ”Fler händer i 
vården” (startade hösten 2015 och ska vara fullt 
utbyggt 2016). Vi kommer att utöka bemanningen på 
särskilda boenden, framförallt under kvällar och 
helger. En översyn av bemanningen inom rehabsidan 
ska göras. I takt med att verksamheterna ökar behövs 
även fler biståndshandläggare. 

De senaste årens teknikutveckling har lett till ökat IT-
stöd även inom socialtjänsten. Våra analoga trygg-
hetslarm är utbytta mot digitala, nyckelfri hemtjänst 
planeras fullt ut och inom hemtjänsten kommer 
projektet digital nattillsyn att fortsätta liksom mobil 
dokumentation och vårdplaneringar som sker via IT-
stöd. Detta är såväl ett sätt att effektivisera våra 
verksamheter och insatser, som att möta den 
enskildes individuella önskemål om hur stödet och 
omsorgen ska se ut. 

Ett viktigt uppdrag är att motverka utanförskap och 
ensamhet. Här spelar vår arbetsmarknadsenhet en 
stor roll och vi kommer under 2016 att ha en 
nollvision när det gäller ungdomsarbetslösheten. 
Projekt Innergården, liksom projektet med resurs-
anställning, kommer att fortsätta även under 2016. 
Innergården kommer att flytta till Capellagården i 
Vickleby, som vi också kommer att samarbeta med. 
Innergården i Kleva kommer att bli en ny daglig 
verksamhet som också kommer att nyttjas som 
sommarkollo för fritidsgårdsverksamheten. SFI-
utbildning kommer från 1 januari 2016 att bedrivas i 
Mörbylånga och vara starkt kopplat till arbets-
marknadsenheten och praktikmöjligheter.  

Ett område som växt med stor fart under kort tid är 
integration. Vi kommer under 2016 att öppna upp 
ytterligare HVB-hem. Dessutom kommer stödboende 
att vara en möjlig placeringsform från och med mars 
2016. Den stora utmaningen för oss är att hitta 
bostäder till de personer som fått uppehållstillstånd 
och som vill bo i vår kommun. Idag upplever vi en 
stor brist på bostäder. 
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Från den 1 januari 2016 kommer Mörbylånga 
kommun att ha en tillgänglighetssamordnare. Det 
kommer att innebära bättre och säkrare miljöer för 
alla i vår kommun. 

Utifrån tidigare år är det två avvikelser i budgeten 
som vi behöver beakta. Det handlar om våra 
kostnader för hemtjänsten samt för barn- och 
familjeenheten inom individ- och familjeomsorgen. 
Inom hemtjänsten pågår effektiviseringsåtgärder 
genom att hitta nya sätt att jobba. Detta ska ske 
samtidigt som vi ska förbättra kvaliteten genom att 
öka kontinuiteten inom verksamheten. Inom individ- 
och familjeomsorgen förväntas den ökade 
bemanningen och nya sättet att organisera oss få 
effekter som innebär både minskade kostnader, men 
framförallt ökad livskvalitet för brukare. Det handlar 
om att prioritera det förebyggande arbetet och att 
förbättra samverkan med förskola, skola, fritidsgård 
och psykiatri. 

Inom alla delar av våra verksamheter står vi inför 
behovet av rekrytering av personal. Vi ska ses som en 
attraktiv arbetsgivare som erbjuder en trygg 
arbetsmiljö där medarbetare trivs och känner sig 
delaktiga. En viktig faktor för våra anställda är att ha 
en önskad sysselsättningsgrad. Detta kommer att 
fortsätta enligt särskild plan. 
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Mål och måluppfyllelse för 2015 

Perspektiv – Kund 

Mått Resultat 2014 

(om möjligt) 

Resultat 2015 Analys 

Uppfattar sig nöjda med omsorgen i sin helhet 

- Särskilda boenden (SÄBO) 

Mål 2015 

>88% är nöjda med omsorgen i sin helhet 

- män  

- kvinnor  

Uppfattar sig nöjda med omsorgen i sin helhet  

- Hemtjänst 

Mål 2015: 

>94% är nöjda med sin hemtjänst i sin helhet 

-män 

-kvinnor 

 

88 % 

 

 

 

 

 

 

94 % 

 

88 % (plats 153 i 

landet) 

86% (män) 

88% (kvinnor) 

 

 

 

92% (plats 221 i 

landet) 

98% (män) 

90% (kvinnor) 

 

Målet är inte 

uppnått. 

 

Ökad kontinuitet inom hemtjänst 

 

Mål 2015: <15 personal/brukare under 14 dagars 

period 

15 personal under 

14 dagars period 

14 personal under 

14 dagars period.  

Målet är uppnått 

Ökad nöjdhet med sociala aktiviteter inom 

SÄBO 

Mål 2015: >69 % är nöjda med de sociala 

aktiviteterna 

69 % 75 % 

62% (män) 

80% (kvinnor) 

Målet är uppnått  

 

Hur stor andel har märkt förbättringar när det 

gäller anhörigstödet 

 

Målet 2015: >75 % har märkt förbättringar gällande 

anhörigstödet 

Ny >80% upplever att 

anhörigstödet har 

förbättrats 

En ny organisation 

kring anhörigstödet 

har kommit igång 

2015. 

Senior Alert 

Målet 2015: >80% säbo och >10% hemtjänst 

Säbo 80 % 

Hemtjänst 10 % 

Mellan 30-60% 

hemtjänst.  

Säbo 80% 

Klar förbättring 

hemtjänst, 

oförändrat säbo 

Upplevd trygghet hos patienter inom HSL 

Mål 2015: >90 % av patienterna känner sig trygga 

Ny >90% av 

patienterna känner 

sig trygga 

Målet är uppnått 

Nöjdhet med daglig verksamhet 

Mål 2015: >75 % är nöjda 

 

Ny >75% av brukarna i 

daglig verksamhet 

är nöjda 

En klar förbättring 

av hur daglig 

verksamhet 

fungerar 

Uppföljning av biståndsbeslut 

Mål 2015: 100 % av våra biståndsbeslut följs upp 

var 6:e månad 

Ny <100% av våra 

biståndsbeslut följs 

upp 

Målet är inte 

uppnått. 

Arbetsbelastningen 

har varit för stor 
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Perspektiv – Medarbetare 

Mått Resultat 2014 

(om möjligt) 

Resultat 2015 Prognos 2015 

utifrån utfall 

Ökad frisknärvaro  

Mål 2015: >38 % av vår personal har ingen 
sjukdag 

 

38 % 36,47 % av våra 
anställda har ingen 
sjukdag 

Målet är inte 
uppnått, men 
trenden under året 
är nedåtgående. 
En plan finns för 
att öka hälsan hos 
medarbetare. 

Minskat antal sjukdagar 

Mål 2015: < 21 sjukdagar/personal 

 

21 
sjukdagar/personal 

23,5 
sjukdagar/personal 

Målet är inte 
uppnått, men 
trenden under året 
är nedåtgående. 
En plan finns för 
att öka hälsan hos 
medarbetare. 

Förbättrad upplevelse att mitt arbete känns 
meningsfullt 

Mål 2015: >95 % uppfattar att arbetet känns 
meningsfullt (mkt bra eller ganska bra) 

95 % 98 % Målet är uppnått 

 

Perspektiv – Utveckling 

Mått Resultat 2014  Resultat 2015 Analys 

Inflytande/delaktighet i genomförandeplaner 
för brukare i handikappomsorgen 
Mål 2015: 100 % 

Ny 100 % Samtliga erbjuds, 
men tackar ibland 
nej till erbjudandet. 
Stor förbättring 

Inflytande/delaktighet i genomförandeplaner 
för ensamkommande ungdomar 
Mål 2015: 100 % 

Ny < 100 % Situationen har 
varit ansträngd i 
verksamheten för 
ensamkommande. 
Målet är ej nått 

Ökad tillgänglighet på IFO 
Mål 2015:  >44 % får svar när de ringer 

 

44 % (2013) 25 % får svar när 
de ringer. 2013 var 
resultatet 0 

Förbättring, men 
målet är ej nått 

Vi prioriterar det förebyggande arbetet 
 
Mål 2015:  
-Vi erbjuder >10 serviceinsatser till våra 
kommuninvånare 
-Vi fastställer nuläget av antalet personer som nås 
via ej biståndsbedömda insatser 

Ny 
- Vi erbjuder 10 
serviceinsatser 

-20 personer 
/månad ( 15 vuxen, 
5 BOF) nås via ej 
biståndsbedömda 
insatser 

Målet är uppnått 

Mål 2015: Äldre upplever att kultur finns 
tillgängligt för alla och är en naturlig del av 
vardagen 

Ny Har ej följs upp Tas med 2016 

Andel nyanlända som deltar i språk- eller 
arbetsträning 

Mål 2015: >75 % av de nyanlända 

Ny Målet har ej följs 
upp 

Tas med 2016 
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Perspektiv – Ekonomi 

Mått Resultat 2014  Resultat 2015 Analys 

Socialtjänsten ska verka för effektiv 
användning av kommunens skattemedel 

Mål 2015: Vi fastställer våra kostnader för det 
förebyggande arbetet i förhållande till det totala 
kostnadsutfallet 

Ny Kostnaderna är 
fastställda till 8 % av 
den totala budgeten på 
IFO går till 
förebyggande insatser. 

Arbetet med 
förebyggande 
åtgärder har tagit 
fart under slutet av 
2015 

Mål 2015: Vi säkerställer rutiner för eftersök 
inom integration 

Ny Rutinerna är 
säkerställda. Nya 
tjänstemän på vissa 
poster har tydligt visat 
på behov av rutiner 

Målet är uppnått 

Mål 2015: 
Vi sänker/bibehåller kostnader inom våra 
verksamheter samtidigt som vi ökar kvaliteten 

 

271 056 
kr/brukare/år 
hemtjänst 

576 814 
kr/brukare/år 
säbo 

821 
kr/serviceboende 
/dygn 

2.707 
kr/gruppboende 
/dygn 

130 400 kr/ 
brukare/år daglig 
verksamhet 

272 959 kr/brukare/år 
htj 

618 310 kr/brukare/år 
säbo 

917 
kr/serviceboende/dygn 

2.553 
kr/serviceboende/dygn 

98 367 kr/brukare/år 
daglig verksamhet 

Kostnaderna för 
verksamheterna 
för äldre har blivit 
dyrare. 

Andel hushåll med ekonomiskt bistånd 
Mål 2015: < 60 hushåll/månad som har 
ekonomiskt bistånd 

Ny 57 hushåll/månad i 
snitt 

Målet är uppnått. 
Vi har ändrat 
ersättning för 
ensamkommande 
och det har 
medfört en ökning 
av antal hushåll 
som får 
ekonomiskt 
bistånd/månad 
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Ekonomiskt resultat 

Ekonomisk redovisning för M-verksamheten vård och omsorg  

Resultat 
Budget 

2015 
Utfall 2015 

Avvikelse 

2015 
Utfall 2014 

Avvikelse 

2014 

Intäkter 42 172 64 778 22 606 45 696  

Kostnader -314 592 -336 480 -21 886 -306 961  

Nettokostnader -272 420 -271 702 718 -261 125 905 

       

Nettokostnad per 
verksamhetsområde 

     

Äldreomsorg inkl. HSV -153 757 -159 165 -5 408 -146 792 -2 257 

LSS, IFO, AME, Integration -103 940  -100 147 3 793 -100 357 -646 

Central administration -14 723 -12 390 2 333 -14 117 1 998 

Nettokostnad -272 420 -271 702 718 -261 125 905 

 

Kommentarer till ekonomiskt utfall  

Utfallet för vård- och omsorgsverksamheten visar på ett litet plusresultat. Det finns fyra delar inom området som har 
haft större kostnader än budgeterat och det är hemtjänst, särskilt boende för äldre, sjuksköterskeverksamheten samt 
placeringskostnader inom individ- och familjeomsorgen. Den verksamheten som genererar ett stort plusresultat för 
året är integration. 

Analys och åtgärder inför 2016 pågår. Genomlysning av verksamheterna planeras under 2016. 

Investeringsredovisning 

Investeringsprojekt Budget 2015 Utfall 2015 

Tvättrum Rönningegården 130 130 

Asylboende 50 52 

Larm Rönningegården 150 33 

Telefoner hemtjänst 100 0 

Systemutvecklin VoO 673 423 

Arbetsmiljöförbättring VoO 500 285 

Servicelägenheter Färjestaden 50 8 

Utemiljö VoO 294 93 
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Teknisk affärsverksamhet 

Årets väsentliga händelser 

Organisationen för Teknisk affärsverksamhet har 
utökats med övertagandet av verksamheten för gator 
och vägar. En administratör/chefstöd har också 
anställts för att på bästa sätt ge ett gott bemötande 
och en god service till våra medborgare. Vidare har 
en projektanställning som Gis-utredare/projekt-
administratör tagits in för att få igång arbetet med att 
föra över ledningskartor in i VA-systemet (VA-
Banken). Parallellt har tjänsten också varit ett stöd till 
projektledaren. 

Stor genomlysning av avdelningen för Service har 
genomförts. Genomlysningen har resulterat i en 
strategiplan med åtgärder på arbetsmiljö, framtagande 
av en produktionsplan samt en översyn av 
organisationen, maskiner/fordon och gemensamma 
kostnader med vatten och avlopp (VA). 

Grönytor - Bra växtkraft i år med en varm början och 
slut på året som har resulterat i mycket röjning och 
gräsklippning. En del investeringar är genomförda; ny 
sopmaskin; ny redskapsbärare; förnyelser på ett antal 
lekplatser. 

Hamnar - Bra år för gästhamnarna, dock inte lika bra 
som år 2014. En del arbeten är genomförda; allmänna 
toaletter har ersatt de gamla i Färjestaden; kajen i 
Grönhögen har delvis förnyats; spolplatta är byggd i 
Färjestaden; Mörbylånga hamn har muddrats. 

Gator och vägar - Övertagandet av gatubelysningen har 
påbörjats och ett antal gator och vägar har fått nya 
beläggningar. Rekrytering av ny gatuingenjör har 
gjorts.   

Reningsverk - Ny slamplatta är byggd i anslutning till 
Mörbylånga avloppsreningsverk (ARV); Segerstads 
ARV utreds för en åtgärd; centrifug till Färjestadens 
ARV har handlats upp. 

Vattenverk - Det har varit ett förhållandevis mycket 
torrt år och bevattningsförbud fick införas under 
sommaren. En betydande mängd vatten har pumpats 
in från Borgholms kommun och under sista halvåret 
har vatten fått transporteras till Triberga 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 håller på att byggas i Triberga. Fem nya 
vattenskyddsområden är beslutade. Tveta och 
Strandskogens vattenskyddsområde ses över till ytan.  

Ledningsnäten - Stort arbete har lagts ner på att sanera 
rörsystemen i Färjestaden med spolningar och 
lagningar, för att om möjligt förhindra ytterligare 
översvämningar. Ytterligare undersökningar och 
projekteringar har genomförts för att kunna göra fler 
framtida åtgärder.  

 
VA-planen - Överföringsledningen från Färjestaden 
till östra Öland har avslutats med en sträcka mellan 
Kåtorp och Tveta (Etapp I). Etapp II, mellan Tveta 
och N:a Möckleby, har påbörjats. Etapp III, mellan 
N:a Möckleby och Gårdby, projekteras. VA-
anslutning i Årsvik är påbörjad.  

Fjärrvärme - Förtätning av befintligt fjärrvärmenät har 
genomförts, bland annat har BoKlok-projektet i 
Färjestaden samt sista etappen i Färjestadens hamn 
anslutits. Stort mätarbyte av alla fjärrvärmemätare har 
genomförts. Mätarbytet medger enligt lag en faktisk 
avläsning och fakturering per anläggning och månad. 

Verksamheten i ett framtidsperspektiv 

Gemensam service  - Arbetet med åtgärder definierade i 
strategiplanen kommer få mycket fokus de närmsta 
åren. En del i detta är bland annat att planera och 
skapa möjligheter för en nyinsatt arbetsledare, som 
stöd till Servicechefen och övriga medarbetar på 
Gemensam service, för att hinna med skog, park, 
hamnar samt befintliga och tillkommande grönytor. 

Hamnarna - speciellt i Grönhögen och Mörbylånga, 
måste ses över och delvis byggas om.  
 
Gator och vägar – En översyn och prioritering av våra 
gator och vägar ska genomföras för att få en plan på 
vad som måste genomföras på några års sikt. En del i 
detta är reinvesteringar av befintliga gator och vägar 
samt trafiksäkerhetsåtgärder med bland annat 
skyltning och fartdämpande åtgärder. 
 
Fjärrvärme – Nya fjärrvärmeanslutningar ska 
genomföras, och i stort blir det rena förtätningar.  
 
Vatten – Tyvärr har hösten 2015 inte lyckats vända 
tillgången på grundvatten varför året också slutade 
med fortsatt sinande borror istället för att de fyllts på. 
Detta är mycket oroväckande och måsste följas och 
planeras om inga förändringar sker. Nya borror ska 
dock tas i bruk och nya måste till. Diverse projekt 
med syfte att hitta mer vatten har påbörjats, bland 
annat i anslutning till Resmo och Triberga. Utredning 
kring alternativ till borror är igångsatt tillsammans 
med Borgholms kommun och Länsstyrelsen.  
 
VA-planen: Överföringsledningen Färjestaden-östra 
Öland Etapp II ska avslutas och Etapp III påbörjas. 
VA-anslutning i Årsvik ska avslutas. Överförings-
ledningen S:a Möckleby/Degerhamn-Grönhögen ska 
projekteras. Åtgärder för att förhindra ytterligare 
översvämningar ska projekteras och byggas i bland 
annat ”Svampområdet” samt centrala Färjestaden. Ett 
antal områden ska saneras/relinas. Byggandet av 
Triberga vattenverk fortgår med planerat avslut i maj 
2016. S:a Möckleby vattenverk ska projekteras för att 
kunna handlas upp och påbörjas 2017. 



17 

Mål och måluppfyllelse  

Perspektiv – Kund 

Mått Resultat 2014 Resultat 2015 Analys 

Antal anslutna till kommunalt vatten och 
avlopp. 

6911 st 6980 st 6968 st 

Antal biodammar som avvecklats  0 st 0 st Målet är 1 st år 2016 

Beslutat skydd för alla vattentäkter 
(befintligt och kommande) 

Befintligt: 4 st 

Kommande: 5 st 

Befintligt: 9 st 

Kommande: 0 st 

Befintliga: 9 st 

 

Korrigerande åtgärder för att öka måluppfyllelsen 

Mål Åtgärd 1 Åtgärd 2 Åtgärd 3 

Antal anslutna till kommunalt vatten och 
avlopp. 

Anslutningar i 
Tveta. 

Anslutningar i 
Årsvik. 

Anslutningar i Grönhögen. 
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Ekonomisk redovisning för Teknisk affärsverksamhet  

Resultat Budget 2015 Utfall 2015 Avvik. 2015 Utfall 2014 Avvik. 2014 

Intäkter 68 109 72 223 4 114 71 948 3 720 

Kostnader -97 262 -102 918 -5 657 -93 335 161 

Nettokostnader -29 153 -30 695 -1 543 -21 387 3 881 

       

Nettokostnad per 
verksamhetsområde 

     

Gator, Vägar, Parkering -14 818 -12 519 2 299 -11 670 908 

Park och Grönyta -4 061 -4 908 -848 -4 488 -905 

Hamnar -2 490 -2 625 -135 -1 633 821 

Avfall -200 -1 852 -1 652 -478 -278 

Administration -1 605 -1 600 5 -855 77 

Gemensam Service -183 -91 92 1 108 1 246 

Förråd -41 -56 -15 -1 432 -1 418 

Vindkraft 0 -745 -745 2 117 2 117 

Summa  -23 398 -24 396 -999 -17 331 2 568 

Fjärrvärme -23 -4 133 -4 110 -3 127 -3 107 

Vatten och Avlopp -5 732 -2 166 3 566 -929 4 420 

Summa Taxefinansierad 
verksamhet 

-5 755 -6 299 -544 -4 056 1 313 

Nettokostnad -29 153 -30 695 -1 543 -21 387 3 881 

 

Kommentarer till ekonomiskt utfall  

Posten för ”Park och Grönytor” år prognostiserade till ett minus, mycket på grund av ytterligare ett bra växtår med 
tidig grön vår, oförutsedd personalkostnad, utbildning/arbetsmiljöinsats, stormen Gorm, Skördefesten, med mera. 
Detta kompenseras dock av en brist på snö, varför posten för ”Vägar” visar på ett positivt resultat. 

Minusposten på avfall består av Kastlösa deponi som i det nya tillståndet förutsatte en kompletterande slamplatta 
som nu har anlagts med ett godkännande från Länsstyrelsen.  

Vatten och Avlopp visar ett positivt resultat som kan förklaras med lägre kapitaltjänstkostnader än budgeterat. 

Fjärrvärme visar i år ett större minus än föregående år som en konsekvens av taxesänkningen samt ökat bränslepris.  

Korrigerande åtgärder vid större avvikelse mot budget 

Verksamheten för fjärrvärme måste få fler kunder på befintligt nät. Att utvidga nätet måste alltid vägas mot potentiell 
anslutande effekt, då kostnaden för sådan etablering är dyr. Riktade insatser måste till på villakunder för att om 
möjligt få till fler anslutningar. 

Verksamhetsområde Åtgärd 1 Åtgärd 2 Åtgärd 3 

Fjärrvärme – Nyanslutningar  Riktade insatser mot 
potentiella villa-
kunder. 

Bra dialog med 
etablerare av större 
fastigheter (ej villa). 

En eventuell 
förändring av taxan. 
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Verksamhetsstöd 

Årets väsentliga händelser 

Arbete pågår med att effektivisera de administrativa 
rutinerna inom hela verksamhetsområdet.  

Kansliet har börjat arbeta på ett annat sätt. Bland 
annat finns nu mer utredningsresurser och resurser 
för kvalitetssäkring av beslutsunderlag. En 
inventering och genomgång av kommunens samtliga 
styrdokument har färdigställts. Framtagande av 
aktuella dokumenthanteringsplaner samt en översyn 
av kommunens arkivhantering har påbörjats och 
fortsätter 2016. Förvaltningarnas arbete med 
kommunens risk och sårbarhet ska förbättras. Under 
2016 påbörjar kansliet även en översyn av 
informationssäkerheten inom förvaltningarna. 

Ekonomi har bidragit till en förbättrad budgetprocess 
och infört en tydligare uppföljningsprocess.  

IT bedrivs nu i samverkan med Borgholms kommun. 
Kvalitetsförbättringar har varit prioriterade och 
kommer vara det några år framåt. En IT-policy 
kommer att föreslås för beslut i januari 2016. 

Inom det personaladministrativa området har 
personalstrategi, arbetsmiljöpolicy med en handlings-
plan för det systematiska arbetsmiljöarbetet och 
rehabiliteringspolicy beslutats. En enkät om 
jämställdhet inför en jämställdhetsplan har 
genomförts. En plan för hur vi arbetar fram nya 
styrdokument och rutiner finns. En ny chefshandbok 
kommer att lanseras i början av 2016. Ett beslut om 
att påbörja ett införande av rätt till önskad syssel-
sättningsgrad har tagits och implementeringen har 
påbörjats inom M-verksamheten. 

Inom mark- och exploatering pågår flera projekt. 
Byggnation av andra etappen för handelsområdet vid 
Brofästet i Färjestaden har påbörjats. Aktivitets-
området vid Färjehallen samt etapp 1A och 1B i 
Norra viken i Mörbylånga har färdigställts under året. 
Innan jul skedde inflyttning i den sista etappen på 
Norra Hamnplan i Färjestaden. Området öster om 
Järnvägsgatan i Färjestaden kan nu exploateras av 
kommunen då exploatörerna lösts ut genom 
ersättning av nerlagda kostnader. 

Fiberutbyggnad till alla villor har under året 
färdigställts i Färjestadens och Mörbylånga tätorter 
och ett samarbetsavtal med Telia avseende 
fiberutbyggnad i hela kommunen har tecknats. 

KLT har under året implementerat stråktrafik, det vill 
säga tätare och snabbare direktbussar mellan 
Mörbylånga och Kalmar, vilket är positivt för 
Mörbylånga tätorts och södra Ölands utveckling. 

Verksamheten i ett framtidsperspektiv 

Kraven på en alltmer utbyggd välfärd i kombination 
med lägre finansiella möjligheter inom det ordinarie 
skatteutrymmet innebär att andra lösningar måste 
hittas. Det kräver en stor följsamhet mot fastställda 
mål och resurser från förvaltningens sida för att nå 
balans i mål och medel.  

Det minskade ekonomiska utrymmet gör det än 
viktigare för kommunen att söka samverkan inom 
olika områden. Förbättrad teknik medverkar också till 
samutnyttjande. Utveckling av processer och mer 
kvalitetssäkring ska också ge större möjligheter till en 
förbättrad verksamhet. 

Stora pensionsavgångar är att vänta inom några år 
och det ställer stora krav på att Mörbylånga kommun 
upplevs som en attraktiv arbetsgivare för att kunna 
konkurrera om goda medarbetare. 

Kommunen är fortsatt attraktiv för inflyttning och 
nyetableringar, vilket innebär fortsatt högt tryck på 
den fysiska planeringen/exploateringsverksamheten 
och kräver bättre samordning inom kommunen. 
Kommunen har påbörjat en översyn av sitt 
markinnehav, mark som inte är av vikt att inneha för 
framtiden bör avvecklas och istället bör kommunen 
öka sitt markinnehav i strategiska områden.  

Arbetet med att synliggöra och framtidssäkra 
kommunens geografiska data har påbörjats. Denna 
översyn inbär utbyte av programvaror och 
plattformar för GIS-verksamheten.  

IT-utvecklingens snabba fart ökar kraven på ett 
välutbyggt fibernät i kommunen. Fiberutbyggnaden 
påverkar kommunens attraktionskraft för nyinflytt-
ning, företagens möjlighet att expandera och 
möjligheten att bo och leva på landsbygden. 
Kommunen bör i samarbete med fibernätsleveran-
törer upprätta en plan för fiberutbyggnad i 
kommunen. 

IT-utvecklingen gör också att vi måste arbeta mer 
med interna effektiviseringar med IT-stöd.  
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Mål och måluppfyllelse för 2015 

Perspektiv – Kund 

Verksamhetsmål: Ökad kundnöjdhet (IT); integration i verksamheten (IT); öka tillförlitlighet och spårbarhet (IT); väl 
fungerande ärendehantering (Kansli); utveckla stöd till den demokratiska processen (Kansli); väl fungerande 
arkivprocess (Kansli); fungerande författningssamling (Kansli). Uppfyllelsen av dessa mål mäts med hjälp av 
nedanstående mått. 

Mått Resultat 2014 Resultat 2015 Analys 

Ökad kundnöjdhet med IT 

 

Enkät 2014, svår 
att använda 

Ingen enkät 
utskickad 

Enkät kommer skickas ut våren 
2016 

Ökad kundnöjdhet från KS (kansli) 

 

Enkät KS hösten 
2014. Ett fåtal 
inkomna svar. 

Ny enkät maj 
2015.  

Förbättring. 

Antal omarbetade policys (kansli) 0 5 Målet uppfylls. 

 

Antal omarbetade styrdokument (kansli) 

 

3 6 Målet uppfylls. 

Perspektiv – Medarbetare 

Verksamhetsmål: Attraktiv arbetsgivare (Personal); ökad frisknärvaro (Personal); känd löneprocess (Personal); stöd 
till chefer (Personal). Uppfyllelsen av dessa mål mäts med hjälp av nedanstående mått. 

Mätningen görs utifrån att andelen svar i arbetsmiljöenkäten är; stämmer bra eller stämmer mycket bra 

Mått Resultat 2014 Resultat 2015 Analys 

Möjlighet att lära nytt och utvecklas i det 
dagliga arbetet 

81 % 77 % Vi måste arbeta mer med 
kompetensutveckling 

Jag vet vad som förväntas av mig i mitt 
arbete 
 

88 % 89 % Resultatet är bättre men inte 
tillräckligt bra. Tydligheten i 
arbetet ska förbättras. 

Jag är insatt i min arbetsplats mål 
 

86 % 88 % Resultatet är bättre men inte 
tillräckligt bra. Målarbetet ska 
förtydligas. 

Mitt arbete känns meningsfullt 93 % 94 % Vi har ökat men mer arbete 
krävs 

Sjuktalet i kommunen 
 

5,8 % 6,01 % Målet är 5 % 

Perspektiv – Utveckling 

Verksamhetsmål Vi ansvarar för att tillsammans utveckla Mörbylånga kommun på ett kreativt och jämlikt sätt; öka 
det strategiska markinnehavet. Utvecklingen inom sektorn verksamhetsstöd består till stor del av att bidra till andras 
utveckling. Exempel på det är att IT och kansliet ska bidra till utveckling av e-tjänster och e-arkiv. Ett annat exempel 
är att verksamhetsområde personal bidrar till chefsutveckling. Uppfyllelsen av dessa mål mäts med hjälp av 
nedanstående mått. 

Mått Resultat 2014 Resultat 2015 Analys 

Antal e-tjänster 
 

6 9 Vi når målet 

Antal inköpt mark i kvm och pris/kvm  29.169 /72,60  

Följande E-tjänster finns: mittbygge, soctanterna, barnomsorgswebben, boka fritidslokaler, lämna mätarställning (2), låna böcker, GIS, 
skolmaten, Edwise. 
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Perspektiv – Ekonomi 

Verksamhetsmål: Resultatet ska uppgå till minst 1 % i förhållande till skatter och bidrag; investeringsmål; ökad 
köptrohet mot ingångna avtal; implementering av ledningssystem. Uppfyllelsen av dessa mål mäts med hjälp av 
nedanstående mått. 

Mått Resultat 2014 Resultat 2015 Analys 

Andel leverantörsfakturor som 
inkommer som e-faktura 
 

33 % 45 %  

Ökad köptrohet (ny)  50 %  

Korrigerande åtgärder för att öka måluppfyllelsen 

Mål Åtgärd 1 Åtgärd 2 Åtgärd 3 

Sänka sjuktalen och öka frisknärvaro Fortsatt arbete med 
rehabilitering 

Analysera anledning till 
sjukskrivning 

 

Möjlighet att lära nytt och utvecklas i det 
dagliga arbetet 

Arbeta med 
kompetensförsörjningsplan 

Arbeta mer med 
kompetensutveckling 

 

Ökad kundnöjdhet med IT Gör en uppföljning med 
enkät 

Vidta förbättringar 
utifrån enkätresultatet 

 

Ekonomiskt resultat 

Detta är det första året som man tydligt kan se budget och utfall på verksamhetsstöd. Uppenbarligen är det 
felbudgeterat på flera delar, något som vi får rätta till kommande år. Man kan dock konstatera att verksamhetsstöd på 
totalen i stort sett följer budget. 

Ekonomisk redovisning för Kommunstyrelsen inkl. verksamhetsstöd 

Resultat 
Budget 

2015 
Utfall 2015 

Avvikelse 

2015 
Utfall 2014 

Avvikelse 

2014 

Intäkter 73 797 95 201 21 404 83 214 11 911 

Kostnader -206 097 -228 175 -22 078 -218 929 -13 089 

Nettokostnader -132 300 -132 974 -674 -135 715 -1 178 

       

Nettokostnad per 
verksamhetsområde 

     

Politisk verksamhet -13 108 -13 141 -33 -13 931 1 298 

     Varav kommunledning -1 398 -1 975 -577 -1 384 1 970 

      

Verksamhetsstöd      

Centrala kostnader -2 711 -1 646 1 065 -1 703 1826 

Ekonomi -84 528 -88 060 -3 532 -84 053 -3 697 

     Varav ÖKF -19 460 -19 836 -376 -17 125 611 

     Varav KSGF -59 075 -60 860 -1 785 -60 833 -3 411 

Personal och löner -6 170 -5 661 509 -6 484 -2 214 

Kommunkansli -5 472 -4 956 516 -5 137 -889 

Lokalhyror -10 717 -4 499 6 218 -8 412 2 589 

IT -1 668 -6 279 -4 611 -8 622 71 

Mark och exploatering -7 926 -8 732 -806 -7 147 -245 

     Varav kollektivtrafik -5 000 -6 576 -1 576 -5 773 -773 

Nettokostnad -132 300 -132 974 -674 -135 715 -1 178 
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Kommentarer till ekonomiskt utfall  

Verksamhetsstöd följer, i stort sett, budgeten på totalen. 

Korrigerande åtgärder vid större avvikelse mot budget 

Verksamhetsområde Åtgärd 1 Åtgärd 2 Åtgärd 3 

Centrala kostnader Ta reda på vad som 
ligger här 

  

Ekonomi Felbudgeterat. 
Ändras till 2016 

  

KSGF Felbudgeterat. 
Ändras till 2016 

  

IT Budgeten ändras helt 
till 2017 

  

Kollektivtrafik Ändra budget till 
2016 

  

Investeringsredovisning 

Investeringsprojekt Budget 2015 Utfall 2015 

Åkervägen, Färjestaden 

Kommentar: Projektet pågår. Kvarvarande medel förs 
över till 2016. 

200,0 143,0 

Förbifart Färjestaden 

Kommentar: Projektet vilar tills vidare. 
500,0 0,0 

Talludden/Södra hamnplan 

Kommentar: Projektet pågår. Kvarvarande medel förs 
över till 2016. 

1 000,0 147,1 

Ölands Köpstad, Hållplats 

Kommentar: Inga kommunala kostnader. 
250,0 0,0 

Norra hamnplan, Färjestaden 

Kommentar: Projektet avslutat. Kvarvarande kostnader, 
ca 250,0 förs över till 2016. 

1 600,0 951,2 

Färjeparken, Färjestaden 

Kommentar: Projektet pågår. Kvarvarande medel förs 
över till 2016. 

500,0 500,0 

Norra viken, Pir 

Kommentar: Budget på 250,0 finns år 2016. 
500,0 824,7 

Väg förbi Kyrkbyn, Mörbylånga 

Kommentar: Projektet pågår. Kvarvarande medel förs 
över till 2016. 

300,0 96,0 

Cykelvägar längs trafikverkets vägar 

Kommentar: Projektet pågår. Kvarvarande medel förs 
över till 2016. 

1 400,0 1 028,4 
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Exploateringsredovisning 

Exploateringsprojekt Budget 2015 Utfall 2015 

   

Markförvärv/försäljning 2 000,0 1 117,1 

Joelsudde/Snäckstrand, Färjestaden 

Kommentar: Detaljplan för Snäckstand lagakraftsvunnen under 2015. 
Detaljplan för Joels udde antagen men överprövad. 

0,0 78,4 

Granitvägen/BoKlok, Färjestaden 

Kommentar: Försäljning av villatomter pågår, 17 sålda av 24.  
0,0 488,9 

Hållbar plats, Färjestaden (området öster om Järnvägsgatan) 

Kommentar: Arbete med detaljplan pågår. 
0,0 1 323,6 

Mörbylånga hamn 

Kommentar: Avtal om markförsäljning överklagat. Detaljplan för kv. 
Matrosen förväntas antas under 2016, men stor risk finns för 
överprövande. Arbetet med övriga detaljplaner ännu inte påbörjat. 

0,0 22,4 

Norra Viken etapp 1 

Kommentar: Detaljplan för område 1C och delar av 1A förväntas antas 
under 2016. 

0,0 606,7 

Handelsområdet Brofästet 

Kommentar: Utbyggnad av etapp 2 påbörjad under 2015.  
0,0 2 931,2 

Tryffelgatan 

Kommentar: Försäljning av villatomter pågår, 3 sålda av 5.  
0,0 -993,0 
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Kultur- och näringslivssektorn 

Årets väsentliga händelser 

Stora delar av sektionen har under året fortfarande 
varit i en fas av uppbyggnad och omorganisation.   
Det har handlat om att skapa styrdokument med 
tydliga prioriteringar, bygga upp resurser, se över 
arbetssätt och skapa nya samarbetsformer med 
omvärlden. Handlingsplaner för näringsliv och kultur 
har antagits av kommunstyrelsen. Kommun-
fullmäktige bereder strategier på dessa områden.  
Kulturråd och näringslivsråd har inrättats.   

En kommunikationsstrategi, en serviceplan och en  
utvecklingsplan för världsarvet har antagits. En 
världsarvssamordnare, en IT-bibliotekarie och en 
kommundelsutvecklare har tillsatts under året. 
Biblioteket i Färjestaden flyttar till nya lokaler i 
Köpstaden. Arbetet kring detta har pågått intensivt 
under året. Uppbyggnaden av ett servicecenter på 
kommunkontoret i Mörbylånga har påbörjats.  

Verksamheten i ett framtidsperspektiv 

Under 2016 måste arbetet koncentreras på att hitta 
nya arbetssätt. Arbetet har inletts för att lägga över 
utföraransvaret för förvaltningen av idrotts- och 
fritidsanläggningar på Mörbylånga Bostads AB 
(MBAB). Utföraransvaret för naturvården ska läggas 
på teknisk affärsverksamhet.  

Sektorn ska i större utsträckning delta i samarbets-
projekt med lokala aktörer där detta är strategiskt 
önskvärt.   

I arbetet kring världsarvet har samarbetet fördjupats 
med länsmuseet, regionförbundet, musikgrupper och 
hembygdsföreningar.  Under året kommer sektorn att 
arbeta med Station Linné kring ett informations-
centrum för Världsarvet.   

Etablerandet av ett servicecenter bra samarbets-
former mellan servicecenter och övrig verksamhet i 
kommunen.  

Det kulturcentrum som ska etableras i Mörbylånga 
förutsätter också samarbete med samhällsbyggnads-
ansvariga och med M-verksamheten.   

Vi kommer att jobba mer strategiskt på olika 
områden; natur och fritid, där en strategi tas fram 
under våren; konstnärlig gestaltning, där en 
konstpolicy tagits fram; kommunikation och 
marknadsföring och kommundelsutveckling.   

Integrationsfrågorna kommer att få större betydelse 
och förutsätter ett samlat agerande inom sektorn och 
samarbete med andra sektorer.  

Det nya biblioteket i Färjestaden med utställningsytor, 
och så småningom utställningslokalerna i Kamerala 
villan, innebär att kommunen bygger upp en 
utställningsverksamhet som kräver nya arbetssätt.  
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Perspektiv – Kund 
Mål: Fler kulturbidrag till ungdomar, offentliga utställningar, biblioteken ska inspirera och främja till läsning, vi ska ha 
en webbkatalog i ständig utveckling, vi ska arbeta för ett positivt företagsklimat, för ökad jämställdhet inom 
föreningslivet, vi ska arbeta för att kommunikationen och dialogen med medborgarna är öppen, tydlig och tillgänglig, 
vi ska verka för att öka kunskapen om världsarvet Södra Ölands odlingslandskap. 

Mått Resultat 2014 Resultat 2015 Analys 

Kultur:    

Antalet beviljade kulturbidrag till ungdomar 
under 25 år.  

5 7 
 

Egna arrangemang för både yngre och äldre 12 18  

Utställningar internt 
Utgår  Utgår Interna utställningar är inget 

mål.  

Utställningar offentliga 

 13 

Utställningar på bibliotek, 2 
utställningar om världsarvet 
och ett gemensamt projekt med 
Kalmar kommun och 
konsthall.  

Bibliotek:    

Antal utlån  Tom 08 2014 

118 337  
178 133 

Målet nås 

Antal besökare Tom 08 2014 

107 559  
133 346 

Målet nås 

Näringsliv:    

Nyföretagande (jobs and society) 178 85  

Ranking (svenskt näringsliv) 224 121  

Attityd(svenskt näringsliv) 3,0 3,49  

Tillväxt enligt UC(UC&företagarna) 133/183 21/167  

Natur och fritid:    

Utvecklat bokningssystem 10 10  

Antal föreningar 85 85  

Upprustning av kommunala rastplatser 2 2  

Delsträckor vandringsled 2 2  

Utvecklade badplatser 2 2  

Kommuninformation:    

Antal nr av Mörbylånga – Din kommun 3 3  

SKLs ranking ”Information till alla” – en 
granskning av kommunernas 
webbplatser(medelvärde i procent).  

80 79 
 

Antal besök på webbplatsen 229 000 253 000  

Antalet följare på facebook 172 636  

Världsarvet:   Under året har tagits fram 
broschyr för vandringsleder, en 
utställning tillsammans med 
länsmuseet, en utställning av 
länsstyrelsen, nya flaggor, 
revidering av broschyr. 
Förankringsarbetet har fortsatt 
och kommunen har deltagit i 
framtagandet av en förstudie 
för ett EU-projekt om 
världsarven kring södra 
Östersjön. 
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Ekonomisk redovisning för Kultur och näringsliv  

 

Resultat Budget 2015 Utfall 2015 Avvik. 2015 Utfall 2014 Avvik. 2014 

Intäkter 3 540 6 115 2 575 3 872 527 

Kostnader -34 117 -35 205 -1 088 -27 681 1 400 

Nettokostnader -30 577 -29 090 1 488 -23 809 1 927 

       

Nettokostnad per 
verksamhetsområde 

     

Näringsliv -2 454 -1 956 498 -1 926 198 

Världsarv -1 006 -568 438 -205 45 

Vandrings-, Cykelleder o 
Badplatser 

-1 356 -1 179 177 -1 160 315 

Föreningsservice -10 040 -9 358 683 -7 214 -175 

Allmän Kulturverksamhet -3 492 -4 228 -737 -2 937 451 

Bibliotek -8 980 -9 079 -98 -7 554 187 

Informationsverksamhet -1 349 -1 802 -453 -816 2 

Servicecenter, Kontorsförråd -1 900 -920 980 -1 997 904 

Nettokostnad -30 577 -29 090 1 488 -23 809 1 927 
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Miljö- och byggnadsförvaltningen 

Årets väsentliga händelser  

Inför 2015 genomfördes en mindre omorganisation i 
kommunen. Miljö- och byggnadsnämnden 
återinfördes och en särskild miljö- och byggnads-
förvaltning skapades. Detta har gjort att kommunen 
har en organisation som motsvarar de krav som 
kommunallagen ställer när det gäller jävsfrågan i 
exempelvis tillsynsärenden, planer och bygglov som 
rör kommunal verksamhet. 

I början av året antogs en ny översiktsplan av 
kommunfullmäktige. Efter en överklagandeprocess 
vann den laga kraften i slutet av september 2015. 

I arbetet med att uppnå målet att möjliggöra 
byggnation av flerbostadshus har detaljplan för 
Färjestaden 1:165, ”gamla Däck-Roy tomten”, 
antagits av fullmäktige. Planen är överklagad av 
trafikverket och har således inte vunnit laga kraft. 
Planen möjliggör byggande av ett 60-tal lägenheter 
samt cirka 1 000 kvm verksamhetsyta i centralt läge. 

Detaljplan för förskola i Färjestaden har antagits och 
byggnaderna är uppförda. Även planer för Joelsudde 
och Snäckstrand har antagits och möjliggör en 
förtätning med cirka 29 tomter i ett attraktivt 
strandnära läge i Färjestaden. Nya beslutsunderlag 
avseende ”sammanhållen bebyggelse” har kunnat 
antas av kommunfullmäktige. 

Arbete med att ta fram ett bostadsförsörjnings-
program har påbörjats och kommer att kunna antas 
av kommunfullmäktige i oktober. 

Nya planuppdrag som har inkommit under året är till 
exempel kollektivtrafikplats i Algutsrum samt fortsatt 
planering av Norra viken. Kommande plan i Norra 
viken samt påbörjat arbete med Vasatomten kommer 
att innebära möjlighet för byggnation av flerbostads-
hus. 

Planeringsarbete för centrala Färjestaden har 
påbörjats genom utrening av klimatanpassnings-
åtgärder.  

Den viktigaste planen för förskoleverksamhet samt 
bostadsförsörjningen, ”HållBar plats” i Färjestaden, 
som beräknades kunna antas under året, har försenats 
på grund av naturinventeringar.  

I arbetet inom energi- och klimatrådgivningen har 
inriktning mot transport och fossilbränslefri region 
ökat. Den utåtriktade rådgivningen har allt mer börjat 
fokusera på frågor om solenergi där intresset från 
allmänheten har ökat markant. 

Det arbete som inleddes för ett par år sedan med att 
höja tillsynsfrekvensen inom miljötillsynen har lett till 
resultat. Det är alltid verksamhetsutövarnas ansvar att 

följa regelverket men en aktiv tillsyn ger ytterligare 
incitament att följa regelverket.  

Kommunen har förbättrat sin placering i 
Miljöaktuellts ranking från plats 225 till plats 171. I 
Sveriges kommuner och landstings (SKL) enkät Insikt 
till företag om kommunens myndighetsutövning 
placerade sig Mörbylånga kommun på 23:e plats. 
Senast kommunen deltog var 2011 och då placerade 
sig kommunen på plats 48. De områden som 
utmärker sig som särskilt bra i enkäten till företagarna 
är handläggningen av alkoholärenden och livsmedels-
kontrollen. Livsmedelskontrollen i kommunen 
bedrivs sedan många år mycket aktivt och resultaten 
visar att en aktiv kontroll går att kombinera med hög 
servicenivå och nöjda företagare. 

Klimatfrågan står ständigt i fokus och förvaltningen 
arbetar aktivt med att uppnå kommunens över-
gripande mål om fossilbränslefri kommun 2020. 
Arbete med att få till stånd etablering av ett tankställe 
för biogas i Mörbylånga har pågått under året. En 
viktig del i detta är kommunens ambition att få 
biogasbussar i skoltrafiken i nästa upphandlings-
period. Upphandlingen påbörjades av KLT under 
hösten 2015. Förvaltningen beställde också en 
lokaliseringsutredning för en framtida biogas-
produktionsanläggning. Det är inte aktuellt för 
kommunen att själv producera biogas men 
utredningen var ett led i arbetet med att främja en 
framtida satsning. 
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Verksamheten i ett framtidsperspektiv 

Kommunens och regionens höga ambitioner när det 
gäller att bli fossilbränslefri region kräver ett stort 
engagemang. Under året och även fortsatt pågår 
mycket arbete bland annat med biogastankställe, 
övergång till biogas och elfordon samt energi-
effektiviseringsåtgärder. 

Den stora tillströmningen av nyanlända till 
kommunen innebär särskilda utmaningar bland annat 
när det gäller att snabbt lösa bostadsfrågan för dem. 

Anpassningen till framtida klimatförändringar är en 
av de viktigare framtidsfrågorna. Viktiga aspekter är 
både risk för översvämningar på grund av höjda 
havsvattennivåer och kraftiga regnväder. Under 
vintern har också risken för brist på dricksvatten 
blivit högaktuell. Havs- och vattenmyndigheten har 
beslutat om ett nytt åtgärdsprogram för havsmiljön 
och Vattendistrikten arbetar med ett nytt åtgärds-
program för vatten. Båda dessa innebär åtaganden för 
kommunerna. Miljö- och byggnadsförvaltningen 
kommer att behöva ta aktiv del i detta arbete. 

Behovet av ett varierat utbud av bostäder är 
fortfarande stort liksom tillgången på planlagd mark 
för verksamheter. Det kommer att vara viktigt för 
kommunen att ha en bra planberedskap för dessa 
ändamål varför sådant planarbete bör prioriteras. Ett 
led i detta arbete är också framtagande av 
bostadsförsörjningsprogram samt riktlinjer för 
markanvisningar.  

Ett orosmoment inför framtiden är det faktum att 
tider och kostnader ständigt ökar i detaljplane-
processen på grund av allt starkare särintressen, inte 
minst från myndigheternas sida. 
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Mål och måluppfyllelse för 2015 

Redovisade mål utgör kontraktet mellan miljö- och byggnadsnämnden och dess förvaltning och är kopplade till 
prestation och medel. 

Perspektiv – Kund 

Mål: Möjliggör byggande av flerbostadshus genom att planlägga för dessa ändamål. 

Mått Resultat 2014 

(om möjligt) 

Mått 2015 enl. 

budget 

Prognos 2015 

utifrån utfall 

Antal lägenheter i antagna planer.  24 lgh (Boklok) 110 lgh i 
flerbostadshus 

Ca 60 lgh i 
flerbostadshus 

Antal kvm planlagd mark för verksamheter.  5000 kvm Ca 1 500 kvm 

 

Perspektiv – Utveckling 

Mål: skapa hög tillgänglighet och god service genom hemsida, facebook, e-tjänster, telefon, e-post, personliga möten 
och begripliga beslut; beakta klimataspekterna i all samhällsplanering såväl som i vår egen verksamhet. Uppfyllelsen 
av dessa mål mäts med hjälp av nedanstående mått. 

Mått Resultat 2014 

(om möjligt) 

Mått 2015 enl. 

budget 

Prognos 2015 

utifrån utfall 

Resultatet för tillgänglighet förbättras i KKIK. 
Kvalitetsmått t ex beslut som håller vid 
överklagande, enkät med mera. 

19 överklagade 
PBL-ärenden. 1 
ärende har gått 
kommunen emot. 

21 överklagade 
PBL-ärenden 

LST upphävt 1 
beslut av 
21överklagade 
ärenden under året.  
5 ärenden ännu inte 
avgjorda  

Klimataspekterna finns med i beslut t ex närhet till 
kollektivtrafik. Placera oss bättre i Miljöaktuellts 
kommunrankning. 

  100 % av planerade 
bostäder finns inom 
ett avstånd <1 km 
från kollektivtrafik 
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Ekonomiskt resultat 

Ekonomisk redovisning Miljö- och byggnadsförvaltningen (Tkr)  

Resultat 
Budget 

2015 

Utfall 

2015 

Avvikelse 

2015 

Utfall 

2014 

Avvikelse 

2014 

Intäkter 6 918,3 7 730,4 812,1 6 582,3 -627,7 

Kostnader -15 204,9 -15 968,8 -763,9 -12 932,7 657,4 

Nettokostnader -8 286,6 -8 238,4 48,2 -6 350,4 29,7 

         

Nettokostnad per verksamhet        

Politisk verksamhet -469,2 -789,9 -320,7   

Plan och bygg -3 095,7 -3 030,2 65,5 -2 522,2 70,7 

Miljö -4 721,7 -4 418,2 303,4 -3 828,2 -41,0 

Nettokostnad -8 286,9 -6 415,0 48,2 -6 350,4 29,7 

Kommentarer till ekonomiskt utfall och prognos 

Miljö- och byggnadsförvaltningen redovisar ett överskott i budgeten för 2015. Orsaken är främst vakanser och 
föräldraledigheter. Vid utgången av 2015 var alla tjänster tillsatta förutom ett vikariat där rekrytering pågick. Den 
politiska verksamheten var underbudgeterad i förhållande till den omorganisation som gjordes. Detta har rättats till 
för 2016. 

Kostnaderna för bostadsanpassningsbidraget översteg budget kraftigt. Under året hanterades det ovanligt många 
ansökningar och vissa av dessa var dessutom ganska omfattande. Förvaltningen bedömer att kostnaderna för 
bostadsanpassningsåtgärder långsiktigt kommer att öka. Orsakerna är flera men två skäl är att äldre bor hemma allt 
längre och att många vid pensionering bosatt sig i sina fritidshus. Dessa är sällan tillgänglighetsanpassade och när den 
boende blir äldre kan åtgärder krävas.  

Avgiftsintäkterna inom miljöverksamheten följde i huvudsak budget. I några fall ligger den något över budget. I de 
fall budget inte nåddes berodde detta på tillfälliga vakanser och föräldraledigheter.  

Vissa detaljplaner har inte kunnat slutfaktureras på grund av att de inte ännu gått till antagande. Planverksamheten 
når inte riktigt det ekonomiska målet i budget på grund av vakans och föräldraledighet medan byggsidan visade 
ökade intäkter under året.  

 


