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VISION/MÅLBILD 2022 

REGIONSTAD MORA – FÖR ETT AKTIVT LIV 
Mora är år 2022 en levande stad med en tydlig profil och positiv utvecklingstrend. Staden är i 
takt med tiden och erbjuder möjligheter för människor att trivas, utvecklas och framför allt 
leva ett aktivt liv. 
 
Målbilden pekar ut riktningen för hur Mora ska utvecklas ur ett långsiktigt perspektiv. Det är en målbild 
som beskriver hur det ser ut i kommunen i framtiden. Det är ur visionen tillsammans med övriga 
styrdokument, uppdrag och regelverk som nämndernas verksamhetsplanering utformas. Respektive 
nämnd uttolkar och föreslår verksamhet som ska möta invånarnas behov av service; vård, skola, omsorg, 
trygghet, kultur och fritid. Företagare ska erbjudas stöd och service för att ges de bästa möjligheterna att 
etablera sig i kommunen. Ett långsiktigt perspektiv som grund för planering bidrar till hållbar utveckling, 
kvalitet och resultat med en ekonomi i balans. 
 

 

 

VÄRDEGRUND 

Mora kommuns värdegrund, Mora för utveckling, anger riktningen för det förhållningssätt som ska 
genomsyra all verksamhet i Mora kommun. Den är gemensam för alla verksamheter och den naturliga 
utgångspunkten för varje medarbetare och förtroendevald i det dagliga arbetet och i mötet med invånare 
och övriga intressenter.   
 
Mora för utveckling uppnår vi genom att vi: 

• Tar initiativ till utveckling samt möter utmaningar och nya förutsättningar med ett positivt 
förhållningssätt. 

• Tar ansvar för verksamheten samt vår egen och andras arbetssituation. 

• Har medborgaren/kunden i fokus, genom att vara serviceinriktade och genom att bemöta alla 
med respekt. 



 

5 
 

 

KOMMUNPLAN 2018 MED UTBLICK MOT 2019-2020 

Kommunplanen redogör för kommunens politiska vilja med verksamhet och ekonomi. Här redovisas 
vilka mål som ska nås med befintliga resurser. Kommunplanen är kommunens budget enligt 8 kapitlet 
kommunallagen. Innehållet i kommunplanen styrs av planeringsanvisningarna som kommunstyrelsen 
fastställer inför varje ny planeringsperiod. Enligt planeringsprocessen är huvudprincipen att 
kommunplanen beslutas i juni av kommunfullmäktige och revideras på hösten för att gälla under 
kommande år samt med utblick över ytterligare två år.  

 

MORA KOMMUNS STYRMODELL 

Mora kommun har en anpassad styrmodell som bygger på mål- och resultatstyrning som grund för att 
prioritera och styra kommunens utveckling. Planering och genomförande ska utgå från ett internt och ett 
externt perspektiv. Det externa perspektivet har medborgarna i fokus och handlar om den verksamhet, 
service och bemötande som kommunen levererar. Det interna perspektivet har medarbetaren och Mora 
kommuns organisation i fokus och handlar om förutsättningar som är av betydelse för genomförande av 
verksamhet och resultat. Med utgångspunkt från visionen formuleras strategier och mål som syftar till att 
styra kommunens resurser så effektivt som möjligt för att ge mesta möjliga nytt för kommunens invånare. 
 
En ny mandatperiod inleddes 2015-2018 och under 2015 har en ny strategisk plan för perioden 2015-2018 
utarbetats. Den strategiska planen fastställs av kommunfullmäktige och styr verksamheternas inriktning 
tillsammans med övriga styrdokument i kommunen. Den strategiska planen utgör grunden för den årliga 
kommunplanen som följs upp under året och redovisas i kommunens årsredovisning. I 
planeringsprocessen för kommunplan 2018 finns möjlighet att föreslå förändringar av mål och mått vilket 
i så fall kommer att beslutas om vid eventuell revidering av kommunplan 2018 i november 2017. 
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Kommunens mål utgör en styrkedja och bildar en röd tråd i målstrukturen. Politikens viljeinriktning tar 
avstamp i visionen och redovisas som fyra målområden som anger prioriterade områden för utveckling.  
Till respektive målområden fastställs ett begränsat antal strategiska mål som riktar sig till en eller flera 
nämnder. Målen är formulerade som den effekt kommunen vill uppnå. Till de strategiska målen beslutar 
fullmäktige om ett antal nämndmål med tillhörande mått. Uppföljning av måtten ska ge svar på 
måluppfyllelse och förflyttning under verksamhetsåret och planeringsperioden. Genom nämndmål åtar sig 
nämnderna att uppnå de uppsatta målen. Utöver målen kan nämnderna styras genom särskilda direktiv 
eller uppdrag.  Varje nämnd formulerar därefter nämndmål med utgångspunkt från kommunfullmäktiges 
prioriterade mål. Nämnden kan också skapa helt egna resultatmål inom verksamheten. För att kunna följa 
upp vidtagna insatsers resultat anges mått för respektive mål och år. Vid bedömning av de strategiska 
målens måluppfyllelse sker en sammanvägning av kvantitativa mätningar och kvalitativ uppföljning som 
redovisas från nämnderna i samband med uppföljningar, delårsrapport och årsredovisning. 
 
Mora kommuns huvudsakliga uppdrag är att erbjuda välfärd, service och tjänster av god kvalitet till 
kommunens invånare, i livets olika skeden. Ett annat viktigt uppdrag är att ha en aktiv roll i arbetet med 
att utveckla Mora och regionen i samverkan med andra aktörer – kort sagt att stärka kommunens 
varumärke för att understödja tillväxt, ökad sysselsättning och därmed en stärkt välfärd. För att lyckas med 
detta krävs en god styrning av verksamheten. Processen för planering och uppföljning ska stödja 
genomförande av verksamhet så att resurser utnyttjas effektivt och tjänster tillhandahålls med god kvalitet. 
Processen för planering och uppföljning bygger på kommunens styrmodell.   
 
 
 

STRUKTUR FÖR MÅL OCH RESULTATSTYRNING 

 

MÅLOMRÅDE – LIVSLÅNGT LÄRANDE 

• Moras för- och grundskola ska utvecklas och nå bättre resultat än tidigare år 

• Mora ska ha en stark gymnasieskola som ska utvecklas utifrån elevernas önskemål och 
regionens behov av kompetensförsörjning 

MÅLOMRÅDE – VÅR HÅLLBARA KOMMUN 

• Mora ska vara ett hållbart samhälle. 

• Mora kommuns verksamheter ska bedrivas med god ekonomisk hushållning. 

MÅLOMRÅDE – TILLVÄXT OCH UTVECKLING  

• Mora ska vara knutpunkt och motor i regionen. 

• Mora ska vara kultur-, upplevelse- och aktivitetscentrum. 

MÅLOMRÅDE – LIVSKVALITET FÖR ALLA 

• Vård, stöd och omsorg i Mora ska stärka människors trygghet och vara av hög kvalitet. 

• Mora ska vara ett tryggt samhälle för alla. 

• Mora kommuns verksamheter ska präglas av delaktighet och inflytande. 
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VERKSAMHETSPLANERING – MÅLOMRÅDE, MÅL OCH MÅTT 

Nya målområden har beslutats i samband med strategisk plan 2015-2018. Mål med tillhörande mått har 
därefter uppdaterats i den årliga planeringsprocessen. 

LIVSLÅNGT LÄRANDE 

Strategiskt mål - Moras för- och grundskola ska utvecklas och nå bättre resultat än tidigare år 

Nämndmål – Måluppfyllelsen ska öka och för- och grundskolor ska nå bättre resultat än föregående 

år. 
 

Mått                                                                                                       Mål 2018 Mål 2019       Mål 2020 

Andel behöriga till ett yrkesprogram ska öka                               %             80       82                  84 

Genomsnittligt meritvärde för årskurs 9                                                     220     222                225 

Pedagogisk verksamhet i förskolan                                              %             80       80                  80 

Elevers syn på trygghet och tillit                                                  %             85                              85                  85 

 

Strategiskt mål - Mora ska ha en stark gymnasieskola som ska utvecklas utifrån elevernas 

önskemål och regionens behov av kompetensförsörjning  

Nämndmål – Varje elev ska utvecklas mot sin fulla potential 

 
Mått                                                                                                           Mål 2018 Mål 2019       Mål 2020 

Andel elever med högskoleförberedande examen                           %               98          99                  99 

Andel elever med yrkesexamen                                                       %               98             99                  99 

Nämndmål – Attraktiv gymnasieskola i regionen  

 
Mått                                                                                                           Mål 2018 Mål 2019       Mål 2020 

Andel förstahandssökande från kommuner i förvaltningsområdet    %           70        70                70 
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VÅR HÅLLBARA KOMMUN 

Strategiskt mål - Mora ska vara ett hållbart samhälle  

Nämndmål – Minskad miljöpåverkan från Mora kommuns verksamheter 

 

Mått Mål 2018 Mål 2019 Mål 2020 

Mängd koldioxid från energianvändningen i byggnader ägda av  

Mora kommun och Morastrand AB (mängd i ton)                                                     
<1 575 <1 575 <1 575 

Mängd koldioxid från Mora kommuns och de kommunala 

bolagens resor (mängd i ton)                                                            
<564 <564 <564 

Andel fordon (personbilar) med fossilfria drivmedel i koncernens 

bilpark                                                      

20 % 20 % 20 % 

 

Nämndmål – Arbeta med tidiga och förebyggande insatser för barn och vuxna 

 

Mått Mål 2018 Mål 2019 Mål 2020 

Andel ej återaktualiserade ungdomar 13-20 år ett år efter avslutad 

utredning/insats 
90 % 90 % 90 % 

Andel ej återaktualiserade barn 0-12 år ett år efter avslutad 

utredning/insats 
90 % 90 % 90 % 

Andel ej återaktualiserade vuxna med missbruksproblem 21+ år 

ett år efter avslutad utredning/insats 
90 % 90 % 90 % 

 

Nämndmål – Ge alla förutsättningar till egen försörjning 
 

Mått Mål 2018 Mål 2019 Mål 2020 

Andel invånare som någon gång under året erhållit ekonomiskt 

bistånd 
<2,5 % <2,5 % <2,5 % 

 

Strategiskt mål -Mora kommuns verksamheter ska bedrivas med god ekonomisk hushållning 

Nämndmål - Kostnadseffektiv verksamhet och organisation 
 

Mått                                                                                                   Mål 2018 Mål 2019   Mål 2020 

Årets resultat i andel av skatteintäkter och generella statsbidrag               2,0 %     2,0  %            2,0% 

Andel investeringar i skattefinansierad verksamhet som sker med  
egna medel                                                                                              100 %      100 %          100 % 

Låneskuld i koncernen per invånare (kr)                                             < 65 000 < 65 000       < 65 000 

TILLVÄXT OCH UTVECKLING 

Strategiskt mål - Mora ska vara knutpunkt och motor i regionen 

Nämndmål – Moras näringslivsklimat ska ha en positiv utveckling 

 

Mått                                                                                                  Mål 2018   Mål 2019     Mål 2020 

Placering i Svenskt näringslivs ranking av företagsklimatet                 min 100  min100         min 100 

SKL servicemätning löpande insikt                                                           78         78                  78 
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Nämndmål – Bostadsbyggandet ska öka 
 

Mått                                                                                                        Mål 2018 Mål 2019     Mål 2020 

Antal nyproducerade bostäder (bostadsförsörjningsprogram)                          30            30               30 

  

Nämndmål – Ökad tillgång på efterfrågad kompetens 
 

Mått                                                                                                        Mål 2018 Mål 2019     Mål 2020 

Enkät Svenskt Näringsliv – Tillgång på arbetskraft                                     2,8       2,8                   2,8 

 

Strategiskt mål -Mora ska vara kultur-, upplevelse- och aktivitetscentrum 

Nämndmål - Moras kultur- och fritidsliv kännetecknas av en mångfald av utbud och aktiviteter med 

lyskraft och med möjlighet till eget engagemang 
 

Mått                                                                                                      Mål 2018 Mål 2019     Mål 2020 

NMI - Nöjd Medborgar Index – Kulturutbud                                               62          62                 62 

NMI – Nöjd Medborgar Index – Fritidsmöjligheter                                     62          62                 62 

 

LIVSKVALITET FÖR ALLA 

Strategiskt mål – Vård, stöd och omsorg i Mora ska stärka människors trygghet och vara av hög 

kvalitet 

Nämndmål – Personer som berörs av kommunens verksamhet ska känna sig trygga och nöjda med det 

bemötande och den vård och omsorg som ges  
 

Mått                                                                                                 Mål 2018                                                                                                                                      Mål 2019       Mål 2020 

Andelen äldre som är mycket eller ganska nöjda          %                          90                                                                                                         

inom hemtjänsten 
            90                    90 

Andelen äldre som är mycket eller ganska nöjda        %                            90                   

med sitt särskilda boende 
                    90                    90               

 

Strategiskt mål - Mora ska vara ett tryggt samhälle för alla 

Nämndmål - Medborgarna skall känna sig trygga i kommunen. 
 

Mått                                                                                                       Mål 2018     Mål 2019     Mål 2020 

Medborgarnas upplevda trygghet (index)                                                     74         74                74 

Strategiskt mål - Mora kommuns verksamheter ska präglas av delaktighet och inflytande 

Nämndmål - Medborgarna skall ges möjlighet att delta i kommunens utveckling 
 

Mått                                                                                                           Mål 2018 Mål 2019      Mål 2020                

Medborgarnas upplevda inflytande över kommunens verksamheter (index)        50     50                      50 

Medborgarnas möjligheter att delta i kommunens utveckling                           > 75 %                          

(Andel som % av maxpoäng) 
 >75 %                  > 75% 
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EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR PLANPERIODEN 

OMVÄRLDSFAKTORER SOM PÅVERKAR DE EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGARNA 

 
Världens konjunktur har blivit starkare under inledningen av året med tillväxt i alla regioner. I USA råder 
ett högt konsumentförtroende och optimism bland företagen på en stark konjunktur. Det ligger 
förväntningar i att USA:s president Donald Trump kommer att arbeta för stimulanser med både 
skattesänkningar och ett infrastrukturprogram som gynnar tillväxten, men framför allt företagsvinsterna. 
Det finns dock skäl att vara orolig för de protektionistiska strömningarna med risk för handelshinder 
mellan länder och regioner, vilket skulle kunna utlösa en global recession. 
Flera stora tillväxtländer har fått bättre utsikter framöver inte minst tack vare högre råvarupriser. Samtidigt 
har många tillväxtländer fortfarande strukturella problem i form av hög skuldsättning, låga vinstmarginaler 
och politisk osäkerhet. Situationen i Kina är en särskilt viktig faktor som även haft rekordstora 
kapitalutflöden 2016.  
Den svenska ekonomin utvecklas fortsatt starkt och BNP växer i år med cirka 3 procent enligt SKL. 
Högkonjunkturen når nästa år sin topp varefter konjunkturen långsamt återgår till balans. Det innebär att 
utvecklingen av sysselsättningen stagnerar 2019 och 2020. Den positiva utvecklingen i svensk ekonomi 
innebär att sysselsättningen och skatteunderlaget fortsätter att växa i snabb takt. Arbetslösheten pressas 
tillbaka och når i slutet av 2017 en nivå jämförbar med den som rådde vid föregående högkonjunktur. 
Trots ett alltmer ansträngt arbetsmarknadsläge antas löneutvecklingen fortsätta att vara dämpad. 
Sysselsättningen i form av arbetade timmar beräknas sjunka framöver. För kommunsektorns del innebär 
det enligt SKL en väsentligt svagare utveckling av skatteunderlaget. Det blir särskilt problematiskt 
eftersom befolkningen och därmed behoven av skola, vård och omsorg samtidigt växer snabbt. 
 
Mora kommuns ekonomi är direkt beroende av omvärlden, tillväxten i riket och skattekraftens utveckling.  

 
Det mest avgörande är att befolkningsutvecklingen är positiv och den demografiska sammansättningen 
gynnsam. Mora kommuns befolkning är äldre än genomsnittet i riket, vilket gör att generationsskiftet på 
arbetsmarknaden kommer snabbare här. Redan nu har kommunen ett stort behov av att rekrytera 
arbetskraft. Behovet kvarstår en längre tid. Behoven i äldreomsorgen ökar till följd av att befolkningen 
åldras.  
 
Den största utmaningen är att finansiera välfärden inom de ekonomiska ramarna. Utrymmet för 
utveckling och nya satsningar är minimalt, eftersom de ökade skatteintäkterna i princip äts upp av 
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lönekostnadsökningar. För att kunna utveckla kommunen fordras effektiviseringar och nya arbetssätt. På 
flera verksamhetsområden ligger kostnadsnivåerna högre än i andra kommuner med likvärdiga 
förutsättningar. En lyckad integration är en förutsättning för att inte verksamhetskostnaderna ska öka och 
tillväxten avta. När statsbidragen för flyktingmottagande och integration minskar är det av största vikt att 
inte försörjningsstödet rusar i höjden, utan att det sker en inslussning på arbetsmarknaden. Det lokala 
näringslivets utveckling är en viktig framtidsfråga för att Mora kommun ska kunna erbjuda en varierad 
arbetsmarknad och vara attraktiv som plats att bo på.  
Kommunen behöver göra stora investeringar för att ersätta och underhålla infrastruktur och byggnader. 
Flera investeringar är nödvändiga för att garantera en bra arbetsmiljö och för att effektivisera 
verksamheten. Därför fordras ett resultat som bidrar till finansieringen. Risken finns annars att likviditeten 
urholkas och att skulder skjuts över på kommande generationer. Högkonjunkturen på byggmarknaden gör 
kostnaderna höga. Det kompenseras till viss del av det låga ränteläget. Exempel på större investeringar är 
den nya genomfarten, en ny brandstation och fortsatt bredbandsutbyggnad. På utredningsstadiet finns en 
ny högstadieskola och en översyn av gymnasieskolans lokalbehov. Den ökade efterfrågan på bostäder gör 
det viktigt att fler aktörer blir intresserade av att bygga i Mora. Det är angeläget att kommunen snabbt kan 
hantera planläggning och bygglov när behov uppstår. Goda kommunikationer i form av kollektivtrafik, 
vägar och flyg är också avgörande för att Mora kommun ska kunna fortsätta att utvecklas på ett positivt 
sätt. 
 
Prognoser för skatteunderlagets förändring i procent totalt för riket åren 2016 – 2020: 
 

 2016 2017 2018 2019 2020 2016-

2020 

SKL, september 5,0 4,4 3,4 3,5 3,8 21,7 

Regeringen, september 4,9 4,8 3,4 4,0 3,9 22,8 

ESV, september  5,3 4,5 3,5 3,4 3,4 21,8 
Källa: SKL 

DISPONERING AV UTJÄMNINGSRESERV 

 
Enligt kommunallagen får medel från en resultatutjämningsreserv (RUR) användas för att utjämna intäkter 
över en konjunkturcykel. Delar av kommunens tidigare positiva resultat har reserverats för att kunna täcka 
eventuella negativa balanskravsresultat. När det får göras måste framgå av kommunens riktlinjer för god 
ekonomisk hushållning. Om RUR får disponeras avgörs vid en jämförelse av utvecklingen för det årliga 
underliggande skatteunderlaget för riket med den genomsnittliga utvecklingen de senaste tio åren. 
Reserven får användas om det årliga värdet väntas understiga det tioåriga genomsnittet. Med nuvarande 
prognos skulle det vara möjligt åren 2019 och 2020. 
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Genomsnitt samt årlig utveckling av skatteunderlag, förändring i procent 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Snitt 10 år 4,0 4,0 3,9 3,8 4,0 

Årlig ökn 5,1 4,3 4,0 3,5 3,9 

Differens     1,1 0,3 0,1 -0,3 -0,2 

 

BEFOLKNINGSUTVECKLING 

 
Kommunens förutsättningar för verksamhet och ekonomi bygger till stora delar på hur kommunens 
befolkning utvecklas avseende antal och ålder. Planering och underlag för beslut är därmed beroende av 
väl utvecklade prognoser om befolkningsutvecklingen. Nuvarande prognos för planering avser perioden 
2016-2035. Från starka positiva födelsenetton under 1980-talet har under 2000-talet i stället negativt 
födelsenetto varit anledningen till ett minskat befolkningsantal. Det positiva flyttnettot gentemot utlandet 
samt flyttnettot gentemot övriga riket har dock bidragit till att motverka minskningen av Moras 
befolkning. Under prognosperioden 2016-2035 beräknas en ökning på 2,1 procent då befolkningen antas 
uppnå 20 581 invånare, vilket är lite högre än tidigare prognos. Tillväxttakten hämmas av strukturen av en 
åldrande befolkning och som en följd därav ger ett större negativt födelsenettotal i slutet av 
prognosperioden. 
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KOMMUNENS EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR 

Intäkterna ökar men så gör även kostnaderna på grund av ökade krav och uppgifter i samband med nya 
regleringar inom skola och omsorg. Utvecklingen i samhället går mot ökade krav i välfärden och de 
demografiska behoven ökar i allt snabbare takt och är en stor utmaning för Mora kommun liksom för 
övriga landet. Ökningen av andelen äldre innebär ökade behov av resurser i närtid och under en lång tid 
framöver. Inom skolansområden finns demografiska svängningar mellan årskullarna vilket gör det extra 
svårt att planera och nyttja tillfälliga nedgångar.  Socialnämnden och för- och grundskolenämnden har 
sedan några år tillbaks underskott i sin drift av verksamheterna. Nämnderna har tillskjutits medel för att 
täcka delar av de ökade behoven och för att vidta åtgärder för att utveckla och effektivisera för att på sikt 
nå en ekonomi i balans. Parallellt med pågående handlingsplaner för åtgärder sker förändringar i 
omvärlden som försvårar arbetet med effektiviseringar. Trots ökade ramar och effektiviseringar i 
verksamheterna har det inte varit tillräckligt. För att åtgärda årets prognostiserade underskott, kommande 
ökning av driftkostnader på grund av ökade behov och investeringar måste ytterligare åtgärder vidtas. Det 
innebär att under innevarande och kommande år behöver ytterligare åtgärder analyseras och vidtas för att 
klara en ekonomi i balans. Det innebär högre ställda krav på ständiga förbättringar och ökad effektivitet.  
 

RESULTAT 

 
När politiska prioriteringar fastställts beräknas årets resultat till 30,4 miljoner kronor. För åren 2019 och 
2020 beräknas resultaten till 30,3 respektive 38,2 miljoner kronor.  Det motsvarar ett resultat som andel av 
skatteintäkter och generella statsbidrag på 2,5 procent och är därmed högre än det långsiktiga målet på 2 
procent.  
 
 
  
 
Resultat åren 2009-2016 samt prognos 2017 och budget 2018-2020 i miljoner kronor för kommunen 
och kommunkoncernen. 

 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Kommunen Kommunkoncernen



 

14 
 

PENSIONER 

 
Finansieringen av pensionsskulden som intjänades före 1998 har tidigare byggt på antagandet om en 
ständig tillväxt och möjligheten att finansiera dessa pensioner via kommunalskatten. Dagens situation ser 
väsentligt annorlunda ut med en svagare tillväxt och ökande behov av kommunal service, samtidigt som 
pensionsutbetalningar från intjänande före 1998 ytterligare belastar utrymmet för kommunal verksamhet. 
Därför har Mora kommun i ett antal år öronmärkt delar av resultatet för att kunna använda under de år 
när utbetalningarna är som störst och det kan bli svårt att klara balanskravet, totalt har 146 miljoner 
kronor öronmärkts. Sedan år 2000 har avsättningar skett till en pensionsfond för att möta kommande 
utbetalningar. Den uppgår för närvarande till 143 miljoner kronor. Under de senaste åren har ingen 
avsättning skett till fonden.  

 
Det övergripande förvaltningsmålet är främst att skapa en buffert för att finansiera stigande 
pensionsutbetalningar. Fonderingen kan således användas för att ”kapa topparna” och jämna ut 
kassaflödena till dess betalningarna avtar, se diagrammet nedan (vänster axel; mkr). En viktig del i 
förvaltningsuppdraget är etiska aspekter på pensionsfondens placeringar. Den totala pensionsskulden 
uppgick vid det senaste årsskiftet till 567 miljoner kronor och ansvarsförbindelsen utgör 89 procent av 
skulden.  

 

 

EKONOMISKA RAMAR 

 
Nämnderna erhåller en totalram av fullmäktige. Inom den ska fullmäktiges prioriterade mål uppfyllas samt 
de lagar och regler som nämnden har att följa. Nämnderna har skyldighet att omdisponera sin budget för 
att klara detta. God ekonomisk hushållning bedöms genom att målen är uppfyllda eller att ansträngningar 
gjorts för att nå dem och att mätningarna visar att verksamheten är på rätt väg. Dessutom ska nämnderna 
inte överskrida sina tilldelade ramar. 

Ingen generell uppräkning av nämndernas ramar har planerats för 2018 och framåt. Istället har 20 miljoner 
kronor per år avsatts till ett löneutrymme att användas för en gemensam lönebildningsprocess inom 
kommunen. Någon kompensation för allmän kostnadsökning sker inte i nämndernas ramar utan det 
utrymme som skapas används för särskilda satsningar efter det att löneutrymmet räknats av. Förutsatt att 
löneökningarna hamnar inom den nivå som täcks av planerat löneutrymme får nämnderna kompensation i 
ramen i förhållande till utfallet av lönerevisionen. Den blir därefter nivåhöjande för kommande års ram. 
Förändringen av de ekonomiska ramarna har skett utifrån en analys av nämnders rådande underskott, 
redovisade behov och kostnadsökningar för kommande år samt redovisade förslag till besparingar och 
demografiska förändringar.  
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I arbetet med analys av 2015 års ekonomiska underskott och framtida behov inhämtades förslag på 

åtgärder som bedöms ge besparingar inom berörda nämnder. Det är av stor vikt att utfallet av dessa 

åtgärder fortsatt följs upp för att nå en ekonomi i balans för berörda nämnder. Samtidigt med en generell 

ökad efterfrågan av service och ett ökat behov utifrån demografisk utveckling. Utvecklingen av vidtagna 

och föreslagna besparingsåtgärder ska löpande följas upp avseende ekonomiska resultat och effekter i 

verksamheten för att ge underlag för ytterligare analys av innevarande och kommande års ekonomiska 

ramar.  

Komponentindelning har gjorts för kommunens alla fastigheter under 2017, vilket initialt kommer att 
innebära lägre avskrivningar. Det har även möjliggjort att planerat underhåll har kunnat flyttas från 
driftbudgeten till investeringsbudgeten från och med 2018 vilket har frigjort ett budgetutrymme i 
driftramen med 12 600 tkr. Av detta utrymme budgeteras 3 400 tkr för att täcka upp tidigare ofinansierade 
investeringar, 2 200 tkr budgeteras för att täcka upp ett underskott avseende vindkraft och 700 tkr 
budgeteras till akut underhåll. Resterande utrymme finansierar ökningen av investeringsramen när det 
planerade underhållet läggs som investering. Även internhyran påverkas av ovanstående åtgärder och har 
justerats i de ramar som berörs. 
 
2018 görs en skatteväxling i Dalarna med Landstinget avseende kollektivtrafik, skolkort och färdtjänst där 
Landstinget nu blir huvudman. Mora kommer att få lägre skatteintäkter och statsbidrag, men även lägre 
kostnader. Detta har justerats i ramen för kommunstyrelsen och för- och grundskolenämnden. 
 

Nedan följer en sammanställning av de förändringar som hittills planerats för respektive nämnd: 
 

FÖR- OCH GRUNDSKOLENÄMNDEN 
De strukturmedel på 1 500 tkr som tillfördes nämnden i 2017 års budget återtas till finansförvaltningen. 
Under hösten 2017 genomförs en genomlysning av för- och grundskolenämndens verksamheter. I 
avvaktan på att analysen blir klar tillförs nämnden 10 000 tkr i ramökning. Skatteväxlingen med 
Landstinget medför att nämndens ram minskas med 2 600 tkr. Justering av internhyran innebär en 
minskning av ramen med 8 000 tkr.                                                                                                                                                               

SOCIALNÄMNDEN 
De strukturmedel på 10 000 tkr som tillfördes nämnden i 2017 års budget återtas till finansförvaltningen. 
Under hösten 2017 genomförs en genomlysning av socialnämndens verksamheter. I avvaktan på att 
analysen blir klar tillförs nämnden 10 000 tkr i ramökning. Socialnämnden tillförs 1 000 tkr i ökad ram 
avseende Mora del av den gemensamma nämnden för social myndighetsutövning. Flytt av ram samt 
utökning av tjänst från kulturnämnden för budget- och skuldrådgivning med 260 tkr. Justering av 
internhyran innebär en minskning av ramen med 1 793 tkr. 

KOMMUNSTYRELSEN      
Kommunstyrelsen får en ökning av ram med 3 363 tkr avseende de investeringar som inte varit 
finansierade, bl a resecentrum, och innebär att styrelsen från och med 2018 betalar internhyra för detta till 
tekniska nämnden. Skatteväxlingen med Landstinget innebär att styrelsens ram minskas med 16 800 tkr. 
Justering av internhyran ger en minskning med 2 139 tkr i ram. 

KULTURNÄMNDEN 
Flytt av budget- och skuldrådgivning till socialnämnden minskar ramen med 100 tkr. Nämnden får en 
ramökning med 220 tkr för helgbemanning av Rosa Huset. Justering av internräntan innebär en minskning 
av ramen med 243 tkr. 

BYGGNADSNÄMNDEN 
Justering av internhyran innebär en minskning av ramen med 198 tkr. 

MORA BRANDKÅR 
Justering av internhyran innebär en minskning av ramen med 181 tkr. 

GYMNASIENÄMNDEN 
Justering av internhyran innebär en minskning av ramen med 5 920 tkr. 

VALNÄMNDEN 

Valnämnden får utökad ram för att genomföra allmänna val 2018 samt val till Europaparlamentet 2019.  

ÖVRIGA NÄMNDER 
Övriga nämnder har oförändrade ramar enligt plan. 
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NÄMNDERNAS NETTOKOSTNADSRAMAR FÖRÄNDRAS ENLIGT FÖLJANDE MELLAN ÅREN 
(UTGÅNGSLÄGE 2017) 

 

Belopp, tkr 2018 2019 2020 

       

FGN, återtag strukturmedel -1 500    

FGN, ramökning 10 000    

FGN, ändrad ram internhyra -8 000    

FGN, ändrad ram skatteväxling Landstinget -2 600    

       

Socialnämnd, återtag strukturmedel -10 000    

Socialnämnd, ramökning 10 000    

Socialnämnd, ramökning GMN 1 000    

Socialnämnd, budget- och skuldrådgivning 260    

Socialnämnd, ändrad ram internhyra -1 793    

       

KS, ramökning internhyra resecentrum mm 3 363    

KS, ändrad ram skatteväxling Landstinget -16 800    

KS, ändrad ram internhyra -2 076    

       

Tekniska nämnden, återtag ram för stadsnätet -3 000    

Tekniska nämnden, ramökning vägunderhåll 3 000    

Tekniska nämnden, förändrad ram internhyra -2 139    

       

Kuturnämnden, budget- och skuldrådgivning -100    

Kulturnämnden, ökad ram helgbemanning Rosa Huset 220    

Kulturnämnden, ändrad ram internhyra -243    

       

Mora Brandkår, ändrad ram internhyra -181    

       

Byggnadsnämnden, ändrad ram internhyra -198    

       

Gymnasienämnden, ändrad ram internhyra -5 920    

       

Valnämnden, val 2018 och 2019 145 145 145 

 
 

PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR GÄLLANDE INVESTERINGAR 

Investeringsplanen inrymmer både investeringar för kommunens egna verksamheter samt strategiska 

investeringar i infrastruktur, det vill säga gator, vägar, stadsutvecklande åtgärder, handelsområden med mera. 

Nedan beskrivs några av de större investeringarna. 

 

I området Noret Norra har ett nytt äldreboende byggts som blir klar för inflyttning under våren 2017. Detta 

är baserat på en utredning som Socialnämnden har genomfört gällande behovet av särskilda boenden för 

äldre som baseras på hur befolkningens åldersstruktur förväntas utvecklas framåt över en längre tidsperiod. 

Befolkningsprognosen för äldre visar att det kommer behövas 14 procent fler boendeplatser år 2022 och 36 

procent fler boendeplatser år 2036. Dessutom finns idag ett underskott av antalet platser. Det kommer även 

att behövas ytterligare drygt 30 platser för att svara upp mot kommande behov. Socialnämnden förordar att 

en projektering påbörjas i direkt anslutning till att det första boendet står klart för att inte förlora tiden. 
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År 2013 togs beslut om en centrumutvecklingsplan som ligger till grund för fortsatt arbete med en 

fördjupad översiktsplan för Mora tätort. Planen bygger på tankar och idéer i visionsarbetet ”Mora 

Regionstad”. Som en första etapp i planen har en upprustning/ombyggnad av Fridhemsplan skett och blev 

klart under 2016. Nästa fas avser upprustning av Kyrkogatan/gågatan vilket beräknas ske under år 2018 

motsvarande cirka 13 mkr. 

 

Sedan 2002 har kommunen byggt ett fiberbaserat stadsnät med syfte att dels förse kommunens egna 

verksamheter med goda kommunikationsmöjligheter och dels att underlätta för bygdens näringsliv och 

privatpersoner. Under de senaste åren har fokus varit på att nå alla våra byar med fler än 50 hushåll. Det som 

pågår nu är att bygga anslutningsnät för fler områden i kommunen. År 2009 tog regeringen fram en 

bredbandsstrategi för Sverige där målet är att 90 procent av befolkningen bör ha tillgång till bredband om 

minst 100 Mbit/s år 2020. Mora stadsnät har nu arbetat fram en handlingsplan för att Mora kommun ska nå 

dessa mål. Kostnaden för stadsnätet är till stor del finansierad via anslutningsavgifter. 

 

Under 2016 har ett nytt avtal med Trafikverket tecknats avseende genomfart Mora. Avtalet ska sedan ligga 

till grund för en investering som beräknas ta fart år 2020. 

 

Kommunstyrelsen beslutade om lokalisering år 2014 för den nya brandstationen. En detaljplan är nu 

fastställd och upphandling pågår där byggnationen beräknas kunna påbörjas under våren 2018.  

 

Ett arbete pågår kring att ta fram en framtida lokalplanering för skolfastigheter. Planen ska ge svar på 

framtida organisering av verksamheten, vilka skolenheter som är i behov av upprustning samt om eventuella 

nya enheter ska byggas. 

 

Övriga infrastrukturinvesteringar avser trafiksäkerhetsåtgärder, viss utbyggnad av gång- och cykelvägar, 

tillgänglighetsåtgärder och investeringar i parker och andra allmänna platser. Övriga fastighetsinvesteringar 

avser främst energi- och tillgänglighetsåtgärder samt lokalanpassningar i kommunens verksamheter. 

Kommunen har även gjort en lokalöversyn av samtliga fastigheter i syfte att ta fram en långsiktig 

lokalförsörjningsstrategi. Denna ligger till grund för eventuella investeringar för verksamheternas 

lokalbehov, där ett arbete fortlöper. För investeringar i inventarier åt nämnderna pågår även en satsning på 

fler elevdatorer samt kopiatorer samt inventarier till det nya äldreboendet och Arbete och utveckling. Även 

nya larmsystem till äldreomsorgen ska köpas in under nästa år. 

 

 

 

PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR GÄLLANDE EXPLOATERING  

Med exploateringsverksamhet avses åtgärder för att anskaffa, bearbeta och iordningsställa råmark för bostads- 

och industriändamål.  

 

I området ovanför lasarettet, Noret Norra, har kommunen tagit fram en detaljplan för bostäder där en 

utbyggnad pågår avseende vatten, avlopp och vägar inför kommande försäljning av tomter. Detta beräknas bli 

färdigställt under år 2017. 

 

En ny detaljplan för industrimark har tagits fram i Örjastäppan för att exploatera området med ny väg och 

VA. Projektet är uppdelat i två etapper där den första beräknas bli färdigställt under 2017, medan nästa etapp 

påbörjas först efter år 2019. Även området kring Färnäs kvarn är avsett för industrimark. 

 

För Ströms fd sågverk samt området kring Saxviken planeras miljösanering för att förbereda mark för 

bostäder. 
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RESULTATBUDGET 

 Bokslut Prognos Budget Plan Plan 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Verksamheternas netto -1 048 789 -1 126 083 -1 130 664 -1 161 164 -1 186 764 

Avskrivningar -50 793 -50 000 -52 000 -53 500 -54 500 

VERKSAMHETENS 

NETTOKOSTNADER -1 099 582 -1 176 083 -1 182 664 -1 214 664 -1 241 264 

      

Skatteintäkter 906 791 939 826 949 257 978 605 1 009 259 

Generella statsbidrag och utjämning 247 118 254 539 265 670 268 425 272 814 

      

Finansiella intäkter 10 950 5 200 4 000 4 000 4 000 

Finansiella kostnader -5 046 -4 650 -5 850 -6 050 -6 550 

      

ÅRETS RESULTAT 60 231 18 832 30 412 30 317 38 259 

      
Därav till pensioner, öronmärkning i 

EK 0 0 0 0 0 

      

ÅRETS RESULTAT 60 231 18 832 30 412 30 317 38 259 
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KASSAFLÖDESBUDGET 

 Bokslut Prognos Budget Plan Plan 

 2016 2017 2018 2019 2020 

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN      

Periodens resultat 60 231 18 832 30 412 30 317 38 259 

Justering för av- och nedskrivningar 50 793 50 000 52 000 53 500 54 500 

Justering för gjorda avsättningar 3 656 5 600 6 000 8 000 8 000 

Justering för övriga ej likviditetspåverkande 

poster -604 850 850 850 850 

Medel från verksamheten före förändring 

av rörelsekapital 114 076 75 282 89 262 92 667 101 609 

Förändring rörelsekapital 4 323  3 248 3 248 3 248 3 248 

Investering i markexploatering som 

omsättningstillgångar 0 -13 700 -26 500 6 000 20 000 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 118 399 64 830 66 010 101 915 124 857 

      

INVESTERINGSVERKSAMHETEN      

Investering i materiella anläggningstillgångar -139 616 -63 620 -110 300 -104 400 -83 000 

Försäljning av materiella 

anläggningstillgångar 2 253 0                 0              0              0 

Investering i finansiella anläggningstillgångar 0 0                 0              0              0 

Försäljning av finansiella 

anläggningstillgångar 25              0                 0              0              0 

Kassaflöde från investeringsverksamheten -137 338 -63 620 -110 300 -104 400 -83 000 

      

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN      

Nyupptagna lån  20 000 20 000 30 000 0 0 

Ökning av långfristiga skulder 10 374 0 0 0 0 

Minskning av långfristiga fordringar 0 0 0 0 0 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 30 374 20 000 30 000 0 0 

      

ÅRETS KASSAFLÖDE 11 434 21 210 -14 290 -2 485 41 857 
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BALANSBUDGET 

 

 Bokslut Prognos Budget Plan Plan 

 2016 2017 2018 2019 2020 

TILLGÅNGAR        
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR        
Anläggningstillgångar, materiella och 

finansiella 880 473 894 093 952 393 1 003 293 1 031 793 

Övr aktier, andelar, grundfondskapital 75 186 75 186 75 186 75 186 75 186 

Långfristig fordran 5 029 5 029 5 029 5 029 5 029 

Summa anläggningstillgångar 960 688 974 308 1 032 608 1 083 508        1 112 008 

       

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR       

Kortfristiga fordringar 196 668 210 368 236 868 230 868 210 868 

Kortfristiga placeringar 133 341 133 341 143 341 143 341 143 341 

Likvida medel 41 583 62 793 48 503 46 017 87 874 

Summa omsättningstillgångar 371 592 406 502 428 712 420 226 442 083 

       

SUMMA TILLGÅNGAR 1 332 280 1 380 810 1 461 320 1 503 734 1 554 091 

       

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR       

OCH SKULDER      

EGET KAPITAL 797 699 816 531 846 943 877 259 915 518 

     därav årets resultat 60 231 18 832 30 412 30 317 38 259 

       

AVSÄTTNINGAR      
Avsättningar för pensioner och liknande 

förpliktelser 61 279 66 879 72 879 80 879 88 879 

       

SKULDER      

Långfristiga skulder 220 863 240 863 270 863 270 863 270 863 

Kortfristiga skulder 252 439 256 537 270 635 274 733 278 831 

       

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTN      

OCH SKULDER 1 332 280 1 380 810 1 461 320 1 503 734 1 554 091 

Pensionsförpliktelser intjänade före 1998 506 022 503 259 497 117 494 567 491 093 
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INVESTERINGSBUDGET 

 

Total 

Budget 

Förbrukat 

t o m 2016  

Prognos 

2017 

Budget 

2018 

Plan 

2019 

Plan 

2020 

Investeringsram    130 000  110 300 83 000 83 000 

Planerade/prognos 

investeringsprojekt 

 

  47 250 110 300 104 400 371 200 
 

   
    

Investeringar i planeringsfas       

Genomfart 
 

            966    30 000 

Ny brandstation  85 000          3 162   1 000  35 000 46 000  

Flytt av Arbete och Utveckling 7 000  1 000 7 000   

Centrumutveckling fas 2 13 000  500 19 000   

Utbyggnad av förskolan 60 000  100 3 000   

Lastväxlare Brandkåren 2 600   2 600    

Gymnasieskola renovering 20 000    3 000 3 000 

Strandenområdet 18 000    18 000  

7-9 skola 400 000    1 500 300 000 

Stadsnäts utbyggnad fortsättning 20 000    5 000 5 000 

E-arkiv 10 000     2 000 

Summa     2 600 66 600 73 500 340 000 
         

 

Investeringar i genomförandefas        
Nytt äldreboende 62 400 49 941 15 000    

Inflygningsljus o viltstängsel (Mora 

flygplats)  

5 000 

       1 000          4 000   

Stadsnätsutbyggnad  106 028 7 000 7 000   

Summa   23 000 11 000 0 0 
       
Löpande investeringar       

Nya gång- cykelvägar   2 000 2 000 2 000 2 000 

Övr infrastrukturinvesteringar   5 000 3 000 3 000 3 000 

Övr fastighetsinvesteringar    2 000 4 000 4 000 4 000 

Lokalbehov verksamhet   750 3 000 3 000 3 000 

Upprustning centrummiljöer    2 000 2 000 2 000 

Infrastruktur nätverk IT   3 000 2 500 900 1 200 

Inventarier inv nämnder   8 900 3 200 3 000 3 000 

Planerat underhåll    13 000 13 000 13 000 

Summa    21 650 32 700 30 900 31 200 

 

EXPLOATERINGSBUDGET 

 

Total 

Budget 

Förbrukat 

t o m 2016  

Prognos 

2017 

Budget 

2018 

Plan 

2019 

Plan 

2020 

Planerade/prognos 

exploateringsprojekt 

 

       15 350 26 500 -6 000 - 20 000 
       

Noret Norra 17 250        11 481          5 300 -2 000 -5 000 -5 000 

Örjastäppans industriområde 24 000         1 265         8 500 -2 000 -4 000 -4 000 

Färnäs kvarn industriområde              222          200 17 000 -12 000 -5 000 

Ströms fd sågverk miljösanering            300 4 000 -1 000  

Saxviken miljösanering             50 1 000 1 000 -5 000 

Dagvattenhantering Noret    7 500   

Canadaomr–förl Gustavs väg          1 000 1 000 15 000 -1 000 

Summa          15 350  26 500 -6 000 -20 000 
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DRIFTSBUDGET OCH NÄMNDERNAS NETTOKOSTNADSRAMAR 

 Bokslut Prognos Budget Plan Plan 

 2016 År 2017 År 2018 År 2019 År 2020 

      
Skatteintäkter 910 079 946 055 952 859 978 605 1 009 259 

Inkomstutjämningsbidrag 183 401 196 378 192 259 191 038 193 115 

Kostnadsutjämning -7 822 -10 444 -8 694 -8 894 -9 143 

Regleringsbidrag/avgift -686 -198 3 071 9 144 13 615 

Strukturbidrag 2 246 2 267 2 280 2 280 2 280 

LSS-utjämning 16 680 14 175 16 739 16 739 16 739 

Tillfälligt stöd för 

flyktingsituationen 9 265 0  0 0 0 

Välfärdsmedel 0 7 792 6 657 4 760 2 850  

Kommunal fastighetsavgift 44 034 44 569 53 358 53 358 53 358 

Slutavräkning skatteintäkter -3 288 -6 229 -3 602 0 0 

Summa skatt och statsbidrag 1 153 909 1 195 235 1 214 927 1 247 030 1 282 073 

      

 

 Bokslut Prognos Budget Plan Plan 

 År 2016 År 2017 År 2018 År 2019 År 2020 

 Revisorerna -892 -909 -909 -909 -909 

 Kommunstyrelsen -85 662 -98 552 -85 199 -85 199 -85 199 

 Valnämnd -7 -55 -200 -200 -200 

 Servicenämnd för IS/IT  1 0 0 0 0 

 Mora Brandkår -17 736 -18 110 -18 015 -18 015 -18 015 

 Byggnadsnämnd -8 810 -11 427 -11 516 -11 516 -11 516 

 Teknisk nämnd -57 827 -58 871 -56 825 -56 825 -56 825 

 Kulturnämnd -26 173 -26 638 -26 609 -26 609 -26 609 

 Miljö- och hälsoskyddsnämnd -4 451 -4 195 -4 195 -4 195 -4 195 

 För- o grundskolenämnd -340 763 -369 438 -354 235 -354 235 -354 235 

 Gymnasienämnd -87 772 -92 612  -90 902 -90 902 -90 902 

 Socialnämnd -460 532 -498 440 -503 181 -503 181 -503 181 

 Kapitalkostnader finans -491 0 -2 337 -10 337 -17 337 

 Kapitalkostnader planerat uh 0 0 -500 -1 500 -2 500 

Summa nämnder -1 091 115 -1 179 248 -1 154 623 -1 163 623 -1 171 623 

      

Strukturåtgärder 0 -1 000 0 0 0 

Kapitalkostnader 71 559 77 000 69 602 71 602 73 602 

Centrala lönemedel 0 3 065 -17 543 -37 543 -57 543 

Personalomkostnader 229 488 232 000 253 000 260 700 268 500 

Arbetsgivaravgift -190 004 -190 000 -208 000 -214 300 -220 700 

Förändring pensionsavsättning -2 993 -5 500 -6 000 -8 000 -8 000 

Årets intjänade, individuell avs -34 812 -36 400 -38 100 -40 000 -40 000 

Pensionsutbetalningar -26 505 -27 900 -29 000 -30 000 -31 000 

Förändring semesterlöneskuld -4 407 0 0 0 0 

Summa finansförvaltning 42 326 53 165 23 959 2 459 -15 141 

      

Summa verksamhetens netto -1 048 789 -1 126 083 -1 130 664 -1 161 164 -1 186 764 
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KOMMUNSTYRELSEN 

Förvaltning Kommunledningskontoret 
Ordförande Anna Hed (C) 
Kommundirektör Peter Karlsson 

UPPDRAG 

Kommunstyrelsen har det politiska ansvaret för förvaltningen av kommunens verksamhet och ekonomi. 

Det innebär att kommunstyrelsen ska ha översikt över verksamheten i nämnderna och i de kommunala 

bolagen. Kommunstyrelsen bereder eller yttrar sig i princip alla ärenden som behandlas av 

kommunfullmäktige. Kommunstyrelsens uppgift är också att verkställa kommunfullmäktiges beslut. 

PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR FÖR PERIODEN 

Kommunstyrelsen har det politiska ansvaret för förvaltningen av kommunens verksamhet och ekonomi. 
Det innebär att kommunstyrelsen ska ha översikt över verksamheten i nämnderna och i de kommunala 
bolagen. Kommunstyrelsen bereder eller yttrar sig i princip alla ärenden som behandlas av 
kommunfullmäktige. Kommunstyrelsens uppgift är också att verkställa kommunfullmäktiges beslut. 
Kommunstyrelsen har en viktig roll när det gäller strategisk utveckling och att samordna kommunens alla 
verksamheter. Nämndplanen visar ett antal prioriteringar för kommunstyrelsen och för 
kommunledningskontoret för verksamhetsåret 2018.  
 
De viktigaste identifierade utmaningarna kan sammanfattas enligt följande: 

• Leda verksamhetsplanering och uppföljning så att organisationen genom en större helhetssyn kan 

• utvecklas på ett strategiskt sätt mot Regionstad 2022. 

• Påbörja arbetet med strategiskt hållbar samhällsplanering med sikte på 2030. 

• Leda och samordna arbetet för en hållbar organisation som möter framtidens utmaningar. 

• Leda kommunens förvaltning mot ett e-samhälle. 

• Leda arbetet för en effektiv, rättssäker och modern ärendehantering. 

• Leda och samordna arbetet för en hållbar och aktuell arbetsgivarstrategi och 

arbetsgivarvarumärke med sikte på 2022 där strategisk kompetensförsörjning omfattar allt från att 
attrahera och rekrytera kompetens till att utveckla och behålla kompetens. 

• Leda arbetet med att tillämpa kommunikation som ett strategiskt verktyg för att införa ett 

kommungemensamt syn- och arbetssätt inom kommunikations- och demokratifrågor för att 
utveckla och främja inflytande, delaktighet och dialog såväl internt som externt. 

• Verka för långsiktig och hållbar utveckling av Moras näringsliv och strategiska fysiska, ekologiska 

och sociala samhällsplanering med ledning av kommunens näringslivsstrategi. 

• Agera aktivt för att utveckla platsvarumärket Mora för att stärka attraktionskraften långsiktigt och 

öka inflyttning till och etablering. 

• Arbeta för ett ökat bostadsbyggande. 

• Planera för integration, jämställdhet för att säkra framtida kompetensförsörjning i samhället. 

 
För att möta framtida utmaningar med kompetensförsörjning, befolkningsutveckling och infrastruktur 
måste Mora under 2018 fortsätta att prioritera det som stödjer positionen som regionstad. Alla 
övergripande planer och strategier för den fysiska samhällsplaneringen samordnas så att de var för sig och 
tillsammans skapar bästa möjliga förutsättningar för ortens utveckling som regionstad. 
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BUDGET 

Inför 2017 tillfördes kommunstyrelsen 3 000 tkr i strukturmedel. 1 000 tkr som avsåg projektet ”En 

gemensam ingång” har förts över till Socialförvaltningen inför 2017. Resterande 2 000 tkr som avsåg 

ökade kostnader för kollektivtrafiken återförs 2018. Det råder fortfarande viss osäkerhet kring effekten av 

den beslutade skatteväxlingen rörande kollektivtrafiken som är planerad att genomföras 2018. Det 

beslutade förslaget kommer innebära minskade kostnader i kommunstyrelsens budget för 

kollektivtrafiken, samtidigt som kommunens skatteintäkter kommer att minska. Samtidigt har Dalatrafik 

ett omfattande sparkrav på sig de närmsta tre åren. I budgeten för perioden 2018-2020 har hänsyn tagits 

till effekten av skatteväxlingen. Dock finns det vissa osäkerheter när det gäller den exakta effekten vilket 

fortsatt måste utvärderas under 2018. 

 
(tkr) UTFALL BUDGET PLAN 

 2016 2017 2018 2019 2020 

INTÄKER      

Riktade statsbidrag 18 279 6 653 6 653 6 653 6 653 

Övriga intäkter 5 059 4 010 4 010 4 010 4 010 

Summa intäkter 23 338 10 663 10 663 10 663 10 663 

KOSTNADER         

Personalkostnader -39 301 -35 593 -36 283 -36 283 -36 283 

Lokalkostnader -3 342 -4 314 -5 601 -5 601 -5 601 

Kapitalkostnader -1 005 -923 -923 -923 -923 

Övriga kostnader -65 299 -69 855 -53 055 -53 055 -53 055 

Summa kostnader -108 947 -110 685 -95 862 -95 862 -95 862 

NETTOKOSTNAD, RAM -85 609 -100 022 -85 199 -85 199 -85 199 
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VALNÄMND 

Förvaltning Kommunledningskontoret 
Ordförande Nils Carlsson (C) 
Förvaltningschef Peter Karlsson 

UPPDRAG 

Valnämnden ska följa vallagen när det gäller att organisera och genomföra till riksdag, landsting, 

kommunfullmäktige, samt till Europaparlamentet. Nämnden ansvarar också för folkomröstningar som 

beslutats av riksdag, landsting eller kommun. 

PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR FÖR PERIODEN 

2018 är det allmänna val till riksdag, landstingsfullmäktige och kommunfullmäktige. 2019 är det allmänna 

val till Europaparlamentet. Detta innebär att nämnden kommer att ha ökade kostnader under perioden. 

BUDGET 

(tkr) UTFALL BUDGET PLAN 

 2016 2017 2018 2019 2020 

INTÄKER      

Riktade statsbidrag   250 250  

Övriga intäkter      

Summa intäkter      

KOSTNADER      

Personalkostnader -7 -40 -350 -350 -40 

Lokalkostnader      

Kapitalkostnader      

Övriga kostnader  -15 -100 -100 -15 

Summa kostnader      

NETTOKOSTNAD, RAM -7 -55 -200 -200 -55 
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ÖVERFÖRMYNDARE GEMENSAM 

Förvaltning Överförmyndare i samverkan i övre Dalarna 
Överförmyndare Ola Blumenberg 
Förvaltningschef Peter Karlsson 
Samverkande kommuner Orsa, Älvdalen, Vansbro, Rättvik och Leksand 
Värdkommun Mora 

UPPDRAG 

I varje kommun ska det finnas antingen en ensam överförmyndare eller en överförmyndarnämnd, vars 

uppgift är att utöva tillsyn över förmyndares, förvaltares och gode mäns arbete. Tillsynen utgår från 

föräldrabalken, förmynderskapsförordningen och lagen om god man för ensamkommande barn. 

Mora kommun har valt att ha en överförmyndare samt en ersättare. 

PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR FÖR PERIODEN 

Migrationsverkets lägre ersättningsnivåer för gode män till ensamkommande barn innebär att kommunen 

får ökade kostnader. De ökade kostnaderna kompenseras till viss del genom sänkta arvoden till de gode 

männen. Prognosen för antalet ensamkommande barn i kommunen minskar vilket också sänker 

kostnaderna. 

En ny lag om framtidsfullmakter träder i kraft den 1 juli 2017. Under 2018 kommer därför 

Överförmyndaren satsa på att utveckla rutiner och processer kring handläggningen av dessa ärenden. 

BUDGET 

(tkr) UTFALL BUDGET PLAN 

 2016 2017 2018 2019 2020 

INTÄKER      

Riktade statsbidrag      

Övriga intäkter 4 485 5 316 4 449 4 449 4 449 

Summa intäkter      

KOSTNADER      

Personalkostnader -3 575 -4 366 -3 483 -3 483 -3 483 

Lokalkostnader -190 -264 -280 -280 -280 

Kapitalkostnader      

Övriga kostnader -720 -686 -686 -686 -686 

Summa kostnader      

NETTOKOSTNAD, RAM 0 0 0 0 0 
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MORA BRANDKÅR 

Förvaltning Mora Brandkår 
Ordförande Anna Hed (C)  
Räddningschef Johan Szymanski 

UPPDRAG 

Mora brandkår svarar för olycksförebyggande åtgärder samt räddningstjänst enligt lag om skydd mot 

olyckor i syfte att rädda liv, egendom och miljö. 

PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR FÖR PERIODEN 

Svensk räddningstjänst har genomgått ett flertal utredningar sedan skogsbranden i Västmanland 2014. En 

slutsats är att kommunernas organisationer för räddningstjänst i regel är för små och för dåliga på att 

samverka. En förstudie har därför genomförts under våren 2017 med sikte på ett kommunalt 

räddningstjänstförbund fr.o.m. 1 januari 2019. Målsättningen är att ett kommunalförbund för sex 

kommuner ska underlätta rekrytering av specialister, innebära samordningsvinster, en slagkraftigare 

utryckningsorganisation och robustare och uthålligare ledningsorganisation. På ledningssidan kommer 

sannolikt samverkan med övriga räddningstjänster i länet krävas. En djuputredning förväntas pågå under 

2018. 

Brandstationen är i dåligt skick. Den fungerar inte för dagens verksamhet och det finns beslut på att ven 

ny ska byggas. Byggstarten är försenad pga. inga anbud inkom under våren 2017. Målet är dock att en 

byggstart ska kunna ske under 2018. 

Förändrat klimat, planering för krig och höjd beredskap, samt rekryteringsproblematik när det gäller 

deltidsbrandmän är sannolika utmaningar för brandkåren 2018–2020. 

BUDGET 

(tkr) UTFALL BUDGET PLAN 

 2016 2017 2018 2019 2020 

INTÄKTER      

Riktade statsbidrag      

Övriga intäkter 2 319 1 764 1 764 1 764 1 764 

Summa intäkter 2 319 1 764 1 764 1 764 1 764 

KOSTNADER      

Personalkostnader -14 354 -15 120 -15 205 -15 205 -15 205 

Lokalkostnader -950 -982 -801 -801 -801 

Kapitalkostnader -1 463 -1 244 -1 244 -1 244 -1 244 

Övriga kostnader -3 288 -2 528 -2 529 -2 529 -2 529 

Summa kostnader -20 055 -19 874 -19 779 -19 779 -19 779 

NETTOKOSTNAD, RAM -17 736 -18 110 -18 015 -18 015 -18 015 
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FÖR- OCH GRUNDSKOLENÄMND 

Förvaltning Barn- och utbildningsförvaltningen 
Ordförande Rose-Marie Bogg (C) 
Förvaltningschef Inga-Lena Spansk 

UPPDRAG 

I Mora kommun finns 17 kommunala och 11 fristående förskolor samt 4 familjedaghem för barn i 

åldrarna 1-5 år. Det finns 12 fritidshem (varav 2 fristående) med skolbarnsomsorg för barn 6-13 år. 

Kommunen har en helg- och kvällsöppen verksamhet samt öppen förskola. Grundskolan är organiserad i 

12 skolenheter och en fristående skola. 

Utifrån visionen ”alla är olika och lika bra”, vill vi verka för en skola där ingen hålls tillbaka och ingen 

lämnas efter. Barn och unga som har fått sin utbildning i Mora ska vara rustade med god självkänsla, ett 

demokratiskt och tolerant handlande samt ett entreprenör-mässigt förhållningssätt som ger individen goda 

förutsättningar för ett aktivt liv. 

PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR FÖR PERIODEN 

Sveriges skolor har stora utmaningar med bristfälliga resultat och lärarbrist. 

Moras skolor följer samma mönster vilket innebär att ett uthålligt arbete måste fortsätta med fokus på att 

höja kunskapsresultaten och förbättra kvalitén i skolan. Under de tre senaste åren har stora satsningar på 

kompetensutveckling skett t.ex. matematiklyft och läslyft, satsningar på ökad digitalisering och satsningar 

på lärarna (karriärtjänster och lärarlönelyft). Det kräver tålamod och uthållighet för att invänta resultatet av 

satsningarna samt fortsatta satsningar med fokus på förbättring av bedömarkompetens, tillgängliga 

lärmiljöer och digital kompetens. Ett av de strategiska målen är att Moras för- och grundskolor ska 

utvecklas och nå bättre resultat med nämndmålet "skolan ska ges goda förutsättningar för att bedriva en 

kvalitativ pedagogisk verksamhet". Det kräver satsningar för att utforma en verksamhet med god 

arbetsmiljö för elever och personal. Organisation och lokaler ska ge de bästa förutsättningarna för en 

effektiv verksamhet där målen kan uppnås. 

Det innebär att nämndens arbete med utökning av antalet förskoleplatser fortsätter. Under 2017 utökades 

verksamheten med 66 platser och i planen ligger en utökning med ytterligare 54 platser. Skolverkets nya 

riktlinjer för barngruppers storlek och statsbidrag för minskade barngrupper innebär en utmaning i hur vi 

bör tänka och organisera för att bereda plats för fler barn och samtidigt skapa mindre grupper. För- och 

grundskolenämnden fokuserar på kvalitén i förskolan där barngruppernas storlek är en faktor liksom 

behöriga förskollärare. Förskollärare är precis som lärare till grundskolan bristyrken och konkurrensen är 

stor i Dalarna. En del av förskolans lokaler är i stora behov av underhåll och investeringar i form av 

inventarier för att möta förskolans läroplan. 

Det innebär en fortsatt stor utmaning att planera för funktionella lokaler men framförallt att klara 

kompetensförsörjningen. 

Planerad utveckling av antalet tillsvidareanställningar respektive visstidsanställningar 2017-2018 

Tillsvidareanställning: 470 

Visstidsanställning: 120 

Totalt: 590 

Sjukfrånvaron har ökat de senaste åren vilket innebär att det är viktigt att arbeta med frågan under 

kommande år. Skolverkets besked om ändringar av timplaner kommer att kräva en utökning av antalet 

tjänster. Skolkommissionens slutbetänkande innehåller förslag på utökning av antal lärare i grundskola och 

på fritidshemmen. 
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Skolinspektionsarbete under läsåret 2017–18: 

• Huvudmannens arbete med åtgärder efter skolinspektionens tillsyn fortsätter med fokus på att 

förstärka arbetet med att förebygga och förhindra kränkningar. 

• F-klass, grundskola och grundsärskola implementerar och följer upp studie- och 

yrkesvägledarplaner. 

• En skolbiblioteksplan implementeras och följs upp. 

• Uppföljning av att det finns tillräcklig tillgång till samtliga elevhälsans kompetenser. 

• Uppföljning av att kommunens skolor och fritidshem lämnar in sitt kvalitetsarbete till 

kommunen, så att huvudmannen kan göra en analys av uppföljningen av skolenheternas arbete 

och utifrån denna fatta beslut om utvecklingsåtgärder. 

• Uppföljning av att Mora kommun i tillräckligt stor omfattning utreder om fritidshemmen har en 

lämplig sammansättning och storlek, och att eleverna i övrigt erbjuds en god miljö och att tillsyn 

utövas över fristående fritidshem. 

Verksamhetsförändringar: 

• Skolverkets riktmärken för mindre barngrupper i förskolan 

• Nationell strategi för skolans digitalisering 

• Utökad timplan (moderna språk och matematik) 

• Vissa riktade statsbidrag förs över till generella statsbidrag, totalt uppgår de ej riktade 

statsbidragen för förskola och skola till 3,9 mkr 

• Skolkommissionens slutbetänkande 

• Lokaler: fortsatt utbyggnad av förskolan, utredning av en 7-9 skola 

• Kompetensförsörjning: rekryteringsstrategier, arbetsintegrerad utbildning, trainees. 

• Dessutom är kostnadsutvecklingen svår att påverka även inom följande områden: 

måltidskostnader, löneglidning, skolskjutsar och kostnader för nyanlända. 

Åtgärder för ökad måluppfyllelse och en ekonomi i balans: 

• Arbete med effektiviseringar 2017 för att komma inom ram 

• Djupare analys av nyckeltal för att förbättra kvalitets- och kostnadseffektiviteten 

• Fördjupad lokalutredning görs klart 

• Fastställa skolorganisation för ett effektivt personal- och lokalutnyttjande  

• Dialog om fördelning av medel för integration  

• Skolchef och förvaltningsekonom har tillsammans med rektor/förskolechef upprättat en 

handlingsplan för varje verksamhet som inte klarar att genomföra verksamheten inom budgetram 

• Förvaltningsekonom och vid behov skolchef träffar rektor/förskolechef varje månad för 

uppföljning av verksamhet och prognos 

• Genomlysning av måltidskostnader med fokus på antal tillagningskök i förhållande till 

mottagningskök 

• Fortsatt uthållighet i arbetet med genomlysning av grundskolans verksamhet 
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BUDGET 

(tkr) UTFALL BUDGET PLAN 

 2016 2017 2018 2019 2020 

INTÄKTER      

Riktade statsbidrag -16 635 14 378 14 414 13 524 13 524 

Övriga intäkter -31 710 23 449 23 179 23 179 23 179 

Summa intäkter -48 345 37 827 37 593 36 703 36 703 

KOSTNADER          

Personalkostnader 245 339 -257 984 -276 409 -283 147 -290 060 

Lokalkostnader 49 015 -50 024 -42 024 -42 024 -42 024 

Kapitalkostnader 2 864 -2 277 -1 616 -1 600 -1 600 

Övriga kostnader 86 990 -82 020 -71 779 -64 167 -57 254 

Summa kostnader 384 208 -392 305 -391 828 -390 938 -390 938 

NETTOKOSTNAD, RAM 335 863 -354 478 -354 235 -354 235 -354 235 

 

Kommentarer: 

• Förvaltningen räknar med samma ram 2020 som 2019. 

• Statsbidragen ser lika ut 2020 som 2019, finns ingen information för 2020. 

• Lärarlyftet fortsätter, finns ingen annan information. 

• Budget för hyra familjens hus ligger hos förvaltningen (både För- och grundskolan samt 

Socialförvaltningens del), 2017 och framåt. 

• Ökad internhyra för investeringar som gäller, utemiljö 2018 -2020, Morkarlby skolas matsal 2018, 

gemensam 7 - 9 skola 2019 och utbyggnad av förskolan 2019 och 2020 är ej med i lokalkostnader 

ovan. 

• Driftkostnader för utbyggnad förskolan 2019 och 2020 ej med i kostnader ovan. 

• Skolverkets besked om ändringar av timplaner kommer att kräva en utökning av antalet tjänster 

vilket inte är medräknat i personalkostnader ovan. Timplansändringar och uträkningar av 

personalbehov är ej ännu genomförda. 

• Skolkommissionens slutbetänkande innehåller förslag på utökning av antal lärare i grundskolan 

och på fritidshemmen, detta är heller inte medräknat i personalkostnader ovan. Inväntar besked 

från regering och riksdag. 
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SOCIALNÄMND 

Förvaltning Socialförvaltningen 
Ordförande Malin Höglund (M) 
Förvaltningschef Justin Cruseman 

UPPDRAG 

Socialnämnden ansvarar för äldreomsorg, omsorg om personer med funktionsnedsättning och individ- 

och familjeomsorg. Äldreomsorgen bedriver verksamhet för personer med omfattande behov av vård- 

och omsorg. Det finns 237 platser för särskilt boende, 21 platser för korttids/växelvård och ca 600 

personer som har någon form av hemtjänst. Socialnämnden har även ansvaret för hemsjukvård i ordinärt 

boende, ca 100 personer, samt hälso- och sjukvårdsansvar inom särskilt boende, gruppboende och daglig 

verksamhet. 

Inom socialnämndens ansvar finns aktiviteter för äldre samt anhörigstöd. Inom omsorgen om personer 

med funktionsnedsättning bedrivs gruppbostad och boendestöd för totalt ca 130 personer, samt 

korttidsboende för barn och ungdomar. Enheten Arbete och utveckling bedriver daglig verksamhet för 

personer med funktionsnedsättning och verksamhet för personer som behöver arbetsträning eller annat 

stöd för att komma ut i arbetslivet. Individ- och familjeomsorgen, vuxenenheten arbetar med ekonomiskt 

bistånd, missbruk och öppenvård. Barn- och ungdomsenheten arbetar med stöd och insatser till barn, 

unga och familjer samt ensamkommande barn och ungdomar. Socialnämnden bedriver även 

familjerådgivning/familjefrid och Centrum mot våld i Mora, Orsa, Älvdalen samt Malung-Sälens 

kommuner. Socialnämnden har även myndighetsutövning och tillsyn utifrån alkohollagen. 

PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR FÖR PERIODEN 

Kommunens framtida behov av platser i särskilt boende beror på befolkningsutvecklingen och hur stor 

andel som behöver dessa särskilda insatser. Befolkningsprognosen för äldre visar att dagens 230 platser 

behöver öka till närmare 290 till 2031. Uppräkningen beror på att det redan idag finns ett underskott av 

platser. Behovet av hemtjänst kommer också att öka under perioden med ca 200 brukare. År 2032 

beräknas äldreomsorgen kosta ca 200 mkr mera än idag om nuvarande servicenivå bibehålls. 

Enligt SCB:s befolkningsprognos för kommunen kommer antalet invånare som är 65 år och äldre att öka 

under perioden 2016–2020 med ca 300 personer, varav ca 100 av dem är 80 år och äldre. Det är gruppen 

som är 80 år och äldre som har det största behovet av insats i form av hemtjänst eller plats på särskilt 

boende. Det nya särskilda boendet som tas i drift vid halvårsskiftet 2017 beräknas täcka behovet fram till 

2022–23. Behovet av hemtjänst bedöms öka med ca 20–25 brukare under planperioden, vilket innebär 

kostnad på cirka fem miljoner kronor. 

Det kommer att behövas ytterligare ett boende med drygt 30 platser från år 2022–23 och ytterligare ett 

boende med drygt 30 platser från 2025–26.  

Ny lag om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård 

Ändring av nuvarande lag om betalningsansvar (1990:1404) föreslås ske fr o m 2018-01-01. Proposition till 

våren - beslut i riksdagen innan sommaren. Lagen reglerar idag kommunens ansvar att ta emot 

utskrivningsklar patient, inom en viss tid från lokalsjukhuset.  

Nya ersättningsregler för ensamkommande barn och unga 

Regeringen beslutade 2017 om nya ersättningsformer avseende kommunernas mottagande och 

omhändertagande av ensamkommande barn och unga, såväl asylsökande som med beviljade 

uppehållstillstånd. Förändringarna innebär bl.a. nya schabloner och schablonbelopp. Förändringarna 

träder ikraft den 1 juli 2017. De nya schablonbeloppen är betydligt lägre än tidigare vilket medför att den 

befintliga verksamheten som tidigare helt finansierats med statliga medel, kommer att behöva anpassas till 

nya förutsättningar eller finansieras med kommunala medel. 
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Missbruk 

Socialnämnden kommer att under 2018 få ansvar för att förebygga och motverka spelmissbruk i likhet 

med ansvaret för övriga missbruk - så kallade substansmissbruk. 

Välfärdsteknik 

Det finns behov av att öka användandet av välfärdsteknik inom våra verksamheter, för att möta det ökade 

behovet samt ge trygghet. Att informera allmänheten om den teknik som finns att tillgå på marknaden är 

också viktigt för att öka tryggheten i hemmen. 

Kompetensförsörjning 

Det är svårt att rekrytera och behålla medarbetare med rätt kompetens till socialnämndens verksamheter. 

Pensionsavgångar sker i hög utsträckning under de närmaste åren. Särskilt svårt är det att rekrytera 

medarbetare med behörig kompetens t.ex undersköterskor, legitimerad personal, socialsekreterare samt 

chefer. Olika aktiviteter måste genomföras för att trygga kommande personalförsörjning. 

Bostäder 

Befolkningen i Sverige blir allt äldre. Ökningen av antalet personer 80 år eller äldre kommer att bli allt 

kraftigare under de kommande åren. 

För att möta den växande gruppen av äldre med olika behov av vård och omsorg måste kommunen börja 

projektera för ytterligare ett särskilt boende, antingen ett nytt eller bygga om ett befintligt trygghetsboende. 

Kommunen behöver också titta på nya boendeformer anpassade för personer som inte har behov av vård- 

och omsorgsboende men som ändå behöver något annat än till exempel hemtjänst i hemmet. 

(Socialdepartementet 2017). 

Det behöver också satsas på olika mellanboendeformer för äldre. Bostäder som är centralt belägna och 

anpassade för äldre. 

För att socialnämnden ska kunna arbeta med hemmaplanslösningar och förebygga placeringar behövs det 

stödboenden. I dagslägenheter behövs cirka. 10 lägenheter för den gruppen ungdomar. För gruppen 

ensamkommande ungdomar saknas i dag cirka 20 stödboendelägenheter. 

Det finns även behov av lägenheter för personer med psykisk ohälsa. Socialnämnden har också ett ansvar 

att ta emot personer enligt lagen om rättspsykiatrisk vård (LRV) och öppen psykiatrisk vård enligt LPT. 

Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende säger att bostad först är en förutsättning 

för att personen ifråga ska kunna komma vidare ur sitt missbruk. 

BUDGET 

(tkr) UTFALL BUDGET PLAN 

 2016 2017 2018 2019 2020 

INTÄKTER      

Riktade statsbidrag 102 906 62 178 35 178 35 178 35 178 

Övriga intäkter 70 185 72 885 72 885 72 885 72 885 

Summa intäkter 173 091 135 063 108 063 108 063 108 063 

KOSTNADER           

Personalkostnader -357 273 -375 946 -351 643 -351 643 -351 643 

Lokalkostnader -54 444 -57 172 -55 379 -55 379 -55 379 

Kapitalkostnader -1 265 -1 409 -1 409 -1 409 -1 409 

Övriga kostnader -220 646 -201 553 -202 813 -202 813 -202 813 

Summa kostnader -633 628 -636 080 -611 244 -611 244 -611 244 

NETTOKOSTNAD, RAM -460 537 -501 017 -503 181 -503 181 -503 181 
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KULTURNÄMND 

Förvaltning Kulturförvaltningen 
Ordförande Hans Göran Åhgren (M) 
Förvaltningschef Tf Sonja Viklund 

UPPDRAG 

Kulturnämnden ansvarar för kommunens uppgifter inom kultur- och biblioteksområdet, samt inom delar 

av föreningsområdet. Kulturnämnden driver via kulturförvaltningen kommunens fyra folkbibliotek, 

Kulturskolan Miranda, Rosa Husets mötesplats för unga och Mora bygdearkiv. Förvaltningen arrangerar 

kulturprogram och utställningar, fördelar stöd och bidrag till kulturföreningar och studieförbund, samt 

arbetar med kulturminnesvård, kulturarv och konsumentvägledning. 

PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR FÖR PERIODEN 

Den pågående organisationsöversynen i kommunen är av avgörande betydelse för kulturförvaltningens 

verksamhet. Vad som kommer fram ur den och hur en eventuell ny organisation ska se ut kan naturligtvis 

påverka verksamheten. Det är av betydelse att det i dagsläget inte finns någon ordinarie förvaltningschef. 

Rekryteringen ligger på is till översynen är klar, behovet av en ordinarie förvaltningschef kvarstår. 

Kulturskoleutredningen (SOU 2016:69) kan komma att spela en stor roll för hur kulturskolans verksamhet 

kommer att se ut. Utredningen kom i oktober 2016 och remisstiden gick ut den 15 mars 2017. Efter 

departementets genomgång av remissyttrandena, kommer eventuellt en proposition att landa i riksdagen. 

En utökad samverkan mellan i första hand biblioteken i Ovansiljan, men även biblioteken i hela Dalarna, 

kan påverka verksamheten. 

En lokalutredning har gjorts för kulturhuset och biblioteket. Utredningar pågår också kring 

Strandenområdets exteriöra miljö, där Rosa Huset och Kulturskolan Miranda huserar. Resultatet av dessa 

utredningar kan naturligtvis påverka verksamheterna i stor omfattning. 

BUDGET 

(tkr) UTFALL BUDGET PLAN 

 2016 2017 2018 2019 2020 

INTÄKTER      

Riktade statsbidrag      

Övriga intäkter 2 385 1 557 1 557 1 557 1 557 

Summa intäkter 2 385 1 557 1 557 1 557 1 557 

KOSTNADER           

Personalkostnader -16 929 -17 552 -17 765 -17 765 -17 765 

Lokalkostnader -4 787 -4 787 -4 545 -4 545 -4 545 

Kapitalkostnader -40 -82 -82 -82 -82 

Övriga kostnader -6 803 -5 774 -5 774 -5 774 -5 774 

Summa kostnader -28 559 -28 195 -28 166 -28 166 -28 166 

NETTOKOSTNAD, RAM -26 174 -26 638 -26 609 -26 609 -26 609 
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TEKNISK NÄMND 

Förvaltning Tekniska förvaltningen 
Ordförande Lars Nises (C) 
Förvaltningschef Mikael Jaråker 

UPPDRAG 

Tekniska nämnden fullgör kommunens uppgifter avseende gator, allmänna platser, mark, vindkraftverk, 

skog, kommunens anläggningar för idrott och fritid, kommunens fastigheter, stadsnät samt handläggning 

av bidrag till kommunens idrottsföreningar. Nämnden ansvarar också för kommunens 

exploateringsverksamhet efter riktlinjer och beslut från kommunstyrelsen. Tekniska nämndens uppdrag är 

att säkerhetsställa att dessa anläggningar och lokaler uppfyller lagstadgade krav och bibehåller sitt 

ekonomiska värde genom god skötsel och systematiskt underhåll. Tekniska nämnden skall ge allmänhet, 

företag, föreningar och kommunala verksamheter en god service.  

PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR FÖR PERIODEN 

Tekniska nämnden har behov av ytterligare resurser för att underhåll av gator och vägar. Vintrar med 

växlande kyla och allt mindre medel för vägunderhåll har lett till att vägnätet har ett rekordstort behov av 

underhåll. Allt mer resurser går åt till att lappa och laga trasiga vägbanor istället för att åtgärda vägarna 

med ny beläggning. Kommunens vägar (352 km) är inventerade och värdet för vägarna beräknades till 315 

mkr 2015, ett värde som bör ligga på 350 mkr. Mora kommun skulle idag behöva investera över 50 mkr 

för att nå upp till en rimlig vägstandard. 

Om Mora kommun väljer att fortsätta i samma takt som de gjort de senaste åren innebär detta att 

vägkapitalet sjunker med minst ca 10 mkr per år för att sedan sjunka i ännu högre takt ju sämre vägarna 

blir. I dagsläget finns endast ca 2 mkr avsatt för planerat vägunderhåll. Tekniska nämnden yrkar därför på 

att ytterligare minst 8 mkr tillförs Tekniska nämndens driftbudget för planerat vägunderhåll. Detta skulle 

innebära att det sjunkande värdet för Mora kommuns vägar bromsas upp och sakta kan byggas upp igen.  

BUDGET 

(tkr) UTFALL BUDGET PLAN 

 2016 2017 2018 2019 2020 

INTÄKTER      

Riktade statsbidrag 1 000 1000 1000 1000 1000 

Övriga intäkter 134 761 142 404 123 996 123 996 123 996 

Summa intäkter 135 761 143 404 124 996 124 996 124 996 

KOSTNADER          

Personalkostnader -17 724 -18 993 -19 086 -19 086 -19 086 

Lokalkostnader -14 258 -12 923 -12 923 -12 923 -12 923 

Kapitalkostnader -58 331 -64 202 -53 304 -53 304 -53 304 

Övriga kostnader -103 275 -106 157 -96 508 -96 508 -96 508 

Summa kostnader -193 588 -202 275 -181 821 -181 821 -181 821 

NETTOKOSTNAD, RAM -57 827 -58 871 -56 825 -56 825 -56 825 
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BYGGNADSNÄMND 

Förvaltning Stadsbyggnadsförvaltningen 
Ordförande Niklas Lind (C) 
Förvaltningschef Tommy Ek 

UPPDRAG 

Byggnadsnämndens uppdrag innefattar: fysisk planering och byggande enligt plan- och bygglagen; 

handläggning av bostadsanpassningsbidrag; hantering av mät- och kartfrågor, samt det geografiska 

informationssystemet GIS; fastställande av lägenhetsnummer. Vidare ska byggnadsnämnden ta beslut i de 

frågor som kommunfullmäktige har delegerat till nämnden och yttra sig och lämna de upplysningar som 

begärs av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen eller annan nämnd. 

Byggnadsnämnden ska verka för en god byggnadskultur och en estetisk tilltalande stads- och 

landskapsmiljö. Nämnden ska också ta de initiativ som krävs i frågor om planläggning, byggande och 

fastighetsbildning. För att kunna ta sådana initiativ krävs att utvecklingen inom kommunen ur plan- och 

byggnadssynvinkel följs. 

PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR FÖR PERIODEN 

Stadsbyggnadsförvaltningen påverkas av den högkonjunktur som Sverige befinner sig i. Ärendemängden 

ökar hos alla enheter. Detta ger mer intäkter, men ökar kraven på personalen. En förstärkning med en 

byggnadsinspektör har gjorts och rekrytering av en receptionist/kundmottagare pågår. Detta ska vara klart 

till 2018 och finansiering sker inom befintlig ram. Ärendebalansen är fortsatt stor men ambitionen är att 

handläggningstiderna på sikt ska förkortas. Även tillgängligheten bör kunna förbättras, bland annat genom 

generösare öppettider. På bostadsanpassning har en ny handläggare anställts 2017. Kostnadsutvecklingen 

för bostadsanpassning är svår att förutspå, eftersom verksamheten är lagstyrd och omfattningen kan 

variera mellan olika verksamhetsår. Budget för denna verksamhet är därför svår att uppskatta. Även 

plansidan har ett högt tryck. Behoven av planläggning de närmaste åren bedöms vara fortsatt stora och 

därför kommer förutsättningar för förstärkningar att utredas under 2017. Läget kompliceras dock av det 

svåra rekryteringsläget. Planarkitekter är synnerligen svårrekryterade och planenheten lider av 

underbemanning genom en vakant tjänst. Behov av kart- och mätarbeten kommer troligtvis att vara stort 

även under 2018, delvis pga. bredbandsutbyggnaden.  

Under 2017 kommer digitala nämndsmöten att börja genomföras och till 2018 ska det vara full genomfört. 

Även arbetet med att ytterligare effektivisera nämndsarbetet och att planera för en gemensam 

byggnadsnämnd till nästa mandatperiod, kommer att fortsätta. 

BUDGET 

(tkr) UTFALL BUDGET PLAN 

 2016 2017 2018 2019 2020 

INTÄKTER      

Riktade statsbidrag      

Övriga intäkter 13 174 10 258 10 258 10 258 10 258 

Summa intäkter 13 174 10 258 10 258 10 258 10 258 

KOSTNADER      

Personalkostnader -14 664 -15 921 -16 007 -16 007 -16 007 

Lokalkostnader -1 301 -1 180 -982 -982 -982 

Kapitalkostnader -183 -160 -160 -160 -160 

Övriga kostnader -5 837 -4 624 -4 625 -4 625 -4 625 

Summa kostnader -21 985 -21 885 -21 774 -21 774 -21 774 

NETTOKOSTNAD, RAM -8 811 -11 627 -11 516 -11 516 -11 516 
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GEMENSAM SERVICENÄMND IS/IT 

Förvaltning IS/IT-enheten 
Ordförande Mikael Thalin (C) Orsa kommun 
IS/IT-chef Matthias Grahn 
Samverkande kommuner Mora, Orsa och Älvdalen 
Värdkommun Mora 

UPPDRAG 

Den gemensamma partsavsikten avser samverkan kring gemensamma IS/IT-resurser inom strategisk 

utveckling, projekt, systemförvaltning, drift och IT-säkerhet. 

Nämnden ska genom samordning av verksamheter optimera den ekonomiska effektiviteten, säkerställa 

kompetensförsörjningen, och verka för kvalitetsförbättringar. Nämnden ansvarar för och ska ge ett 

effektivt IS/IT-stöd till de samverkande kommunernas verksamheter. Stödet till kommunerna 

tillhandahålls i form av tjänster. 

PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR FÖR PERIODEN 

IS/IT-enheten kommer under planperioden 2018-2020 att fokusera på att fortsätta arbetet med att 

etablera systemförvaltning samt digitalisering. Digitalisering är en viktig nyckel för att hitta nya effektivare 

arbetssätt och smartare tjänster. Både regeringen och SKL anser att denna verksamhetsutveckling behöver 

ges ökad fokusering - skola, omsorg och bostadsprocessen är några av de områden som pekas ut. Vi vill 

prioritera digitaliseringen genom att tillsätta en resurs som bevakar, guidar och för kommunernas 

digitalisering framåt på mest effektiva sätt. 

Externa händelser som kommer att ha betydande påverkan på vår, och övriga kommunala verksamheter, 

är: 

• Nya dataskyddsförordningen som träder i kraft i maj 2018 

• Skolverkets direktiv om ett till ett (1:1) för grundskola och gymnasium 

• Upphandling av nya ramavtal för verksamhetsnära och infrastrukturell hårdvara och tjänster 

under 2018-2019 
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BUDGET 

IS/IT-enheten föreslår en omsättning för 2018 på 30 405 tkr (exkl telefoni). Förslaget innebär en ökning 

från 2017 på grund av förändringar såsom: 

• Utökade resurser med 100% digitaliseringsledare 

• Ökade lönekostnader 

• Ny utökad brandvägg 

• Ökade kostnader licenser för hantering av mobila enheter 

 

(tkr) UTFALL BUDGET PLAN 

 2016 2017 2018 2019 2020 

INTÄKTER 26 954 28 135 30 405 31 348 32 320 

Riktade statsbidrag      

Övriga intäkter      

Summa intäkter 26 954 28 135 30 405 31 348 32 320 

KOSTNADER      

Personalkostnader -10 930 -13 061 -14 259 -14 658 -15 068 

Lokalkostnader -1 012 -1 155 -1 155 -1 155 -1 155 

Kapitalkostnader -4 930 -5 248 -5 191 -5 688 -6 031 

Övriga kostnader -10 081 -8 671 -9 800 -9 847 -10 066 

Summa kostnader -26 953 -28 135 -30 405 -31 348 -32 320 

NETTOKOSTNAD, RAM 1 0 0 0 0 

 

Kostnadsökning är beräknad utifrån PKV med 3,1% per år (Prisindex kommunal verksamhet (PKV)). 
Lönekostnader är beräknade att öka 2,8% per år. 
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GEMENSAM GYMNASIENÄMND I MORA 

Förvaltning Gymnasieförvaltningen 
Ordförande Håkan Yngström (C) Orsa kommun 
Förvaltningschef Marie Ehlin 
Samverkande kommuner Mora, Orsa och Älvdalen  
Värdkommun Mora 

UPPDRAG 

Gymnasienämnden har elva nationella program, varav fem högskoleförberedande och sex yrkesprogram. 

Mora gymnasium erbjuder idrottsutbildningar inom bl.a. fotboll, ishockey, längdskidor, skidorientering, 

mountainbikeorientering och innebandy. Idrottseleverna utgör mer än en tredjedel av eleverna, både 

riksrekryterande och i lokala idrottsutbildningar. Skolan har även de fem introduktionsprogrammen, 

särskola, grundläggande vuxenutbildning, gymnasial vuxenutbildning, särvux, Sfi och hjälp till 

distansstudier via Mora högskolecentrum. 

Syftet med samverkan är att optimera den ekonomiska effektiviteten, säkerställa kompetensförsörjningen 

och verka för kvalitetsförbättringar. 

PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR FÖR PERIODEN 

Det är glädjande att fler elever väljer Mora gymnasium. Det innebär också att vi måste ordna undervisning 

för fler elever och därmed behövs fler lärare. Storleken på dagens lärarutbildning är ungefär 60 procent av 

den storlek som skulle behövas för att täcka det prognostiserade examinationsbehovet i Sverige. Det skulle 

alltså behöva börja runt 21 000 personer på lärarutbildningarna varje år. Enligt arbetsförmedlingens 

prognoser förväntas efterfrågan på gymnasielärare i alla ämnen bli mycket stor det närmaste året och det 

kommer att öka under de närmaste tio åren. Antalet elever i gymnasieåldern ökar kontinuerligt från 2016 

och under resten av prognosperioden. De närmaste åren väntas dessutom pensionsavgångarna bli stora. 

Utmaningarna inom kompetensförsörjningen ställer högre krav på oss som attraktiva arbetsgivare inom 

såväl arbetsmiljö, förutsättningar och lönebildning. 

Gymnasieutredningens direktiv och tilläggsdirektiv är omfattande och spänner över drygt 20 olika 

delområden som rör gymnasieskolan. Regeringens mål enligt direktiven är att alla ungdomar ska påbörja 

och fullfölja en gymnasieutbildning. Några exempel på förslag till förändringar: 

Den garanterade undervisningstiden utökas och huvudmannens ansvar att redovisa denna förstärks. 

Krav på att godkända betyg i minst tolv ämnen från grundskolan ska gälla för behörighet till samtliga 

nationella program (idag är det åtta ämnen för yrkesprogram). 

Grundläggande behörighet och ett estetiskt ämne ska ges på alla program. 

Förslag om övergång till ämnesbetyg. 

Genomförandet av utredningens förslag föreslås göras så samlat som möjligt. De flesta förslag tillämpas 

från och med läsåret 2018/19. Förslaget som gäller enhetliga behörighetskrav till nationella program bör 

dock tillämpas först ett läsår senare och ett system med ämnesbetyg kan tillämpas tidigast från och med 

läsåret 2020/21. 

Förslagen kommer att innebära ökade kostnader för gymnasieskolan då undervisningstiden utökas och 

kraven på garanterad undervisningstid skärps. Sannolikheten att introduktionsprogrammen växer är stor 

då behörighetskraven till nationella program höjs. Utredningen presenterar inga förslag på förstärkningar 

till kommunerna utan hänvisar istället till att fler elever bedöms klara gymnasiet och att det gynnar 

samhällsekonomin. Samtidigt aviseras en minskning av vuxenutbildning då utredningen menar att behovet 

av vuxenutbildning kommer att minska när fler elever klarar sina gymnasiestudier. 

Den estetiska miljön på skolan behöver förbättras och ytor som stödjer sammanhållningen bör prioriteras. 
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En samlad organisation för elevboendet är avgörande för elevernas trygghet, idrottsgymnasiets utveckling 

samt för att förstärka skolans marknadsföring och attraktion. Gymnasienämnden inväntar nu ett politiskt 

beslut i Mora kommun om viljeinriktningen för gymnasiet. Beslut med utgångspunkt från 

lokalutredningen påverkar också möjlighet till framtidsplaner gällande elevbostäder och planprogram för 

Broåkern. 

Andra viktiga faciliteter är träningsanläggningar och möjligheter till en högkvalitativ träning hela läsåret. 

Skolan ska nyteckna avtalet med Svenska Skidförbundet (SSF) gällande RIG-utbildningen i längdskidor. 

SSF skärper i det nya avtalet förväntningarna på kommunen genom följande punkter: 

Det åligger huvudmannen att förankra kunskapen och innebörden av RIG-samarbetet inom kommunens 

berörda förvaltningar. 

Utvärderingar och planerade åtgärder kommer att ligga till grund för SSF:s ställningstaganden inför 

nästkommande dimensioneringsperiod. 

Att ansvara för att det finns funktionella och tillgängliga anläggningar, lokaler, fordon samt lämplig teknisk 

utrustning för verksamheten. Viktigt att säkerställa att det finns banor för rullskidåkning, gärna förlagda till 

Hemusområdet. 

Digitaliseringen genomsyrar utvecklingen inom hela samhället. Skolverkets förslag till Strategi för 

digitaliseringen av skolväsendet, har satt visionen till 2022, vilket innebär att "Alla elever utvecklar en 

adekvat digital kompetens" och "Skolan präglas av digitaliseringens möjligheter så att de digitala verktygen 

och resurserna bidrar till att resultaten förbättras och verksamheten effektiviseras." Gymnasienämnden har 

en hel del arbete kvar för att nå dessa mål. Gymnasiet var förhållandevis tidigt med en-till-en-utvecklingen 

men har ett stort behov av fortsatt utveckling när det gäller service till elever och medborgare i form av 

t.ex. e-tjänster, tillgänglighet via webbsidor och effektiva system för personal och elever. 

Gymnasienämnden planerar tillsammans med branschen och stöd från näringslivsenheten att ansöka om 

Yrkeshögskoleutbildningar (YH). Om någon ansökan beviljas blir det aktuellt med start av YH 

höstterminen 2018. 

BUDGET 

(tkr) UTFALL BUDGET PLAN 

 2016 2017 2018 2019 2020 

INTÄKTER      

Riktade statsbidrag -14 507 -10 704 -10 704 -10 704 -10 704 

Övriga intäkter -15 619 -16 352 -16 352 -16 352 -16 352 

Summa intäkter -30 126 -27 056 -27 056 -27 056 -27 056 

KOSTNADER      

Personalkostnader 54 280 60 102 60 482 60 482 60 482 

Lokalkostnader 14 112 14 174 10 917 10 917 10 917 

Kapitalkostnader 857 777 777 777 777 

Övriga kostnader 48 648 45 781 45 782 45 782 45 782 

Summa kostnader 117 897 120 834 117 958 117 958 117 958 

NETTOKOSTNAD, RAM 87 771 93 778 90 902 90 902 90 902 
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GEMENSAM NÄMND FÖR SOCIAL MYNDIGHETSUTÖVNING 

Förvaltning Norra Dalarnas myndighetsservice  
Ordförande Håkan Yngström (C) Orsa kommun 
Förvaltningschef Justin Cruseman 
Samverkande kommuner Mora, Orsa och Älvdalen 
Värdkommun Mora 

UPPDRAG 

Den gemensamma nämnden för social myndighetsutövning ansvarar för myndighetsutövningen för 

äldreomsorg, funktionshindersomsorg och familjerätt. När det gäller äldre- och funktionhindersomsorgen 

regleras verksamheten främst av socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa 

funktionshindrade (LSS). För familjerätten regleras verksamheten främst av föräldrabalken (FB) och SoL. 

Familjerätten handlar om frågor gällande vårdnad, boende och umgänge samt faderskap och adoption. 

Flertalet av dessa frågor beslutas av allmän domstol där familjerätten lämnat 

yttranden/upplysningar/utredningar och i vissa frågor kan nämnden själv bestämma. En annan viktig del 

av familjerättens verksamhet är rådgivande verksamhet genom de frivilliga samarbetssamtalen. 

PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR FÖR PERIODEN 

Tre stora lagändringar är föreslagna för planperioden. Det handlar om att ny kommunallag (prop. 

2016/17:171, föreslås träda i kraft 1/1-18), en ny förvaltningslag (prop 2016/17: 180, föreslås träda i kraft 

1/7-18) och en ny lag om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård (prop. 2016/17:106, 

föreslås träda i kraft 1/1-18). Syftet med den sist nämnda nya lagen är att främja en god vård och en 

socialtjänst av god kvalitet för enskilda som efter utskrivning från sluten vård behöver insatser från 

socialtjänsten, den kommunalt finansierade hälso- och sjukvården eller den landstingsfinansierade öppna 

vården. Det tydliggörs att verksamheter inom socialtjänst och öppen hälso- och sjukvård tidigt måste börja 

planera för patientens utskrivning från sluten vård. Den slutna vården måste därför i vissa fall underrätta 

berörda enheter om inskrivningen inom 24 timmar från det att patienten skrivits in i sluten vård. Lagen 

innehåller även bestämmelser om samverkan mellan landsting och kommun. Huvudmännen ska i samråd 

utarbeta gemensamma riktlinjer och ingå överenskommelser med varandra om tidpunkt för kommunens 

betalningsansvar samt belopp. Det är svårt att i dagsläget analysera hur en sådan överenskommelse mellan 

kommun och landsting kommer se ut då det pågår ett arbete i Region Dalarna kring denna fråga. Om en 

överenskommelse inte uppnås mellan huvudmännen, skulle tiden från när betalningsansvaret övergår till 

kommunerna kortas ned väsentligt. Det skulle i sådana fall kräva en viss omställning av de kommunala 

verksamheterna för att ha ännu högre beredskap än idag, för att kunna ta emot enskilda även på helgdagar. 

BUDGET 

(tkr) UTFALL BUDGET PLAN 

 2016 2017 2018 2019 2020 

INTÄKTER      

Riktade statsbidrag      

Övriga intäkter 11 398 12 503 15 299 15 299 15 299 

Summa intäkter 11 398 12 503 15 299 15 299 15 299 

KOSTNADER      

Personalkostnader -9 881 -11 371 -13 702 -13 702 -13 702 

Lokalkostnader      

Kapitalkostnader      

Övriga kostnader -1 555 -1 132 -1 597 -1 597 -1 597 

Summa kostnader -11 436 -12 503 -15 299 -15 299 -15 299 

NETTOKOSTNAD, RAM -38 0 0 0 0 
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MORA ORSA MILJÖNÄMND  

Förvaltning Miljökontoret Mora Orsa 
Ordförande Christina Bröms (C) 
Förvaltningschef Camilla Björk 
Samverkande kommuner Mora, Orsa och Älvdalen 
Värdkommun Orsa 

UPPDRAG 

Mora och Orsa kommuner har sedan 1968 haft ett gemensamt miljökontor och från 2011 även en 

gemensam miljönämnd. Utifrån visionen ”God livskvalitet för generationer” arbetar miljökontoret för att 

skydda människors hälsa, säkerställa god livsmedelshygien, bevara den biologiska mångfalden, främja 

hushållning av naturresurser och förhindra utsläpp som förorenar luft, mark eller vatten. Arbetet utförs 

enligt miljöbalken, livsmedelslagen, tobakslagen och strålskyddslagen och miljökontoret ser till att företag, 

privatpersoner och offentliga verksamheter följer lagarna genom kontroller, inspektioner, information och 

vägledning. 

PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR FÖR PERIODEN 

Miljökontoret är en kommunal myndighet och arbetet styrs av lagar och förordningar som hela 

tiden förändras. Därför har miljökontoret en stor utmaning i att kunna hålla medarbetarna ajour kring all 

lagstiftning samt att se till att inspektörerna ges möjlighet till kompetensutveckling. 

Regelförändringar inom energi- och klimatrådgivningen, har inneburit att miljökontoret får mindre bidrag 

än tidigare, detta har lett till ett samverkansavtal med Älvdalen från 2017. 

En tillsynsplan för enskilda avlopp i Mora är nu framtagen. Under 2017 och tio år framåt kommer 

miljökontoret att ha tillsyn på enskilda avlopp, det innebär att kontoret under många år har ett behov 

av mer personalresurser. 

Miljökontoret kan konstatera att statliga verk och EU ställer allt högre krav på kontoret som tillsyns- och 

kontrollmyndighet. Detta kräver god planering och ett bra system för uppföljning och utvärdering av 

verksamheten.  

BUDGET (MORAS DEL) 

(tkr) UTFALL BUDGET PLAN 

 2016 2017 2018 2019 2020 

INTÄKTER      

Riktade statsbidrag      

Övriga intäkter      

Summa intäkter      

KOSTNADER      

Personalkostnader      

Lokalkostnader      

Kapitalkostnader      

Övriga kostnader -4 451 -4 195 -4 195 -4 195 -4 195 

Summa kostnader -4 451 -4 195 -4 195 -4 195 -4 195 

NETTOKOSTNAD, RAM -4 451 -4 195 -4 195 -4 195 -4 195 
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GEMENSAM SERVICENÄMND FÖR LÖNEADMINISTRATION 

   
Ordförande Malin Höglund (M) 
Lönechef Lena Ullström 
Samverkande kommuner Mora, Orsa och Älvdalen 
Värdkommun Älvdalen 

UPPDRAG 

Nämndens verksamhet genomförs av Norra Dalarnas Löneservice och är en gemensam avdelning för 

löneadministration i Älvdalen, Orsa och Mora kommun.  

Den gemensamma servicenämnden fullgör de samverkande kommunernas uppgifter inom löneområdet. 

Nämnden ska bedriva en ekonomisk effektiv verksamhet inom löneområdet enligt var och en av 

kommunernas gällande författningar och frivilliga åtaganden samt samnyttja och säkra kompetensen och 

kvaliteten inom nämndens verksamhetsområde. Ambitionsnivån ska vara samma lönesystem och samma 

lönerutiner i alla anknutna kommuner.  

Norra Dalarnas Löneservice hanterar även löner åt de kommunala bolagen Nodava AB, Orsa Lokaler AB, 

Orsabostäder AB, Norra Dalarnas Fastighets AB och systerbolag till dessa bolag. 

PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR FÖR PERIODEN 

Avdelningen är en resultatenhet som finansierar verksamheten genom sålda tjänster i form av producerade 

lönespecifikationer per kommun och genom månadsavgifter från de kommunala bolagen.   
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MORAVATTEN AB 

Bolag Moravatten AB 
Ordförande Joakim Holback (C) 
VD Nodava Marilou Hamilton Levin 
Ägarförhållande Av Mora kommun helägt aktiebolag.  

Moravatten AB är delägare i Nodava AB 

UPPDRAG 

Bolaget ska äga och förvalta Mora kommuns återvinningscentral, vatten och avloppsanläggningar samt 

avfallsanläggningar. Bolaget ska, i de delar som ej innefattar myndighetsutövning, svara för renhållning i 

Mora kommun. Bolaget ska vidare vara ägare till Mora kommuns aktier i utförarbolaget Nodava AB som 

på Moravatten AB´s uppdrag ombesörjer verksamheten inom VA- och avfallsverksamheten i Mora 

kommun. 

PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR FÖR PERIODEN 

Moravatten AB´s ekonomi är stabil. Budgeten för 2017 är budgeterad med ett underskott på 2,4 mkr för 

VA-verksamheten. Avfallsverksamheten är budgeterad till ett nollresultat. Den obeskattade reserven 2016 

uppgår till 11 014 tkr varav 8 076 härrör från VA-verksamheten och 2 938 härrör från 

avfallsverksamheten. 

För åren 2018 - 2020 är budgeten uppräknad med obetydlig inflation och vad som verksamhetsmässigt är 

känt i dagsläget. Bland annat kommer Ryssa och Borstnäs byar att införlivas i verksamhetsområdet för VA 

vilket kommer att medföra ca 140 nya abonnenter. Detta innebär att omsättningen stiger men även att 

kostnader för drift, avskrivningar och räntor stiger. 

Bolaget har i dagsläget (2017-04-30) en låneskuld på 118 830 000 kr. Kommunfullmäktige har beviljat 

kommunal borgen för en skuld på upp till 150 mkr. I takt med att VA-planen genomförs kommer bolaget 

att succesivt behöva låna upp ytterligare medel. 

Under 2017 kommer bolaget att omsätta ett lån på 20 mkr till en fast ränta på 2,41 %. Detta lån kommer 

med stor sannolikhet att kunna omsättas till en betydligt lägre ränta. Detta innebär att räntekostnaderna 

inte kommer att öka även om låneskulden ökar. 

BUDGET 

(tkr) UTFALL BUDGET RESULTATPLAN 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Rörelsens 
intäkter 

62 111 61 920 63 000 64 000 65 000 

Rörelsens 
kostnader 

-57 166 -57 430 -56 200 -57 200 -58 200 

Avskrivningar -4 627 -5 500 -5 500 -5 500 -5 500 

Finansiella 
intäkter 

19     

Finansiella 
kostnader 

-1 523 -1 390 -1 300 -1 300 -1 300 

RESULTAT -1 186 -2 400 0 0 0 

INVESTERINGAR 

(tkr) UTFALL BUDGET RESULTATPLAN 

 2016 2017 2018 2019 2020 

INVESTERINGAR 
TOTALT 

29 715 40 850 26 700 14 100 16 450 
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MORASTRAND AB 

Bolag Morastrand AB 
Ordförande Lars Vilhelmsson (C) 
VD Stefan Larsson 
Ägarförhållande Av Mora kommun helägt aktiebolag 

UPPDRAG 

Morastrand AB är ett av Mora kommun helägt bolag och har som ändamål med verksamheten att 

tillhandahålla bostäder och lokaler samt att inom ramen för den kommunala kompetensen främja 

bostadsförsörjningen i kommunen. 

PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR FÖR PERIODEN 

Morastrand har under de senaste åren stärkt bolaget ekonomiskt och med dagens förutsättningar så ser vi 

ekonomiska möjligheter att bygga både bostäder och särskilda boenden närmaste åren. Några 

bostadsprojekt är igång och några planeras. 

Morastrands har i och med 2016 års återföring av Nya Valhalls nedskrivning samt de senaste årens 

positiva resultat stärkt det egna kapitalet. Under de närmast åren står bolaget inför några större 

renoveringsprojekt sam en hel del nybyggnationer som i sin tur kommer att tära på det egna kapitalet. 

Bolagets mål är trots detta att försöka hamna på årliga 0-resultat under denna period. 

BUDGET 

(tkr) UTFALL BUDGET RESULTATPLAN 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Rörelsens 
intäkter 

164 979 166 218 172 000 178 000 184 000 

Rörelsens 
kostnader 

-100 286 -103 434 -108 500 -117 500 -122 000 

Avskrivningar -1 041 -27 220 -28 000 -29 500 -31 000 

Finansiella 
intäkter 

0 0 0 0 0 

Finansiella 
kostnader 

-33 595 -35 040 -34 500 -31 000 -31 000 

RESULTAT 30 057 524 1 000 0 0 

INVESTERINGAR 

(tkr) UTFALL BUDGET RESULTATPLAN 

 2016 2017 2018 2019 2020 

INVESTERINGAR 
TOTALT 

38 000 55 000 30 000 85 000 65 000 

 

2017: Reinvesteringar i befintliga fastigheter samt nybyggnation av totalt 32 lgh på Käringträtan och 

Tomtebo. 

2018: Reinvesteringar i befintliga fastigheter samt eventuell nybyggnation av totalt 16 lgh på Canada. 

2019: Reinvesteringar i befintliga fastigheter samt nybyggnation av totalt ca 39 lgh på Tuvan. 

2020: Reinvesteringar i befintliga fastigheter samt eventuell nybyggnation av totalt ca 32 lgh på Noret 

norra. 
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EKONOMISK ORDLISTA 

Anläggningstillgångar 

Fast och lös egendom avsedda att stadigvarande 

innehas. 

Avskrivningar 

Planmässig värdenedsättning av 

anläggningstillgångar i takt med att de förbrukas 

Balansräkning 

Visar den ekonomiska ställningen och hur den 

förändrats under året. Tillgångarna visar hur 

kommunen använt sitt kapital (i anläggnings- 

och omsättningstillgångar) resp hur kapitalet har 

anskaffats (lång- och kortfristiga skulder samt 

eget kapital). 

Eget kapital 

Kommunens totala kapital består av 

anläggningskapital (bundet kapital i anläggningar 

mm), rörelsekapital (fritt kapital för framtida 

drift- och investeringsändamål). 

Finansieringsanalys 

Visar hur årets löpande verksamhet och 

investeringar har finansierats och hur 

verksamhetens likvida ställning har påverkats. 

Kapitalkostnader 

Benämning av internränta (kalkylmässig ränta) 

och avskrivning som verksamheter erlägger till 

finansförvaltningen som ersättning för de medel 

som finansierat en investering. 

Likviditet 

Betalningsberedskap på kort sikt (förmåga att 

betala skulder i rätt tid). Balanslikviditet = 

omsättningstillgångar/kortfristiga skulder 

Betalningsberedskap i antal dagar: 

Likvida medel = (likvida medel/verk-samhetens 

nettokostnad) x 365 

Kortfristiga skulder 

Kortfristiga lån och skulder hänförbara till den 

löpande verksamheten. 

Nettoinvesteringar 

Investeringsutgifter efter avdrag för 

investeringsbidrag mm. 

Nettokostnader 

Driftskostnader efter avdrag för driftbidrag, 

avgifter och ersättningar. 

Långfristiga skulder 

Skulder överstigande ett år. 

Nyckeltal 

Mäter förhållandet mellan två storheten, t ex 

likvida medel i % av externa utgifter (likviditet). 

Omsättningstillgångar 

Likvida medel, kortfristiga fordringar, lager och 

förråd. Tillgångar som kommunen inte räknar 

med att ha kvar mer än högst ett år och som kan 

omsättas, dvs säljas och förvandlas till kontanter. 

Periodisering 

Fördelning av kostnader och intäkter på de 

redovisningsperioder till vilka de hör. 

Resultaträkning 

Visar hur förändringen av det egna kapitalet under 

året har uppkommit. Det egna kapitalets 

förändring kan även utläsas av balansräkningen. 

 Resultatenhet 

Verksamhet som finansieras med intäkter från 

utförda och sålda tjänster. Har ingen budgetram. 

Rörelsekapital 

Skillnaden mellan omsättningstillgångar och 

kortfristiga skulder. Rörelsekapitalet avspeglar 

kommunens finansiella styrka. 

Soliditet 

Anger hur stor andel av de totala tillgångarna som 
kommunen själv äger. 
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