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Förord 

Mora kan erbjuda en god livsmiljö och boende för alla 

Mora kommun är inne i en positiv trend där befolkningen, antalet arbetstillfällen, företag och invånare 
ökar i kommunen. Samtidigt som det är positivt att befolkningen växer så bidrar det starkt till att 
bostadsbehoven ökar. Idag finns det en obalans i bostadsmarknaden. Trots detta har Mora alla 
förutsättningar att återigen skapa en balans på bostadsmarknaden. I Mora finns det goda möjligheter att 
bygga fler bostäder i attraktiva lägen nära service, kommunikationer, fritidsintressen, lasarett och skolor.  
 
I den fördjupade översiktsplanen föreslås att förtätningar ska ske i de mest attraktiva delarna av centrala 
Mora såsom exempelvis på Tingsnäs som har en närhet till sjö och vatten men även i områden runt 
centrala Mora såsom exempelvis i Noret norra, norra Kråkberg, Sandängarna och Canadaområdet.  
Tanken är att Mora ska erbjuda bostäder för alla olika behov och för människor som är i livets skilda 
skeden.  
 
Mora kan erbjuda både småstadspuls och en vacker kulturbygd som har många traditioner och 
framtidsplaner. Boende på landsbygden är något som allt fler längtar efter. Om man bor på landsbygden 
kan man kombinera det bästa av två världar. Stillheten på landet kan kombineras med närheten till 
småstadens puls. I Mora finns det förutsättningar att kunna forma sin egen tillvaro och att kombinera en 
yrkeskarriär med ett aktivt, hälsosamt och innehållsrikt liv. Mora har ett rikt näringsliv, och ett stort utbud 
av kultur, sevärdheter och en god service. Mora är bland annat känt för: Vasaloppets vinter- och 
sommarveckor, Zornmuseet och Zorngården, dalahäst tillverkning, Gustav Vasas uppror mot den danska 
överhögheten i Sverige, Morakniven, vattenkranar – Mora Armatur och FM Mattsson, Moraklockan, 
Tomteland, midsommarfirande, Mora lasarett (behandlar flest benfrakturer i landet), Mora IK 
(framgångsrik ishockeyklubb.), IFK Mora SK (en av landets mest framgångsrika skidklubbar) och KAIS 
Mora (en av landets mest framgångsrika innebandyklubbar). 
 
 

 
Snabbfakta om Mora 
 

Mora ligger på ett näs mellan sjöarna Siljan och Orsasjön. Vid denna plats flyter Orsälven, från Orsasjön, och 
Österdalälven ihop och har sitt gemensamma utlopp i Siljan. 
 
Mora kommun har cirka 20 000 invånare. 12 000 av dessa bor i Mora tätort och inom 5 km radie från 
centrumkärnan. 8 000 bor i Moras byar inberäknat Moras 3 socknar Sollerön, Våmhus och Venjan. Moras 
byar är en resurs. En levande landsbygd genererar bra miljöer för boende och besöksnäring liksom etableringar. 
Byarna är attraktiva med sina natur- och kulturmiljöer. Byggnadskulturen är en del, liksom olika evenemang är 
en annan del. Alla byar har sin särprägel. För inflyttning och för Moras besöksnäring utgör byarna en viktig 
dragningskraft. Dalarna och Mora är det fjärde största besöksmålet för turister i Sverige. 
 
I Mora kommun har vård- och omsorgssektorn flest antal anställda, därefter tillverkningsindustrin samt handel (år 
2014). Det finns cirka 4300 företag i Mora. Den största arbetsgivaren är Mora kommun med cirka 1800 
anställda. Även Landstinget har många anställda, där arbetar cirka 1300 personer. (år 2015). 

Norra Dalarna och de södra delarna av Härjedalens kommun samt de västra delarna av Ljusdals kommun har 
Mora som regionalt centrum för handel, administration och offentlig service. Omlandet bedöms att ha cirka 80 000 
invånare som nyttjar Mora som centralort för handel eller olika typer av service. (Tyréns och Mora kommun 
2007). 

 Mora är en knutpunkt för kommunikationer såsom flyg, järnväg och vägnät som alla sammanstrålar i Mora. En 
stor del av arbetspendlingen genomförs med tåg mellan Mora, Rättvik, Leksand och Borlänge. Arbetspendling mel-
lan Falun och Mora kan ske med buss. Mora lasarett är ett länssjukhus och skapar därmed stora trafikströmmar.  
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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 framförallt leva ett aktivt liv. 
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Om denna handling  

Ansvar för bostadsförsörjning framgår av första paragrafen i Lag (2000:1383) om kommunernas 
bostadsförsörjningsansvar:  
 

Varje kommun ska med riktlinjer planera bostadsförsörjningen i kommunen. Syftet med planeringen ska vara att 
skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda bostäder och för att främja att ändamålsenliga åtgärder 
för bostadsförsörjningen förbereds och genomförs. 

Vid planeringen av bostadsförsörjningen ska kommunen samråda med berörda kommuner och ge länsstyrelsen, 
aktören med ansvar för regionalt tillväxtarbete i länet och andra regionala organ tillfälle att yttra sig. 

Riktlinjer för bostadsförsörjning ska antas av kommunfullmäktige under varje mandatperiod. Förändras förut-
sättningarna för de antagna riktlinjerna ska nya riktlinjer upprättas och antas av kommunfullmäktige. 

 
Mora kommun har valt att kalla riktlinjerna för ”Bostadsförsörjningsprogram för Mora kommun 2017 – 
2022 med utblick mot 2030” och ska årligen följas upp genom analys och utvärdering. 
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Sammanfattning 

Mora växer. Enligt Statistiska centralbyrån, SCB, hade Mora kommun 20 279 invånare i slutet av år 2016. 
Bedömningen är att antalet kommer att öka till 20 730 invånare år 2022 och till 20 983 invånare år 2030. 
Befolkningens storlek tillsammans med den demografiska utvecklingen påverkar vilka bostäder som 
efterfrågas. 
 

Nya hushåll - invandringen gör att många nya hushåll behöver en bostad. En annan grupp som utgör 
helt nya hushåll är unga som flyttar hemifrån. 
 

Åldrande befolkning – precis som i övriga Sverige har Mora en åldrande befolkning. Prognosen säger att 
andelen personer i yrkesverksam ålder kommer att minska, vilket påverkar den ekonomiska tillväxten 
negativt. Ett sätt att möta utmaningen är att skapa fler tillgängliga bostäder för äldre. En tillgänglig bostad 
kan förbättra både den fysiska och psykiska hälsan samt minska behovet av omsorg, vilket är positivt ur 
ekonomisk synvinkel. 
 

Snabb befolkningstillväxt – befolkningen växer i en högre takt än bostadsbeståndet. Följden är brist på 
bostäder i Mora, vilket har bidragit till en försämrad rörlighet på bostadsmarknaden. Det är inget unikt för 
Mora, idag råder bostadsbrist i de flesta kommuner i landet. För att Mora kommun ska fortsätta växa och 
utvecklas positivt är det viktigt att vi har tillräckligt med bostäder för att kunna tillgodose olika gruppers 
behov. 
 

Kompetensförsörjning – bostads- och arbetsmarknaden är beroende av varandra. I dagsläget har Mora 
kommun en låg arbetslöshet, inom många yrkesgrupper saknas utbildad personal (exempelvis läkare, 
lärare, arkitekter, sjuksköterskor, undersköterskor, socialsekreterare med flera). För att kunna locka hit ny 
utbildad arbetskraft måste det finnas tillräckligt med bostäder och det är viktigt att skapa attraktiva 
boenden och bostadslägen som har det där lilla extra. Ett attraktivt boende kan vara olika för olika 
människor. För vissa kan det vara sjöutsikt medan andra lockas av närheten till god service, skola, vård, 
handel, kommunikationer och kollektivtrafik. Att planera för bostadsområden i attraktiva lägen kan få fler 
människor att vilja bosätta sig i kommunen och fler byggherrar att vilja investera och bygga i Mora. 
 

Kommunen har inte möjlighet att styra bostadsbyggandet, men kan däremot skapa goda förutsättningar 
genom att använda kommunala verktyg som exempelvis att ha god planberedskap. För att möta den 
rådande bostadsbristen och skapa en bostadsmarknad i balans krävs att många variabler och aktörer 
samspelar och arbetar tillsammans i rätt riktning. 
 

Framtida bostadsbehov-Enligt prognosen beräknas år 2030 vara ett toppår med invånare. Om man räk-
nar från utfallet från den 31 december 2016 vilket var 20 279 invånare mot förväntat prognos fram till år 
2030 som är 20 983 förväntas befolkningen öka med 704 personer. Om vi sedan förutsätter att det kom-
mer att bo 2,1 personer per hushåll så beräknas det behöva tillkomma cirka 335 bostäder fram till årsskif-
tet år 2030. Det innebär att det behöver tillkomma cirka 30 bostäder per år fram till lägenheter 2030. Be-
räkningen av kommande bostadsbehov är inte någon exakt vetenskap utan det ska snarare ses som ett sce-
nario som tagits fram utifrån nuvarande hushållskvot i kombination med befolkningsprognosen.  
 

För att kommunens målsättning med 22 000 invånare år 2030 ska infrias behöver det tillskapas cirka 820 
bostäder fram till år 2030. Det innebär att det behöver tillkomma cirka 60–65 bostäder per år.  
 

För att Mora ska få en balanserad bostadsmarknad krävs:  

• att det finns ett tillräckligt bostadsutbud, och utbudet måste anpassas utifrån efterfrågan. 

• ett brett och varierat utbud av bostäder. Bostadsmarknaden måste utvecklas i takt med 
befolkningsökningen. 

• en rörlig bostadsmarknad som motverkar segregation och utanförskap. 

• att kommunen har en god planprocess, planberedskap och en balanserad markreserv. 

• att det kontinuerliga samarbetet och informationen mellan olika aktörer på bostadsmarknaden 
stärks och utvecklas. Målet är att skapa en effektivare process som leder till ett ökat och hållbart 
byggande. 
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Handlingsplan 

Med hjälp av följande handlingsplan ska Mora kommun säkerställa bostadsförsörjningen blir långsiktigt 
väl fungerande. 

 

• Planberedskap. I kommunen ska det finnas obebyggd planlagd mark för både villor och 
flerbostadshus i attraktiva lägen. I de fall då nya planer behöver tas fram ska planprocessen vara 
effektiv och snabb. 
 

• Markinnehav för bostadsbyggnation. Mora kommun ska ha mark för bostadsbyggnation och vara be-
redd att göra strategiska markinköp. 
 

• Samverkan med Morastrand AB. Genom Morastrand AB har kommunen möjlighet att påverka 
produktion och förvaltning på den lokala marknaden. 

            
• Kommunen ska samverka med Byggdialog Dalarna som är ett nätverk i länet som arbetar för att 

utveckla byggandet i samverkan mellan näringsliv, akademi och offentliga aktörer. I Dalarna finns en 
stark och välutvecklad byggtradition. Denna tradition, i kombination med nytänkande i formandet av 
bostäder skapar stora möjligheter att öka Dalarnas och därmed Moras attraktionskraft som 
bostadsplats. En framgångsfaktor för Dalarna är att det finns en innovativ byggsektor där planering, 
byggande och förvaltning grundas på regionalt tillgängliga resurser av råvaror, produkter, tekniker och 
kompetens. 

 
• Kommunen ska arbeta för en stärkt samverkan mellan länets kommuner. Genom samverkan kring 

bostadsfrågor kan kommunerna i Dalarna i större grad förstärka sina kompetenser, planera och 
genomföra bostadsbyggnadsprojekt och upphandlingsförfaranden. 

• Mora kommun ska informera och marknadsföra de planer och idéer gällande bostadsbyggandet som 
finns till en vidare krets av intressenter. En större krets av intressenter kan få till följd att 
konkurrensen ökar på byggmarknaden samtidigt som nya attraktiva boendeformer och boendemiljöer 
kan komma till. 

• På kommunens hemsida ska lättillgänglig information om lediga tomter, taxor mm. finnas tillgänglig. 

• Kommunen ska kontinuerligt analysera läget på bostadsmarknaden genom att se över:  

- efterfrågan av bostäder. Bostadsbeståndet bör utvecklas i samma takt som befolkningsökningen   

- att det finns ett utbud av bostäder för alla 
 

• Kommunen ska hålla sig uppdaterad om nationella och regionala mål, planer och program som är av 
betydelse för bostadsförsörjningen och medverka till att dessa uppnås. 

• Kommunen ska stimulera byggande av goda och varierade bostäder dvs. olika hustyper, storlekar, 
upplåtelseformer och prisklasser för att tillgodose invånarnas behov av boende genom hela livet och 
utifrån individuella förutsättningar. Det kan till exempel vara mindre hyreslägenheter för ungdomar 
som ska flytta hemifrån, tillgängliga centralt belägna bostäder för äldre, lämpliga boendemiljöer för 
barnfamiljer eller hyreslägenheter för nyanlända.  Boendemiljöerna ska vara utformade så att de 
gynnar ett aktivt och socialt liv, underlättar integration och motverkar utanförskap. 

• Kommunen ska se över behov av lägenheter för personer med psykisk ohälsa 
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• För att socialnämnden ska kunna arbeta med hemmalösningar och förebygga placeringar behöver 
kommunen planera nya stödboenden. I dagsläget behövs cirka 10 stycken för den gruppen ungdomar. 
För ensamkommande ungdomar saknas cirka 20 stycken stödboendelägenheter. 

• För att möta den växande gruppen av äldre med olika former av vård och omsorg bör kommunen 
verka för att: 

-  det planeras för ett ytterligare särskilt boende. Antingen bygga ett nytt särskilt boende eller bygga om 
ett befintligt trygghetsboende.  

-  det planeras för nya boendeformer anpassade för personer som inte har behov av vård – och 
omsorgsboende men ändå behöver något annat än till exempel hemtjänst i hemmet. Ett sätt att möta 
utmaningen är att skapa fler tillgängliga bostäder för äldre. En tillgänglig bostad kan förbättra både den 
fysiska och psykiska hälsan samt minska behovet av omsorg, vilket är positivt ur ekonomisk synvinkel.  

- det planeras för olika mellanboendeformer för äldre. Bostäder som är centralt belägna och anpassade 
för äldre. 

• Kommunen ska arbeta för att motverka hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden. 

• Kommunen ska verka för att bostäder och bostadsområden är hållbara och att det finns goda 
boendekvaliteter, genom att exempelvis:  

- de har en hög arkitektonisk kvalitet. 

- att bostäder och bostadsområden är trygga, hälsosamma, jämställda. 

-  bostäder har en god tillgänglighet till barnomsorg och grundskola. 

- prioriteras i kollektivtrafiknära lägen. 

- planläggs med hänsyn till natur- och kulturvärden, miljö- och klimataspekter. 

- att ny bebyggelse lokaliseras med hänsyn till möjligheterna att ordna trafik, vattenförsörjning, 
avlopp, avfallshantering samt samhällsservice i övrigt. 

- att energiförbrukningen minimeras vid såväl nybyggnad som ombyggnad och val av 
miljöanpassade och hållbara byggnadsmaterial uppmuntras.  

 

- planeras så att en ekologisk hållbar livsföring underlättas för boende.  
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Flera kommuner i landet upplever en ökande bostadsbrist. Regeringens målsättning är att det fram till år 
2020 ska byggas minst 250 000 nya bostäder i Sverige.  Det nationellt övergripande målet för 
samhällsplanering, bostadsmarknad och byggande är att ge alla människor i alla delar av landet en från 
social synpunkt god miljö. För bostadspolitiken är målet att det ska finnas långsiktigt väl fungerande 
bostadsmarknader där kommunernas efterfrågan möter ett utbud av bostäder som svarar mot behoven. 
 
I Sverige är det kommunerna som ansvarar för att det finns bostäder, samtidigt som det är marknaden 
som står för själva bostadsbyggandet. Kommunernas roll är därför främst att ge förutsättningar för 
bostadsbyggande och att med givna verktyg påverka utvecklingen av bostadsbeståndet i önskad riktning. 
 
Mora är en växande kommun. Enligt prognoserna ska Moras befolkning år 2022 uppgå till 20 730 
personer. Emellertid avser kommunen arbeta för att öka inflyttningen, exempelvis genom att erbjuda 
attraktiva lägen för nya bostäder. Därför planeras för en befolkning om 22 000 invånare i kommunen år 
2030. I Mora, så som i många övriga kommuner i Sverige, råder det brist på bostäder. Behovet av nya 
bostäder är stort och för att möta och möjliggöra för en önskad befolkningsökning måste åtgärder vidtas.  

 

 
Bild över centrala Mora 
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1.2 Syfte 

Syftet med bostadsförsörjningsprogrammet är att den ska: 

➢ ge en generell bild av bostadssituationen.  

➢ ge information om vilka behov av bostäder som finns inom kommunen  

➢ ange inriktning och mål för framtida byggande och bostadsplanering.  

➢ visa en sammanställning av planerade utbyggnadsområden.  

➢ vara ett planeringsinstrument och diskussionsunderlag för kommunen och bolag när det gäller 
planering och beslut kring bostäder och boendeplanering.  

➢ ge vägledning och information till intressenter på bostadsmarknaden 

➢ vara ett underlag i kommunens plan- och budgetarbete.  

➢ bidra till att bostadsplaneringen blir balanserad och hållbar ur ett ekonomiskt, socialt och ekolo-
giskt perspektiv. 

➢ medverka till att globala, regionala och nationella mål, planer eller program som har betydelse för 
bostadsförsörjningen uppnås såväl som kommunens egna mål. 

1.3 Mål 

Målsättningen är Mora kommun ska vara en välkomnande kommun där bostadsmarknaden är balanserad 
och samhällsutvecklingen är hållbar. En hållbar samhällsutveckling omfattar såväl sociala, ekologiska och 
ekonomiska aspekter. De tre aspekterna är beroende av varandra. Hållbarhet uppnås när alla aspekterna 
samverkar. Hållbar utveckling förutsätter ett långsiktigt helhetsperspektiv. 

1.4 Avgränsningar  

Riktlinjer för bostadsförsörjning omfattar hela kommunen 
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2 Lagstiftning 

Enligt lagen om kommuners bostadsförsörjningsansvar ska varje kommun planera bostadsförsörjningen i 
syfte att skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda bostäder. Kommunen ska främja att 
ändamålsenliga åtgärder förbereds och genomförs för bostadsförsörjningen. Vid planeringen av 
bostadsförsörjningen ska kommunen, om det behövs, samråda med andra kommuner som berörs av 
planeringen 

Riktlinjer för bostadsförsörjningen ska antas av kommunfullmäktige varje mandatperiod.  

Den 1 januari 2014 trädde en reviderad lag om kommunernas bostadsförsörjningsansvar i kraft.  

I den finns krav på vad riktlinjerna för bostadsförsörjning ska innehålla:  

1. Kommunens mål för bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet.  

2. Kommunens planerade insatser för att nå uppsatta mål.  

3. Hur kommunen har tagit hänsyn till relevanta nationella och regionala mål, planer och  

program med betydelse för bostadsförsörjningen.  

 

Uppgifterna ska grundas på en analys av den demografiska utvecklingen, av efterfrågan på bostäder, bo-
stadsbehovet för särskilda grupper och marknadsförutsättningar. 
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3 Visioner, mål och styrdokument 

3.1 Globala mål  

Mål 11, Hållbara städer och samhällen, i Agenda 2030 innebär att städer och bosättningar ska vara inklu-
derande, säkra, motståndskraftiga och hållbara. 
  
Urbaniseringen är omfattande och transformerande i hela världen. Över hälften av världens befolkning 
bor i urbana områden. År 2050 väntas andelen ha stigit till 70 procent. Städer går ofta i bräschen för ut-
veckling, och är nav för innovationer och nya idéer. Den snabba och stora inflyttningen till städer ställer 
nya krav som behöver bemötas på ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart sätt.1 

3.2 Nationella mål 

Det finns en rad nationella mål som på olika sätt berör bostadsförsörjning och boende. Förutom de mål 
som beskrivs nedan finns även folkhälsopolitiska mål, integrationspolitiska mål och nationella mål för 
samhällsplanering som också berör bostadsförsörjning. 

 Bostadspolitik  

Det nationella målet för bostadspolitiken är en långsiktigt väl fungerande bostadsmarknad där 
konsumenternas efterfrågan möter ett utbud av bostäder som svarar mot behoven 

 Sveriges miljömål- God bebyggd miljö 

Miljöpolitiken sätter mål för en hälsosam och god livsmiljö. Att vi och kommande generationer ska kunna 
njuta av en hälsosam och god livsmiljö är miljöpolitikens huvudsakliga syfte.  
Riksdagen har antagit 16 olika miljömål som ska uppnås till 2020. Det mål som framförallt berör bostads-
byggande och bostadsplanering är ”God bebyggd miljö”. Målet syftar till att uppnå en hållbar utveckling i 
den byggda miljön där ekologiska, sociala och ekonomiska aspekter vägs in. Tio preciseringar inom målet 
beskriver vilken utveckling som behövs inom områden som transporter, bebyggelseutveckling, tätortsnära 
grönområden, buller och inomhusmiljö för att målet ska kunna nås.  
 
De 10 preciseringar som regeringen fastställt är: 

• Hållbar bebyggelsestruktur  

• Hållbar samhällsplanering  

• Infrastruktur  

• Kollektivtrafik, gång och cykel  

• Natur och grönområden  

• Kulturvärden i bebyggd miljö  

• God vardagsmiljö  

• Hälsa och säkerhet  

• Hushållning med energi och naturresurser  

• Hållbar avfallshantering  

 

 Sveriges folkhälsomål 

Sverige har en nationell folkhälsopolitisk med elva målområden. Målområdena omfattar de 

bestämningsfaktorer som har störst betydelse för den svenska folkhälsan. Det övergripande målet är att 

                                                           
1 Regeringskansliets hemsida 
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skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa för hela befolkningen. Särskilt angeläget är det 
att hälsan förbättras för de grupper som är mest utsatt för ohälsa. 

 Vision för Sverige 2025 

Visionen innebär att byggandet ska anpassas utifrån bostadsbehovet och behovet av olika 
upplåtelseformer. Det är viktigt att erbjuda ett varierat utbud av bostäder och det ska finnas bostäder till 
alla grupper. Mål för byggandet är långsiktigt hållbara byggnadsverk, effektiva regelverk och andra 
styrmedel som verkar för effektiv resurs och energianvändning samt god inomhusmiljö i byggande och 
förvaltning 

”Allt byggande sker med fokus på människors behov av livskvalitet, god hälsa och hushållning med 
resurser. Energianvändningen vid framställning, transport och användning har minskat. Nybebyggelsen är 
anpassningsbar för människors ändrade behov och för olika ändamål. Material återvinns oftast. De 
arkitektoniska, estetiska och kulturhistoriska värdena är en självklarhet vid allt byggande.”2 

 

 
Bild ovan från Lisselby i Mora centrum. 

  

                                                           
2 Boverkets nationella vision ”Sverige 2025” 
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3.3 Regionala mål 

 Dalabostadsförsörjningsplan – öka bostadsbyggandet 

Region Dalarna ansvarar för Dalastrategin. Den senaste Dalastrategin – Dalarna 2020 antogs 2014.  
Strategin pekar bland annat på att en brist på bostäder kan dämpa tillväxten i Dalarna.  

”Efterfrågan på attraktiva bostäder och boendemiljöer förväntas öka. Kraven på detta förändras och 
påverkas av vilka behov och förutsättningar befolkningen har under olika skeenden av livet. Därför är en 
stor variation av boendeformer och miljöer betydelsefull för att skapa ett hållbart boende.” 

 En lång rad av år med ett lågt bostadsbyggande har skapat brist på bostäder och därmed utgjort ett hinder 
för regionens utveckling. Ett skäl till det är de höga bygg- och anläggningskostnaderna. Kommunerna kan 
genom samverkan med varandra i större grad förstärka sina kompetenser och upphandlingsförfaranden 
för att regionen som helhet ska kunna erbjuda tillräckligt många attraktiva bostäder till lägre kostnader än 
vad som nu är fallet. Olika alternativa huvudmannaformer bör också prövas för projektering, byggande, 
förvaltning och upplåtelse av bostäder. En ökad brukarmedverkan i byggandet kan bidra till innovativa 
lösningar. 

En framgångsfaktor för Dalarna är en innovativ byggsektor där planering, byggande och förvaltning 
grundas på regionalt tillgängliga resurser av råvaror, produkter, tekniker och kompetens. I länet finns idag 
nätverk som arbetar för att utveckla byggandet i samverkan mellan näringsliv, akademi och offentliga 
aktörer. Genom en starkare samverkan mellan de olika aktörerna förstärks kompetensplattformen för ett 
effektivt byggande där forskning och teknisk utveckling ingår som en naturlig del. I Dalarna finns en stark 
och välutvecklad byggtradition. I kombination med nytänkande i formandet av bostäder och 
boendemiljöer med plats för allas olika livsbehov kommer Dalarnas attraktionskraft att öka.”3 

3.4 Mora kommuns visioner, mål och styrdokument 

I Mora kommun finns det ett antal politiskt antagna styrdokument som har anknytning till bostadsplane-
ring. Tillsammans utgör dessa dokument de kort- och långsiktiga målen för samhällsutvecklingen i Mora 
kommun.  

 

 Vision/mål 

 
”Regionstad Mora – för ett aktivt liv” är antaget i kommunfullmäktige.  Det är en övergripande politisk 
viljeinriktning över kommunens långsiktiga samhällsutveckling. 
 
Visionen säger bland annat att:  
 
”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”. 

 Strategisk plan 2015–2018 

Den strategiska planen är strukturerad i fyra målområden som beskrivs övergripande i en inledning. Inom 
målområden sker prioriteringar för utveckling. För respektive målområde finns det ett antal fokus/fram-
gångsfaktorer samt strategier. 

Målområden: 

1 -Tillväxt och utveckling 

2 -Livslångt lärande 

3 -Livskvalitet för alla 

4 - Vår hållbara kommun 
 

                                                           
3 Dalastrategin -Dalarna 2020 
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 Vi ska bli fler i kommunen 

Mora kommun behöver fler invånare för att ersätta den nuvarande arbetskraften som går i pension samt 
för att stärka handelskraften och behålla servicenivån.  Därför planerar kommunen för att befolkningen 
ska öka till 22 000 invånare år 2030.  

 

Ett utdrag ur den fördjupade översiktsplanen: 

Vi bör värna våra kulturmiljöer för att Mora ska fortsätta att vara en at-
traktiv bostadsort och besöksmål 
 
Moras fina bebyggelsemiljöer är ett betydelsefullt skäl till varför många väljer att besöka eller bosätta sig i 
Mora. Bebyggelse med höga kulturhistoriska värden ger ofta en känsla av sammanhang och historisk an-
knytning och är ofta de mest attraktiva boendemiljöerna. Genom att ta god hand om vara kulturmiljöer 
kan vi se till att orten förblir attraktiv och bidrar till fortsatt utveckling av kommunen. Kulturmiljövärden 
ska ses som en resurs och en möjlighet för ett område snarare än ett hinder för utveckling. 
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4 En hållbar bostads- och samhällsplanering 

Bostads-och samhällsplanering är frågor som i hög grad påverkar hur samhället ska utvecklas både i ett 
kortsiktigt och långsiktigt perspektiv. Frågorna om hållbarhet är många inom bostads- och 
samhällsplaneringen. Här nedan redovisas ett antal faktorer som kan påverka om bostad- och 
samhällsplaneringen blir hållbar ur ett socialt, ekonomiskt och socialt perspektiv. 

4.1 Social hållbarhet  

Bostads- och samhällsplanering är frågor som i stor utsträckning påverkar integration och männi-
skors upplevelse av trygghet och delaktighet. En socialt medveten samhällsplanering är därmed 
avgörande för god och jämlik folkhälsa, liksom för en hållbar samhällsutveckling i ett bredare 
perspektiv. Bostadsområdena ska planeras så att människor upplever att de känner sig trygga i sin miljö. 
Vid planering/byggande ska såväl jämställdhetsperspektivet som barn- och ungdomsperspektivet beaktas. 
De boendes inflytande över den egna bostaden och det egna bostadsområdet ska uppmuntras och stödjas. 
Tillgängligheten till den egna bostaden och den yttre miljön ska beaktas vid såväl ny- som ombyggnad. 
Detta har stor betydelse för den sociala hållbarheten genom att underlaget för kommersiell och offentlig 
service såsom livsmedelsbutiker och skola stärks. Mora kommun har ett bra utgångsläge och goda natur-
liga förutsättningar när det gäller att uppnå hållbarhet på olika områden. Detta gäller till exempel tillgång 
på grönområden och tätortsnära natur för rekreation, närheten till vatten och fritidsaktiviteter. Vidare 
finns ett väl utbyggt nät av gång- och cykelvägar. Segregation motverkas i planeringen och byggandet av 
bostadsområden genom en varierad sammansättning av hustyper och upplåtelseformer som attraherar 
olika grupper av invånare.  

4.2 Ekonomisk hållbarhet 

 Nya bostadsområden ska planeras så att utbyggd infrastruktur i form av vägar, gång -och cykelvägar, kol-
lektivtrafik, ledningssystem för vatten och avlopp samt energiförsörjning med mera tas till vara i största 
möjliga utsträckning. Energiförbrukningen ska minimeras vid såväl nybyggnad som ombyggnad och val av 
miljöanpassade och hållbara byggnadsmaterial ska uppmuntras.  

4.3 Ekologisk hållbarhet 

Användningen av energi, mark, vatten och andra naturresurser sker på ett effektivt, resursbesparande och 
miljöanpassat sätt och främst förnybara energikällor används. De boende ska inte utsättas för skadliga luft-
föroreningar, bullerstörningar, skadliga radonhalter eller andra oacceptabla hälso- och säkerhetsrisker. 
Detta ska beaktas vid planering av bostadsområden och vid val av byggnadsmaterial med mera. Plane-
ringen ska ske så att en ekologisk hållbar livsföring underlättas. Exempelvis ska det finnas goda möjlig-
heter till cykel- och kollektivtrafik. Värdefulla grönområden skall värnas. En bra grönstruktur är viktig för 
den biologiska mångfalden och har stor betydelse för invånarnas rekreation och hälsa.  
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5 En balanserad bostadsmarknad för alla 

Målet är att det ska finnas en långsiktigt väl fungerande bostadsmarknad där konsumenternas efterfrågan 
möts upp av ett utbud av bostäder som svarar mot behoven. Här nedan redovisas ett antal faktorer som 
kan bidra till en balanserad bostadsmarknad. 

5.1 En rörlig bostadsmarknad -flyttkedjor  

En viktig del av en fungerande bostadsmarknad är att det finns rörlighet. En rörlig marknad skapar goda 
förutsättningar för att invånarna ska kunna byta bostad när deras liv förändras och en annan typ av bostad 
passar bättre. Till exempel, en stor familj lämnar sitt radhus för att flytta in i villan, och ett ungt par som 
bestämt sig för att flytta ihop lämnar varsin hyresrättslägenhet för att flytta in i det nu lediga radhuset. En 
orörlig bostadsmarknad är till nackdel för samhället som helhet. Den kan definieras av att det finns en 
brist på bostäder vilket inverkar till att det skapas inlåsnings - och utestängningseffekter. Om 
bostadsmarknaden är orörlig kan det leda till negativa effekter i ett samhällsekonomiskt och socialt 
perspektiv.  
 
Exempel: 

➢ Utanförskap och segregation för vissa människor eller grupper av människor. Kan till exempelvis 
vara: unga personer, arbetslösa eller flyktingar som har svårt att ta finna ett boende eller ett 
boende som passar deras plånbok.  

➢ Att företagens rekrytering försvåras då det inte finns bostäder till den arbetskraft som har den 
kompetens som företagen efterfrågar och som vill flytta till orten. Detta kan innebära att 
företagen slutar att expandera och den ekonomiska tillväxten hämmas. En icke fungerande 
bostadsmarknad kan hämma hela regionens tillväxt. 

5.2 Fokusera nybyggande till attraktiva lägen 

Det är viktigt att skapa attraktiva bostadslägen för att locka människor att bosätta sig i  
Mora kommun. Vad som är attraktivt kan skilja sig mellan olika grupper av människor i  
samhället. För många människor är ett boende med utsikt över sjö och vatten attraktivt. I det här fallet har 
Mora en stor konkurrensfördel som har en närhet till Siljan och Österdalälven. Med sina långa stränder 
har Mora god potential att erbjuda centrumnära bostäder som dessutom har sjöutsikt, exempelvis på 
Tingsnäs och Saxnäs4. I den fördjupade översiktsplanen föreslås att förtätningar i första hand ska ske i at-
traktiva centrala Mora såsom exempelvis på Tingsnäs men även i områden runt centrala Mora såsom ex-
empelvis i Noret norra, norra 
Kråkberg, Sandängarna och Canadaområdet. Noret norra ligger i pendlingsstråket mot Orsa, med möjlig-
het till utsikt över Orsälven eller Orsasjön. Kråkberg ligger i pendlingstråket 
mot Älvdalen och nära Orsasjöns långgrunda sandstränder. Detta skapar boendemiljöer med unika kvali-
teter och möjligheter.5 

5.3 Attraktivitet kan betyda olika för olika människor 

Ofta varierar det vad som människor tycker är attraktivt beroende på ålder, familjeförhållande och ekono-
miska förutsättningar. En attraktiv boendemiljö uppfattas inte alltid lika av alla människor. För vissa män-
niskor kan ett attraktivt boende handla om närhet till sjö och vatten medan andra prioriterar tillgänglighet. 
Tillgänglighet kan vara att få bo i centrum med närhet till all service eller att bostaden är tillgänglighetsan-
passad utifrån deras behov. Ett attraktivt boende kan också innebära att det finns en tillgång till exempel-
vis 
 
  

                                                           
4 Ur den fördjupade översiktsplanen för Mora 
5 Ur den fördjupade översiktsplanen för Mora 
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➢ goda kommunikationer, 

➢ tillgång till vård och omsorg, 

➢ närhet till utbildning och skola 
 
Attraktiviteten ur boendesynpunkt betyder mycket för inflyttningen till en kommun. Attraktiva boende-
miljöer är en viktig resurs. Begreppet attraktivitet handlar inte bara om tillgång till attraktiva boendemiljöer 
utan attraktivitet kan innebära att det finns ett rikt föreningsliv, kulturutbud, tillgång till naturupplevelser 
och ett rikt fritidsutbud. Samtidigt har lokal identitet och lokal förankring visat sig bli allt viktigare. När 
butiker och restauranger blir allt mer likriktade får den lokala kulturen en allt viktigare roll för att särskilja 
orterna6 I det här fallet har Mora en stor konkurrensfördel som har en levande lokal kultur med många 
traditioner. I Mora finns det en stark tradition att ta ett stort ansvar för bygdens kultur och utveckling. 
Dessutom har Mora starka kulturvärden såsom exempelvis Vasaloppet, dalahäst tillverkningen och Zorn-
museet och Zorngården.  Mora är attraktivt då det finns ett rikt utbud av kultur-, förenings-, idrottsliv och 
tillgång till en vacker natur.  

 

 
Bild ovan visar kranskullan som springer mot Vasaloppsmålet i Mora. 

5.4 Tillgängliga bostäder  

Mora liksom i övriga Sverige har en åldrande befolkning. Med tanke på den åldrande befolkningen är ut-
maningarna på bostadsmarknaden större än någonsin. En betydande del av befolkningen har ett direkt be-
hov av tillgängligliga bostäder och boendemiljöer. Idag har var fjärde person i åldern 75–84 år nedsatt rör-
lighet.7 Boendet är ofta avgörande för livskvaliteten på äldre dagar. För äldre kan en tillgänglig bostad för-
bättra både den fysiska och psykiska hälsan samt minska behovet av omsorg och risken för ensamhet och 
fallskador. Omvänt kan ett otillgängligt boende innebära isolering, risk för allvarliga skador samt skapa ett 
mer omfattande vård- och omsorgsbehov. Ett otillgängligt boende bidrar i högre grad till försämrad livs-
kvalitet för individen samtidigt som det genererar kostnader för samhället. 8 Även yngre personer kan 

                                                           
6 Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser, 2011 
7 Bostäder att bo kvar i, SOU 2015:85 
8 Bostadspatrullen SPF Seniorernas verktygslåda för fler seniorbostäder och bättre tillgänglighet 2016 

 

http://www.regeringen.se/contentassets/1ce6bda102c64884b2036d86ebb38908/bostader-att-bo-kvar-i-sou-201585.pdf
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drabbas av nedsatt rörlighet, tillfälligt eller permanent. Detta kan ställa till problem om inte bostaden och 
omgivningen är tillgänglig vilket också kan påverka anhöriga. 
 
Sett ur en ekonomisk synvinkel kan otillräckliga investeringar i tillgänglighetsanpassade bostäder utgöra ett 
hot för ekonomin. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) 
bedömer att välfärden om 20 år kommer att ha ett finansieringsgap på ungefär 200 miljarder kronor. Men 
detta behöver inte betyda kraftiga skattehöjningar eller lägre kvalitetsambitioner för välfärden.  
 
Ett sätt att möta denna utmaning är fler tillgängliga bostäder för äldre. Bättre tillgänglighet gör att fler 
äldre kan bo kvar hemma längre – det ökar livskvaliteten och självständigheten, och ger samtidigt stora 
kostnadsbesparingar när omsorgsbehovet i form av hemtjänst eller särskilt boende hålls nere. 9För att 
skapa en hållbar framtid är det därför angeläget att tillgänglighetsfrågorna kommer mer i fokus. Bostäder 
bör utformas så att de med enkla ingrepp kan göras om så att de passar de grupper av människor som har 
särskilda behov. Om det finns bostäder som är tillgängliganpassade och som utgör ett attraktivt alternativ 
för äldre ökar chansen att de äldre flyttar från sina villor, vilket därmed bidrar till rörlighet på marknaden. 
Boenden för äldre bör lokaliseras nära servicepunkter så att det är enkelt att exempelvis gå till affären och 
träffa bekanta. De bör även lokaliseras med närhet till park- eller naturmark.  

5.5 Varierat behov av boende 

I olika skeden i livet har man olika boendebehov men även olika familjekonstellationer har olika behov. 
Därför behövs det exempelvis både små, enkla billiga lägenheter för de yngre som precis flyttat hemifrån, 
tillgängliga billiga lägenheter med hiss för äldre som vill flytta från sin villa samt stora lägenheter för de 
stora familjerna. Något som ofta förs fram när det gäller obenägenheten hos äldre villabor att flytta, trots 
att man egentligen gärna hade velat ha en lite mindre och mer lättskött bostad, är att man bor så billigt i 
den avbetalade villan. Skillnaden i boendekostnad om man skulle flytta till en nybyggd lägenhet är ofta 
avskräckande stor.10 Om det finns bostäder som utgör ett attraktivt alternativ för äldre i fråga om 
tillgänglighet och kostnader torde detta öka chanserna att de äldre flyttar från sina villor, vilket bidrar till 
en ökad rörlighet på marknaden. Därför gäller det att identifiera möjligheter och hinder för att uppnå en 
balanserad bostadsmarknad, där människor i olika skeden av livet kan finna en bostad som passar såväl 
livssituation som plånbok. 

 
   Bild ovan visar bebyggelse runt Mora centrum  

                                                           
9 Bostadspatrullen SPF Seniorernas verktygslåda för fler seniorbostäder och bättre tillgänglighet 2016 
 
10 Boverket, Hur bor morgondagens äldre? 
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5.6 Yngres bostadsbehov  

Den tilltagande bostadsbristen har slagit hårt mot dagens ungdomsgeneration och det finns ett uppdämt 
behov av bostäder för att unga människor ska kunna etablera sig på bostadsmarknaden.11 Efterfrågan på 
bostäder är stor och det råder främst brist på mindre och billiga bostäder på många ställen i landet. På 
grund av höga hyror och begränsade möjligheter att ta lån är nyproduktion och bostadsrätt sällan ett 
alternativ för denna grupp. Höga bostadspriser kan dessutom bidra till att unga människor i stor 
utsträckning inte får ett fungerande familjeliv. De skjuter upp projektet med att bilda familj, vilket kan få 
konsekvenser för barnafödandet i samhället som helhet. 

 
Höga bostadspriser och hyror kan bidra till yngre inte får ett fungerande familjeliv. 

 

5.7 God service och närhet till kommunikationer  

En god service och närhet till kommunikationer, såsom skola, förskola, vård, handel, kollektivtrafik och 
IT-infrastruktur, är viktigt både för att locka nya människor att bosätta sig i kommunen och för att få 
byggherrar att vilja investera. Genom att fokusera bostadsförsörjningen på att bättre utnyttja det befintliga 
beståndet och förtäta bebyggelsen i tätorterna kan kommunen försörja ett ökat antal av bostäder genom 
befintliga kommunikationer och kommunal service. Resurser bör i första hand läggas på att underhålla och 
utveckla det befintliga nätverket, istället för dyra investeringar i ny infrastruktur. Detta gynnar alla invånare 
som bor i berörda områden och inte bara nyinflyttade i nyskapade områden 
 
Mora har idag en hög belastning på vägnätet. Det är därför extra viktigt att bostäder byggs i kollektivtrafik-
nära lägen eller där det är enkelt att cykla eller gå till viktiga målpunkter såsom förskola, skola eller arbete. 
Genom att bygga tätt i centrala delar och i kollektivtrafiknära lägen kan trafikbehovet och miljöpåverkan 
minskas. 

                                                           
11 Bostäder att bo kvar i. SOU 2015:85 
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Rödmarkerade linjer på bild ovan visar det huvudsakliga bussnätet. Tågförbindelser går på Dalabanan 
från/till Mora via bland annat Leksand, Borlänge, Uppsala, Arlanda till/från Stockholm. Pendeltrafik med tåg 
går på Inlandsbanan mellan Mora och Orsa. 

5.8 Landsbygden och staden 

Landsbygden är en attraktiv boendemiljö för många människor. Det är en fördel om landsbygden kan bi-
behållas och utvecklas. Att människor bor på landet och brukar jorden är en nödvändig förutsättning för 
ett fortsatt öppethållande av landskapet och bevarande av kulturmiljön i form av såväl kulturlandskap som 
bebyggelse. En stor del av de resurser som staden är beroende av kommer från landsbygden. Jord- och 
skogsbruket levererar livsnödvändiga råvaror som livsmedel, byggmaterial och energi och fungerar som 
förvaltare och utvecklare av landsbygdens natur- och kulturmiljövärden. En hållbar produktion, en hållbar 
konsumtion och bevarade miljönyttor behöver en levande landsbygd, vilket i sin tur är en förutsättning för 
en hållbar stad.12 Skogen är viktig ur många aspekter, den ger oss fantastiska byggmaterial och bränsle och 
dessutom fungerar som en koldioxidfälla och som vindskydd i utsatta lägen vilket bidrar till lägre energi-
förbrukning. Dessutom har skogen ett stort värde för vår rekreation.  Landsbygden är bärare av biologisk 
mångfald och har en viktig pedagogisk betydelse som kontaktyta mot vår kulturhistoria. Intresset för lo-
kalproducerade livsmedel ökar och för boendemiljöerna och besöksnäringen är det öppna landskapet en 
tillgång.  

  

                                                           

12 Jordbruksverket, Landsbygden behövs. För sina resurser och sin miljö. 
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Den parlamentariska landsbygdskommittén utredning (SOU 2017:1) säger bland annat i sitt ut-
talande att:  
 
 Det finns både möjligheter och utmaningar i landsbygderna. I landsbygderna finns ett vitalt näringsliv med höga produkt-
ionsvärden som måste ges goda förutsättningar att möta framtida marknader. En del av detta näringsliv utgår från plats-
bundna resurser som är viktiga för Sverige som helhet. Bland annat är landsbygdernas natur- och kulturmiljöresurser vik-
tiga för att ta Sverige in i en biobaserad och fossilfri ekonomi och för att göra Sverige till en utvecklad besöksnation. Där-
för är det viktigt med befolkade, aktiva och växande landsbygder. Människor som verkar och bor i landsbygderna bidrar 
till vårt gemensamma samhällsbygge och har rätt till goda levnadsvillkor. Vår mest grundläggande utgångspunkt är att 
landsbygderna ska ges samma förutsättningar att utvecklas som andra delar av vårt land och ge dem som arbetar och bor 
i landsbygderna likvärdiga förutsättningar till ett gott liv. En fortsatt tudelning av vårt land kan inte accepteras varken 
av ekonomiska, sociala, miljömässiga eller demokratiska skäl. Landsbygderna erbjuder många av lösningarna när det 
gäller framtidens utmaningar, inte minst inom klimatpolitiken, men då måste det vara möjligt att verka och bo där.13 

5.9 Samverkan kan stärka regionen 

Det är viktigt att det finns en regional samverkan mellan länets kommuner kring bostadsfrågor, så att 
regionen som helhet kan erbjuda attraktiva bostäder till en låg kostnad. Genom samverkan kan 
kommunerna i Dalarna i större grad förstärka sina kompetenser, planera och genomföra 
bostadsbyggnadsprojekt och upphandlingsförfaranden.  

 En framgångsfaktor är en innovativ byggsektor där planering, byggande och förvaltning grundas på 
regionalt tillgängliga resurser av råvaror, produkter, tekniker och kompetens. Idag finns Byggdialog 
Dalarna som är ett nätverk i länet som arbetar för att utveckla byggandet i samverkan mellan näringsliv, 
akademi och offentliga aktörer. I Dalarna finns en stark och välutvecklad byggtradition. Denna tradition, i 
kombination med nytänkande i formandet av bostäder skapar stora möjligheter att öka Dalarnas och 
därmed Moras attraktionskraft som bostadsplats. 

5.10  Moras roll regionen  

Samspelet med och förhållandet till andra orter är betydelsefullt för kommuner när det gäller tillgången till 
bland annat service, bostäder och arbetsmarknad. Kommungränser och andra administrativa gränser är 
inte längre lika viktiga nar människor väljer bostadsort eller arbete utan man rör sig allt friare. För att för-
sörja den gemensamma arbetsmarknadsregionen med kompetent arbetskraft är det viktigt att det finns ett 
brett utbud av attraktiva boendealternativ i alla de tre kommunerna, Orsa, Mora och Älvdalen. Att vara en 
attraktiv boendekommun är mycket viktigt för att behålla befintliga företag och ha möjligheten att locka 
till sig nya etableringar både till den egna kommunen och till övriga delar av arbetsmarknadsregionen. På 
grund av den ökade rörligheten är en god infrastruktur och tillgång till kollektivtrafik viktiga faktorer för 
kommuners utveckling. Genom att planera bostäder i närheten av infrastrukturen kan människor på en ort 
nå ett större omland och får därmed större valmöjligheter på arbetsmarknaden. Samtidigt får företag ett 
större utbud av arbetskraft att rekrytera från. En trend inom arbetsmarknaden är att kortare anställningar 
tenderar att öka. För bostadsefterfrågan skulle det kunna innebära att behoven av temporära boenden 
ökar när till exempel tillfälliga specialister har ett uppdrag på en ort. För denna grupp är hyresrätten en 
viktig upplåtelseform. 

                                                           
13 För Sveriges landsbygder – en sammanhållen politik för arbete, hållbar tillväxt och välfärd (SOU 2017:1) 
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6 Trender 

6.1 Oroligheter i omvärlden 

Den senaste tidens oroligheter i omvärlden innebär att många människor världen över är på flykt från sina 
hem. De flesta stannar kvar i närområdet, men vissa söker sig till Europa. Under år 2015 ansökte drygt 
162 900 människor asyl i Sverige.14 De flesta asylsökande kom från Syrien.  Därefter följde Afghanistan 
och Irak. Totalt var sju av tio från något av de tre länderna. Nästan var tredje asylsökande hade ett syriskt 
medborgarskap. Antalet från Syrien ökade med 68 procent 2015.   
 
2016 fick 111 979 personer beslut i sitt asylärende då 69 682 asylsökande fick ja på sin asylansökan (77 
procent). Av de som fick bifall bedömdes drygt 17 000 personer vara flyktingar (enligt FN:s konventioner) 
och drygt 47 000 alternativt skyddsbehövande. Under 2016 sökte totalt 28 939 personer asyl i Sverige vil-
ket är den lägsta siffran sedan 2009.Minskningen förklaras delvis av förändrad svensk lagstiftning, som 
bland annat försvårat möjligheterna för familjeåterförening och att få permanent uppehållstillstånd. Flyk-
tingöverenskommelsen mellan Turkiet och EU samt försvårade möjligheter för asylsökande att ta sig över 
gränserna i Europa är andra orsaker till minskningen.15 

Sedan den 1 mars 2016 är alla kommuner skyldiga att ta emot nyanlända för bosättning enligt bosättnings-
lagen. I tidigare system tog vissa kommuner ett mycket stort ansvar medan andra kommuner avstod från 
att bidra. Syftet med bosättningslagen är att nyanlända snabbare ska tas emot för bosättning i en kommun 
och påbörja sin etablering på arbetsmarknaden och i samhällslivet. När en asylsökande fått uppehållstill-
stånd och vill ha hjälp med att hitta ett boende anvisar Migrationsverket en kommun som ansvarar för 
mottagandet av henne eller honom. Hur många som ska anvisas för bosättning och mottagande under året 
styrs av länstalen som tas fram utifrån Migrationsverkets prognoser och beslutas av regeringen. Länsstyrel-
serna beslutar därefter kommuntalen, som är länstalen fördelade på kommunnivå. När det gäller kvotflyk-
tingar16 så är det Migrationsverket som även för dessa anvisar en kommun som ansvarar för mottagandet 
av dessa personer. Kvotflyktingar anvisas enligt bosättningslagen och ingår i kommun- och länstalen 

 

Nyanlända till Mora 

Under 2016 tog Mora kommun emot 82 personer på anvisning enligt bosättningslagen och 70 personer 
valde att bosätta sig som så kallade egenbosättning (EBO), vid sidan av anvisningssystemet. Fördelningsta-
let för år 2017 är 85 personer på anvisning. Prognosen för egenbosättare (EBO) och anhöriginvandring är 
75 personer. Migrationsverket uppskattar att 40 procent av de som anvisas till kommunen är ensamhushåll 
med behov av mindre bostäder och 60 procent är familjer som är i behov av flera rum i sin bostad. 
 
I dagsläget finns det en stor osäkerhet gällande det framtida behovet av boenden för nyanlända och flyk-
tingar. Faktorer som kan påverka är till exempel utvecklingen i Mellanöstern och valet i Turkiet samt hur 
den framtida flyktingpolitiken kommer att utformas. En annan osäkerhetsfaktor för bedömningen av be-
hovet av bostäder är hur stor anhöriginvandringen blir till kommunen och antalet kvotflyktingar. 

 
 

 Mottagande av ensamkommande barn 

Kommunerna ansvarar för mottagandet av ensamkommande barn. Det är Migrationsverket som anvisar 
kommunerna att ta hand om ensamkommande barn. Hur många barn en kommun tar emot beror på hur 
stor kommunen är och kommunens tidigare mottagande.17 

                                                           
14 SCB, syrier vanligast bland asylsökande under 2015 
15 Migrationsverket 
16 Kvotflykting=Utländsk medborgare som före resan till Sverige fått uppehållstillstånd inom den flyktingkvot som 
regeringen fastställt. Resan hit organiseras och betalas av Migrationsverket. Jämför med Flykting och 
Asylsökande/ Migrationsverket ordförklaring 
17 Migrationsverket, Mottagande av ensamkommande barn 

http://www.scb.se/sv_/Dokumentation/Ordlista/Medborgarskap/?Type=terms
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När barn och ungdomar under 18 år kommer ensamma till Sverige och söker asyl skyddas de av FN:s 
konvention för barns rättigheter. De behandlas också särskilt i relation till Dublinförordningen. Det är Mi-
grationsverket som anvisar kommunerna att ta hand om ensamkommande barn. Hur många barn en kom-
mun tar emot beror på hur stor kommunen är och kommunens tidigare mottagande. 18 

Under 2015 ansökte fler ensamkommande barn än någonsin asyl i Sverige. Sedan årsskiftet 2015/2016 har 
dock antalet minskat kraftigt, framförallt beroende på de inre gränskontrollerna mellan Danmark och Sve-
rige.  

2016 ansökte 2 199 ensamkommande barn om asyl i Sverige. Det är att jämföra med 35 369 ensamkom-
mande barn som sökte asyl 2015. Antalet asylsökande ensamkommande barn har minskat kraftigt sedan 
årsskiftet 2015/2016.  Fram till och med 30 juni 2017 har 593 ensamkommande barn sökt asyl i Sverige. 19 

Under 2016 beviljades 6853 ensamkommande barn uppehållstillstånd av Migrationsverket. För de ensam-
kommande barn som beviljades uppehållstillstånd var genomsnittliga handläggningstiden 353 dagar. Un-
der 2017 har 2674 ensamkommande barn beviljats uppehållstillstånd av Migrationsverket.20 

 

 

År 2015 tog Mora kommun emot 101 ensamkommande barn och ungdomar. Efter år 2015 har mottagan-
det minskat kraftigt. Under 2016 har Mora kommun tagit emot 11 barn. Fram till juli-2017 har kommunen 
inte fått någon tilldelning av ensamkommande barn. 21 Under 2018 uppskattar Mora kommun att ta emot 
max 2–3 stycken ensamkommande barn om inget drastiskt händer i omvärlden. I dagsläget står Mora 
kommun på 221:e plats bland Sveriges kommuner för att få nästa ensamkommande barn.22 

                                                           
18 Migrationsverket 
19 Aktuellt om ensamkommande barn & ungdomar, Migrationsverket 2017 
20 Aktuellt om ensamkommande barn & ungdomar, Migrationsverket 2017 
21 Information från Socialförvaltningen i Mora 
22 Migrationsverket, Måluppfyllelse och mottagande av ensamkommande barn 

Visar antalet anvisningar efter län, kommun och typ av anvisning tom vecka 30 
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6.2 Sveriges befolkning blir äldre 

För 100 år sedan karakteriserades befolkningen i Sverige av många unga och få äldre. Men i takt med att 
människor har fått bättre levnadsförhållanden lever de längre. Det innebär att det har blivit en tydlig för-
ändring i befolkningsstrukturen där det skett en ökning av antalet äldre. Livslängden har ökat, och antas 
fortsätta öka, vilket medför fler äldre. År 2045 beräknas det finnas över en miljon personer i Sverige som 
är 80 år och äldre. Den kraftiga ökningen av antalet äldre innebär att andelen av personer i åldrarna 20–64 
år minskar.23  

För en kommun påverkas ekonomin av vilket åldersspann invånare befinner sig i. Om det sker en minsk-
ning av antalet människor i arbetsför ålder (20–64 år), samtidigt som det sker en ökning av antalet männi-
skor i icke arbetsför ålder, så kan det bidra till en negativ påverkan på kommunens ekonomi.  Det innebär 
att när en stor andel av befolkningen når pensionsåldern påverkas försörjningsbördan negativt. Den för-
ändrade åldersstrukturen kan då komma att ställa nya krav på samhällsorganisationen. En prognos visar att 
kostnaderna för äldreomsorg och sjukvård kan komma att öka med 270 procent fram till år 2040. Exem-
pelvis kommer antalet personer med sjukersättning att öka – vilket i sin tur leder till minskad arbetsinsats 
och produktivitet i samhället.24  

Utmaningen för kommunal verksamhet är att kunna erbjuda ett boende och en boendemiljö som äldre 
trivs med och som också möter den äldres behov och förutsättningar. De flesta äldre vill bo kvar i eget 
boende så länge som möjligt. För kommunerna kan det också vara ekonomiskt lönsamt om de äldre kan 
få bo kvar i det egna hemmet så länge som möjligt eftersom särskilt boende ofta är dyrare än insatser från 
hemtjänsten. Enligt Socialtjänsten i Mora är det ekonomiskt försvarbart att vårda äldre i det egna hemmet 
om det understiger 120 timmars hemtjänst i månaden, När det egna boendet inte längre motsvarar äldres 
fysiska eller psykiska förutsättningar är alternativen att anpassa bostaden, ordna ett annat ordinarie och 
bättre fungerande boende eller att den äldre flyttar till någon form av äldreboende som erbjuder trygghet, 
omsorg och vård. Utmaningen för samhället är att hantera de här övergångarna utifrån äldres olika önske-
mål och behov och, inte minst, med största möjliga självständighet och autonomi för den äldre männi-
skan.25 

 
  

                                                           
23 SCB 
24 Folkhälsomyndigheten 
25 Äldres boende idag och i framtiden, PRO 
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6.3 Klimatet håller på att förändras 

Klimatet håller på att förändras, vilket påverkar Sverige på flera olika sätt. Framför allt 
handlar det om höjda temperaturer och mer vatten i form av ökad nederbörd. Det handlar 
också om en ökad frekvens av extrema väderhändelser som värmeböljor och skyfall. 
Med ett varmare klimat får Sverige ett minskat behov av energi för uppvärmning, samtidigt 
som kraven ökar på kylning av arbetslokaler, skolor och bostäder, då människors hälsa 
påverkas påtagligt av högre temperaturer, värmeböljor och torka. Sverige kommer också 
att möta en stor utmaning i ett våtare klimat, där vi måste hantera såväl stigande havsnivåer 
som förhöjt utflöde i landets älvar och vattendrag. Dessa förhållanden kan i sin tur bidra till 
ökade risker för översvämningar, ras, skred och erosion. Den fysiska planeringen är ett viktigt verktyg för 
att minska klimatutsläppen bland annat genom strategisk planering för att reducera samhällsbyggandets 
klimatpåverkan, men också för att anpassa samhället till ett förändrat klimat. Klimatanpassning i byggande 
och planering måste ses i ett helhetsperspektiv, vilket kräver ett tvärsektoriellt och gränsöverskridande ar-
bete mellan olika aktörer - såväl inom som mellan olika organisationer. Alla skeden i plan- och byggpro-
cessen, från översiktsplanen till förvaltningsskedet, måste samspela för att minska negativa effekter av kli-
matförändringarna. Det är också viktigt att den fysiska planeringen samverkar med andra sakområden i 
organisationerna för att bidra till ett samhällsbyggandemed helhetsperspektiv.26 

 
 

Utdrag ur: Klimatanpassning vid nybyggnation, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) 
 
Kommunerna ska enligt plan- och bygglagen (PBL) planera nybyggnation på ett klimatsäkert sätt. 
Bättre planering i dag minskar risken för oönskade och kostsamma överraskningar i framtiden. Det 
är många gånger billigare att planera för att undvika klimateffekter än att hantera dem i bebyggd 
miljö när de uppkommit. 

 
 
 

 

                                                           
26 Länsstyrelserna, Klimatanpassning i fysisk planering. 
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7 Hinder för en god bostadsförsörjning  

Enligt bostadsmarknadsenkäten är det i första hand höga produktionskostnader som håller tillbaka bostads-
byggandet i länet. Andra faktorer som är ett hinder för bostadsbyggandet är byggherrars brist på engagemang 
och intresse samt kommunernas brist på planberedskap i attraktiva områden. Dessutom påverkar finansiä-
rernas hårda lånevillkor förmågan att kunna genomföra byggandet.  
 
 
I bostadsmarknadsenkäten hade kommunerna möjlighet att ange de tre främsta faktorerna som för närva-
rande begränsade bostadsbyggandet. 11 av 15 kommuner svarade att höga produktionskostnader var en av 
dessa faktorer.  
 
Här nedan visas hur faktorer som togs upp i nedstigande ordning: 
 

1) Höga produktionskostnader 
2) Byggherrars brist på intresse att bygga 
3) Brist på detaljplan på attraktiv mark 
4) Svårigheter för byggherrar att få långivare/hårda lånevillkor 
5) Svårigheter för privatpersoner att få lån /hårda lånevillkor 
6) Vikande befolkningsunderlag 
7) Överklaganden av detaljplaner 
8) Svag andrahandsmarknad för bostäder 
9) Konflikter med andra allmänna intressen enligt PBL 
10) Svag inkomstutveckling för hushållen 27 

  

                                                           
27 Bostadsmarknaden i Dalarna 2016, Rapport 2016:09 
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8 Kommunens redskap 

Kommunen har ett antal redskap till sitt förfogande som kan bidra till att bostadsmarknaden ska fungera. 

8.1 Översiktlig fysisk planering (ÖP) 

Kommunens främsta redskap för att styra den långsiktiga aspekten kring den fysiska utvecklingen i 
kommunen är genom översiktsplanering.  

Alla kommuner ska enligt plan- och bygglagen ha en översiktsplan som omfattar hela kommunens yta. 
Dessutom kan det finnas fördjupade översiktsplaner och tillägg till den kommuntäckande översiktsplanen. 
Den är inte juridiskt bindande och den ska aktualitets prövas varje ny mandatperiod. Översiktsplanen 
utgör kommunens bedömning av hur mark- och vattenområden i stora drag kommer att användas och 
hur bebyggelsen ska utvecklas under de närmaste 10–15 åren.  

Översiktsplanen innehåller tre viktiga funktioner; den är en vision för kommunens framtida utveckling, en 
vägledning för kommunens och andra myndigheters beslut om mark- och vattenanvändningen samt en 
dialog mellan kommunen och staten om de allmänna intressenas innebörd, avgränsning och tillgodose-
ende. 

Det är viktigt att det finns en koppling mellan översiktsplanen och bostadsförsörjningsprogrammet. 
Medan bostadsförsörjningsprogrammet ger huvuddragen för kommunens samlade planering för 
bostadsförsörjning, utgör översiktsplanen ett viktigt instrument i att förbereda och genomföra 
kommunens bostadspolitiska ambitioner. Översiktsplanen kan i detta samband fungera som underlag för 
en strategisk markpolitik och som led i att säkerställa god planberedskap.  
 
Översiktsplanen och bostadsförsörjningsprogrammet ska samordnas med relevanta nationella och 
regionala mål, planer och program av betydelse för en hållbar utveckling inom kommunen. 
 

Mora kommuns gällande översiktsplan är från 2006 och i stora delar fortfarande aktuell. 
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8.2 Mora kommuns fördjupade översiktsplan (FÖP) 

Kommunen kan göra fördjupningar för mindre områden i kommunen, exempelvis tätorter eller byar. Ar-
bete pågår med att ta fram en ny fördjupad översiktsplan för Mora tätort. Den fördjupade översiktsplanen 
beräknas antas under 2018. 
 
Den fördjupade översiktsplanen är en vision för hur Mora tätort ska utvecklas de kommande 10–15 åren. 
I den fördjupande översiktsplanen redovisas var nya bostads-, handels- och industriområden föreslås ligga 
i framtiden. Planen ska ge vägledning för detaljplanering och bygglov. Planen innehåller inga detaljer, till 
exempel hur hus ska se ut utan är en översiktlig vision för hur staden ska växa fram till 2030. 

 Exempel ur planen  

Kommunens mål är att vi ska vara 22 000 invånare år 2030. Därför behövs många nya bostäder men även 
fler arbetstillfällen. En utveckling av tätorten ska ske med utgångspunkt i de höga kultur- och naturvärden 
vi har här i Mora, exempelvis Zorngården, Vasaloppet och Siljan. 

• Nya bostäder föreslås genom förtätningar i centrum men även på Tingsnäs och i Canadaområdet.  

• Ett grönt stråk föreslås leda längs med Siljans stränder, från Åmåsäng, via Kajen, och Tingsnäs, 
Broåkern och vidare till Prästholmen. 

• Det ska bli enklare att gå, cykla och åka kollektivt i tätorten.  

•  

    

   Bild ovan visar område där (FÖP) gäller. 
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8.3 Detaljplanering  

Kopplat till den översiktliga planeringen och utpekande av nya bostadsområden i ÖP och FÖP finns de-
taljplaneringen som är den juridiskt bindande delen av den fysiska planeringen. För att gå vidare med för-
verkligande av ett utpekat område i översiktsplan tar detaljplaneringen vid.  

En detaljplan visas som ett bestämt område på en plankarta. Till detaljplanekartan hör en planbeskrivning, 
som förklarar planens syfte och innehåll. Ibland ingår även andra handlingar, till exempel en illustrations-
karta eller en miljökonsekvensbeskrivning. 

En detaljplan bestämmer hur mark och vatten ska användas inom ett visst område. I detaljplanen ska det 
gå att se vad som är allmänna platser, kvartersmark och vattenområden. Allmänna platser är oftast gator, 
torg och parker. Detaljplanen reglerar hur de allmänna platserna ska användas och utformas. Kvarters-
mark är mark som kan användas för exempelvis bostäder, affärer, industrier och kontor. Inom kvarters-
mark kan planen till exempel reglera hur stora eller höga husen får vara, hur långt det får vara mellan hus 
och tomtgräns och om någon har rätt att dra fram ledningar över någon annans mark. 

Finns det ett behov av fortsatt fördjupad analys av områdets helhetsutveckling kan ett planprogram tas 
fram innan detaljplaneläggningen inleds. Ramarna för planprogrammet styrs inte längre av lagstiftningen 
utan innehållet och metoden kan variera utifrån ett områdes specifika förutsättningar. 

8.4 Planberedskap 

De detaljplaner som vunnit laga kraft men ännu inte genomförts utgör tillsammans det som kallas 
kommunens planberedskap. En god planberedskap är en förutsättning för att aktivt och långsiktigt 
bostadsbyggande. Det innebär att det finns färdigplanerad mark som medger olika typer av boende i olika 
typer av områden. En god planberedskap gör att kommunen kan styra ortens utbyggnad och ha en 
framförhållning i kontakten med exploatörer och bostadsbolag.  

8.5 Markinnehav 

Kommunens markinnehav är en strategisk resurs för planeringen och förutsätter även att en aktiv markpo-
litik bedrivs. Kommunens inriktning vad gäller utveckling och förvaltning av kommunalt markinnehav samt 
eventuell satsning på nya strategiska markköp påverkar möjligheterna för kommunen att kunna ”styra” bo-
stadsbyggandet. Kommunen kan styra exploateringen till önskad inriktning genom markanvisningsavtal och 
exploateringsavtal. Tillsammans med detaljplaner kan dessa instrument också användas för att få ett så va-
rierat bostadsutbud som möjligt. När kommunal mark planläggs och tilldelas exploatör kan kommunen 
ställa särskilda villkor som styr inriktningen på bostadsbyggandet. Genom att differentiera markpriserna 
utifrån läge och önskad upplåtelseform kan kommunen påverka inriktningen på bostadsbyggandet. 

8.6 Riktlinjer för markanvisning och exploateringsavtal 

Med markanvisning innebär rätt för en intressent att, under en begränsad tid och på vissa givna villkor, 
ensam få förhandla med kommunen om att förvärva kommunal mark för bebyggelse inom ett visst mark-
område.  
 
Med exploateringsavtal menas ett avtal som tecknas mellan en kommun och en byggherre som säkerställer 
ett genomförande av planen. 
 
Både när det gäller exploateringsavtal och markanvisningar anger lagstiftningen att varje kommun som vill 
tillämpa markanvisningar/ exploateringsavtal först ska anta riktlinjer för hur markanvisningar/exploate-
ringsavtal ska hanteras i kommunen. För markanvisningar ska riktlinjerna tex innehålla utgångspunkter och 
mål för överlåtelser av markområden för bebyggande och principer för markprissättning. För exploaterings-
avtalen bör det framgå mål och grundläggande principer för t ex fördelning av kostnader och intäkter. I viss 
mån upplevs lagstiftningen beträffande exploateringsavtal vara föranledd av vissa oönskade företeelser i 
storstadsområdena. Nu är det tydligt klargjort att en kommun aldrig får kräva av en exploatör att bygga 
anläggningar som ligger på det allmänna att utföra t ex förskolor utan det man kan kräva måste ha ett direkt 
samband med exploateringen (utbyggnad av gata, park o dylikt) 
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Det är viktigt att notera att lagstiftaren valt att använda begreppet riktlinjer och inte krav när det gäller 
exploateringsavtal/markanvisning. Riktlinjerna är således inte bindande för kommunen. Det innebär att 
kommunen i den enskilda situationen kan välja att frångå riktlinjerna. Om det är lämpligt för en kommun 
att göra det eller inte är en annan fråga. Att kommunen är skyldig att anta riktlinjer är inte heller en förut-
sättning för att kommunen ska få teckna exploateringsavtal/markanvisning. Ett exploateringsavtal/markan-
visning som ingås innan kommunen antagit riktlinjer blir således inte automatiskt ogiltig. Arbetet med att ta 
fram sådana riktlinjer har påbörjats. 

8.7 Professionellt och effektivt bemötande av kommunen i plan- 
och exploateringsprocessen  

Det är många aktörer med i den långa och komplexa process som behöver genomföras för att få fram nya 
bostäder. Därför är det viktigt att byggherrarna samt kommunens förvaltningar och nämnder samverkar 
och arbetar mot samma mål. Detta kräver att en aktiv dialog förs med samtliga byggherrar för att skapa 
bred medvetenhet och samsyn om kommunens behov av olika typer av upplåtelseformer, lägenhetsstorle-
kar och specialboenden. Strategin är tänkt att bidra till en effektivare, tydligare och säkrare hantering och 
samordning mellan kommunens olika verksamheter. Utåt ska en tydligare gemensam bild av vad kommu-
nen vill presenteras för kommuninvånarna och aktörer på bostadsmarknaden. 

8.8 Kommunens ansvar för särskilda grupper 

Kommunen har ett särskilt ansvar för vissa socialt utsatta grupper (se 5 kap. SoL). Socialtjänsten kan för 
dessa grupper i vissa fall ge bistånd enligt 4 kap. 1 § SoL genom tillhandahållande eller ombesörjande av 
bostad som uppfyller kraven på en skälig levnadsnivå, under förutsättning att den enskilde är helt 
bostadslös och har speciella svårigheter att på egen hand skaffa en bostad. 

8.9 Budget 

Kommunens budget anger vad som ska genomföras under en framförvarande period och är riktmedel för 
förvaltningarnas och bolagens planering. 
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9 Dagens bostäder i Mora  

9.1 Utvecklingen av Moras bostadsbestånd. 

Bild nedan visar det totala antalet färdigställda lägenheter i nybyggda hus mellan åren 1991–2015 samt upp-
delning på vilken typ av hus lägenheter byggts i. 

 

 
Figur 1)  

 
Figur 2) 

Bild ovan visar befolkningsutveckling mellan åren 1991–2016. Jämför man antal färdigställda lägenheter 
med befolkningsutvecklingen kan man se att Mora hade en befolkningsökning i början av 90-talet 
samtidigt som det byggdes flest antal lägenheter då. Mellan 1995–2002 byggdes det ett fåtal lägenheter. 
Från år 2003 har det varit ett sporadiskt byggande.28 

Observera att den 1 juli 1991 övertog de lokala skattemyndigheterna (numera Skatteverket) ansvaret från 
pastorsämbetena för folkbokföringen på lokal nivå. Samtidigt med omorganisationen ersattes det gamla 
regelverket med en ny lagtext. Reglerna är ungefär desamma som gällde tidigare. En nyhet var emellertid 
att personer som är över 17 år och går på postgymnasial utbildning ska vara folkbokförda där de bor. 
Tidigare var det vanligt att dessa studerande var folkbokförda i föräldrahemmet. Den nya lagen har gradvis 
kommit att öka antalet flyttningar i åldrarna 19 till 24 år då studenterna i allt högre utsträckning har 
folkbokfört sig på studieorten. Folkökningen som redovisas (i figur 2) efterföljande år kan för vissa 
kommuner delvis vara en effekt av den nya folkbokföringslagen.29 

                                                           
28 Statistiska centralbyrån (SCB) 2017 
29 Statistiska centralbyrån (SCB, Petter Wikström 
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9.2 Bostadsbestånd 

De flesta av kommuninvånarna bor i småhus med äganderätt, cirka 60 procent. Den näst vanligaste 
upplåtelseformen är boende i hyresrätt. I Mora bor cirka 30 procent i hyresrätter i småhus, flerbostadshus 
och övriga hus. Boende i bostadsrätt är den minst vanliga bostadsformen på cirka 10 procent. Av det 
totala antalet hyresrätter och bostadsrätter är cirka 6 procent i specialbostäder vilket avser bostäder för 
äldre/funktionshindrade, studentbostäder och övriga specialbostäder. Nedanstående diagram visar Moras 
totala bostadsbestånd år 2016 uppdelat utifrån upplåtelseform.  

Hustyp  Upplåtelseform Antal bostäder 

småhus hyresrätt 466 

  bostadsrätt 241 

  äganderätt 6258 

  uppgift saknas 4 

flerbostadshus hyresrätt 1810 

  bostadsrätt 728 

  äganderätt 0 

  uppgift saknas 0 

övriga hus hyresrätt 254 

  bostadsrätt 40 

  äganderätt 0 

  uppgift saknas 0 

specialbostäder hyresrätt 581 

  bostadsrätt 5 

  äganderätt 0 

  uppgift saknas 0 
 
Småhus: avser friliggande en- och tvåbostadshus samt par-, rad- och kedjehus (exklusive fritidshus). 
 
Flerbostadshus: Flerbostadshus avser bostadsbyggnader innehållande tre eller flera lägenheter inklusive 
loftgångshus. 
 
Övriga hus: avser byggnader som inte är avsedda för bostadsändamål, t.ex. byggnader avsedda för verk-
samhet eller samhällsfunktion. 
 
Specialbostäder: avser bostäder för äldre/funktionshindrade, studentbostäder och övriga specialbostä-
der. 
 
Hyresrätt: Småhus med hyresrätt avser lägenheter som ägs av andra ägare än fysiska personer, dödsbon 
eller bostadsrättsföreningar. Flerbostadshus och övriga hus med hyresrätt avser lägenheter som inte är 
ägarlägenheter och som ägs av andra ägare än bostadsrättsföreningar.  

 
Bostadsrätt: Småhus, flerbostadshus och övriga hus med bostadsrätt avser lägenheter som ägs av bo-
stadsrättsföreningar.  

 
Äganderätt: Småhus med äganderätt avser lägenheter som ägs av fysiska personer eller dödsbon. Flerbo-
stadshus och övriga hus med äganderätt avser ägarlägenheter. 30 

  

                                                           
30 Statistiska centralbyrån (SCB) 2017 
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9.3 Storlek på hushåll 

Totalt finns 10 387 bostäder i kommunen. Det genomsnittliga hushållet består av 2,10 personer vilket är 
något lägre än genomsnittet för Dalarna som ligger på 2,11 personer per hushåll.  Nedan visas en 
jämförelse med övriga län i Sverige. Genomsnittet i riket ligger på 2,20 personer per hushåll. 

31 

  

                                                           
31 Statistiska centralbyrån (SCB) 2017 

Antal personer per hushåll efter region och år 2016

01 Stockholms län 2,29

03 Uppsala län 2,22

04 Södermanlands län 2,19

05 Östergötlands län 2,16

06 Jönköpings län 2,25

07 Kronobergs län 2,21

08 Kalmar län 2,11

09 Gotlands län 2,14

10 Blekinge län 2,14

12 Skåne län 2,22

13 Hallands län 2,29

14 Västra Götalands län 2,21

17 Värmlands län 2,07

18 Örebro län 2,13

19 Västmanlands län 2,15

20 Dalarnas län 2,11

21 Gävleborgs län 2,09

22 Västernorrlands län 2,1

23 Jämtlands län 2,07

24 Västerbottens län 2,11

25 Norrbottens län 2,07
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9.4 Så bor olika åldersgrupper i Mora idag 

SCB:s data nedan visar hur olika åldersgrupper bor i Mora år 2016. 

 
Barn i förskole- skolåldern: 
 
Ålder 0–5 år Procentandel 

småhus, äganderätt 72 

småhus, bostadsrätt 2,5 

småhus, hyresrätt 6,2 

flerbostadshus, bostadsrätt 1,9 

flerbostadshus, hyresrätt 13,5 

övrigt boende 2 

uppgift saknas 1,9 

samtliga boendeformer 100% 

 
Ålder 6–12 år Procentandel 

småhus, äganderätt 79,2 

småhus, bostadsrätt 2,1 

småhus, hyresrätt 5,2 

flerbostadshus, bostadsrätt 0,9 

flerbostadshus, hyresrätt 10,5 

övrigt boende 1,6 

uppgift saknas 0,3 

samtliga boendeformer 100% 

 

Ålder 13–19 år 
Procent an-
del 

småhus, äganderätt 78 

småhus, bostadsrätt 2,5 

småhus, hyresrätt 4,1 

flerbostadshus, bostadsrätt 1,2 

flerbostadshus, hyresrätt 10,7 

uppgift saknas 1,7 

samtliga boendeformer 1,6 

  100% 

 
SCB:s data visar att åldersgruppen 0–19 år främst bor egna småhus (cirka 72–79 %). En stor andel bor även 
i flerbostadshus som är hyresrätter (cirka 10, 5–13,5%). Andelen som bor i flerbostadshus som är hyresrätter 
minskar ju äldre barnen blir. 
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Åldersgrupperna mellan 20–39 år: 
 
Ålder 20–24 år Procentandel 

småhus, äganderätt 55,6 

småhus, bostadsrätt 2,5 

småhus, hyresrätt 4 

flerbostadshus, bostadsrätt 5,9 

flerbostadshus, hyresrätt 25 

specialbostad 0,5 

övrigt boende 2,9 

uppgift saknas 3,7 

samtliga boendeformer 100% 

 
Ålder 25–29 år Procentandel 

småhus, äganderätt 52,3 

småhus, bostadsrätt 1,2 

småhus, hyresrätt 6 

flerbostadshus, bostadsrätt 6,6 

flerbostadshus, hyresrätt 27 

specialbostad 0,9 

övrigt boende 2,4 

uppgift saknas 3,7 

samtliga boendeformer 100% 

 
Ålder 30–39 år Procentandel 

småhus, äganderätt 68,2 

småhus, bostadsrätt 1,7 

småhus, hyresrätt 5,1 

flerbostadshus, bostadsrätt 4 

flerbostadshus, hyresrätt 16,2 

specialbostad 0,5 

övrigt boende 2,5 

uppgift saknas 1,8 

samtliga boendeformer 100% 

 
SCB:s data visar att åldersgruppen 20–39 år främst bor egna småhus (cirka 55,6–68,2 %). Andelen som bor 
i egna småhus ökar med åldern. En stor andel bor även i flerbostadshus som är hyresrätter (cirka 16, 2–
27%). Andelen som bor i flerbostadshus som är hyresrätter förekommer mest i åldersgruppen 20–29 år. 
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Åldersgrupperna mellan 40–69 år: 
 

Ålder 40–49 år Procentandel 

småhus, äganderätt 77,1 

småhus, bostadsrätt 2,6 

småhus, hyresrätt 3,4 

flerbostadshus, bostadsrätt 2,6 

flerbostadshus, hyresrätt 10,8 

specialbostad 0,3 

övrigt boende 2 

uppgift saknas 1,2 

samtliga boendeformer 100% 

  

 

Ålder 50–59 år Procentandel 

småhus, äganderätt 76,3 

småhus, bostadsrätt 2,1 

småhus, hyresrätt 3,1 

flerbostadshus, bostadsrätt 2,8 

flerbostadshus, hyresrätt 11,8 

specialbostad 0,5 

övrigt boende 2,4 

uppgift saknas 1 

samtliga boendeformer 100% 

  

 

Ålder 60–69 år Procentandel 

småhus, äganderätt 78,1 

småhus, bostadsrätt 1,8 

småhus, hyresrätt 2,5 

flerbostadshus, bostadsrätt 4,5 

flerbostadshus, hyresrätt 9,6 

specialbostad 0,7 

övrigt boende 1,9 

uppgift saknas 1 

samtliga boendeformer 100% 

 
 
SCB:s data visar att åldersgruppen 40–69 år främst bor egna småhus (cirka 78,1–77,1 %). Andelen som bor 
i egna småhus ökar med åldern. En stor andel bor även i flerbostadshus som är hyresrätter (cirka 9,6–11,8 
%). I 60–69 års åldern bor fler i flerbostadshus som är bostadsrätter.  
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Åldersgrupperna 70+ 
 

Ålder 70–79 år Procentandel 

småhus, äganderätt 76,2 

småhus, bostadsrätt 2,5 

småhus, hyresrätt 2,9 

flerbostadshus, bostadsrätt 6,5 

flerbostadshus, hyresrätt 8,2 

specialbostad 1,9 

övrigt boende 1,3 

uppgift saknas 0,4 

samtliga boendeformer 100% 

 
 

Ålder 80 +  Procentandel 

småhus, äganderätt 61,5 

småhus, bostadsrätt 2,6 

småhus, hyresrätt 2,5 

flerbostadshus, bostadsrätt 10,9 

flerbostadshus, hyresrätt 8,9 

specialbostad 11,3 

övrigt boende 1,9 

uppgift saknas 0,4 

samtliga boendeformer 100% 
 
 
SCB:s data visar att åldersgruppen 70+ främst bor egna småhus (cirka 61,5–76,2 %). Andelen 
som bor i egna småhus minskar med åldern. En allt större andel bor flerbostadshus som är 
bostadsrätt (cirka 6,5–10,9%). I åldersgruppen 80% bor fler i specialbostäder. (cirka 11,3%)32 

 

Slutsats 

33 
 

  

                                                           
32 Statistiska centralbyrån (SCB) 2017 
33 Statistiska centralbyrån (SCB) 2017 

Ålderskategori: 0-5år 6-12 år 13-19 år 20-24 år 25-29 år 30-39 år 40-69 år 50-59 år 60-69 år 70-79 år 80+

Småhus, äganderätt 72 79,2 78 55,6 52,3 68,2 77,1 76,3 78,1 76,2 61,5

Bostadsrätt småhus och flerbostadshus 4,4 3 3,7 8,4 7,8 5,7 5,2 4,9 6,3 9 13,5

Hyresrätt : småhus och flerbostadshus 19,7 15,7 14,8 29 33 21,3 14,2 14,9 12,1 11,1 11,4

Specialboende 0 0 0 0,5 0,9 0,5 0,3 0,5 0,7 1,9 11,3

Övrigt  boende 3,9 1,9 3,3 6,6 6,1 4,3 3,2 3,4 2,9 1,7 2,3
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Statistiken i kapitel 9.4 visar att: 

Småhus, äganderätt:  

- de flesta bor i kommunen bor i eget småhus, oavsett ålder (ca 52–78 %). I ålderskategorin 20–29 
år och 80+ minskar boendet i eget hus. 

Bostadsrätt, småhus och flerbostadshus:  

- det inte är så stor andel av befolkningen som bor i bostadsrätt (ca 3–13%).  I ålderskategorin 80+ 
är det flest som bor i bostadsrätt  

Hyresrätt, småhus och flerbostadshus:  

- det är en relativt stor andel som bor i hyresrätt. I ålderskategorin 20–29 år är det flest som bor i 
hyresrätt. 

Specialboende:  

- det är huvudsakligen ålderskategorin 80+ som bor i specialbostad.  
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9.5 Medelpriser på småhus för permanentboende 2015 

 
 
34 
  

                                                           
34 Statistiska centralbyrån (SCB)  
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9.6 Mora kommuns allmännyttiga kommunala bostadsbolag  

 
Morastrand AB är kommunens helägda allmännyttiga kommunala bostadsbolag. Bostadsbolaget äger och 
förvaltar 2150 hyreslägenheter, varav 450 är äldrebostäder. Morastrand AB står för 80 procent av lägenhets-
beståndet i Mora. 
 
Morastrands bostadsområden är uppdelade i fyra områden: 
 
Centrum: Följande bostadsområden ingår i centrum: Curry, Djos, Hantverkaren, Millåkern, Morkullan, 
Tingsnäs, Tuvan, Valhall, Valhall hörnhuset och Älvstranden. 
 
Noret: Stormyren, Rödmyren, Hindriksheden och Gruddbacken. 
 
Utmeland: Hånåkni, Klockarhagen, Monumentgården och Tomtebo. 
 
Bymiljö: Bonäs Bäckåkern, Våmhus Kumbelnäs och Våmhus Näskitt.  
 
  
Pågående och färdiga bostadsprojekt på senare tid. 
 

- Tingsnäs: 16 elevbostäder. Beräknas vara klara till terminsstart 2017. 

- Tingsnäs: Bostäder som i dagens läge är stödboenden. Dessa bostäder har en flexibel planlösning. 
Bostädernas storlek utgår från 2rum och kök på cirka 50kvm och 3 rum och kök på cirka 60 kvm. 
Dessa bostäder kan lätt ändras till större lägenheter och tas med i det standardiserade 
bostadsbeståndet om behovet av stödboenden skulle visa sig att minska i framtiden.  

- Tomtebo, Utmeland: Byggs det två huskroppar. Tvåvåningshus. Hyresrätter med åtta lägenheter. 
Beräknas vara klart i augusti-2017. 

-  
Planerade byggprojekt. 
 

- Tuvan, Sexvåningshus med totalt 45 lägenheter. 

- Canada området. 16 hyreslägenheter.  

-  

9.7 Bostäder för människor med särskilda behov  

Om en person inte kan bo i eget boende på grund av exempelvis ålder, funktionshinder, demens eller att 
den behöver extra stöd finns det olika typer av permanentaboenden som Mora kommun kan erbjuda. De 
skiljer sig åt i bland annat servicegrad och är indelade enligt följande: 
 

- Seniorboende 

- Trygghetsboende 

- Särskilt boende 

- Gruppboende(LSS) 

- Stödboende 

- HVB-hem 
 
Utöver dessa boenden finns det korttidsboende som inte är ett permanent boende. 
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9.8 Seniorboende (vänder sig till människor som är 65 år eller 
äldre)  

Boendeformen är till för människor som prioriterar funktionalitet och tillgänglighet i boende och närmiljö. 
Tanken är det ska vara ett enkelt och bekvämt boende att åldras i. Seniorboenden kan finnas i alla olika 
boendeformer såsom hyresrätt, bostadsrätt, villa/radhus men även som kooperativ hyresrätt. Seniorboen-
den har ingen bemanning. De människor som behöver hjälp och stöd i hemmet på grund av exempelvis 
sjukdom eller funktionshinder kan ansöka om hemtjänst för att få hjälp att klara av vardagen i det egna 
hemmet. Kommunen kan lämna bidrag till bostadsanpassning av permanentbostäder till den som har funkt-
ionsnedsättning. Bidrag lämnas till skälig kostnad för åtgärder som är nödvändiga för att ge personer med 
funktionsnedsättningar möjlighet till ett självständigt liv i eget boende. 
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I Mora kommun finns följande seniorboenden: 
 

- Dalagården. På Dalagatan i centrala Mora. Boendet saknar gemensamhetsutrymmen. Ägandeform: Hy-
resrätt  

- Midsommardansen. På Vasagatan i centrala Mora. Ägandeform: Hyresrätt 

 

9.9 Trygghetsboende (vänder sig till människor som är 70 år eller 
äldre) 

Trygghetsboende är ett ordinärt boende med tillgång till viss service som blivit alltmer efterfrågat på äldre 
dagar. Lägenheterna är tillgänglighetsanpassade och samlade i en byggnad med gemensamhetslokal. Boen-
deformen är avsedd för människor som klarar en vardag med hjälp av hemtjänsten, men som vill ha när-
het till viss service och ökad möjlighet till social samvaro. Genom kombinationen av egen lägenhet, viss 
service och gemensamma utrymmen upplevs trygghetsboendet skapa en större gemenskap och öka trygg-
heten för den boende.  

Kraven på trygghetsboendena är: 

- Anpassade lägenheter 

- Det ska finnas en gemensamhetslokal  

- Det ska finnas en värdinna 

Mora kommun har följande trygghetsboenden:  

I Mora finns fyra trygghetsboenden belägna i olika delar av kommunen.  
- Noretgården, beläget i Noret. (se kartbilaga 2, figur 2)  
-  Spanskgården, beläget i centrala Mora. (Se kartbilaga 2, figur 1) 
-  Stoltgården, beläget på Sollerön.  (Se kartbilaga 2, figur 5) 
-  Hanslinden., beläget i Våmhus. (Se kartbilaga 2, figur 6)  
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9.10  Särskilt boende (SÄBO). 

Särskilt boende är ett samlingsnamn för det boende som är aktuellt när behov av vård och omsorg är så 
omfattande att det inte längre kan fås i det egna hemmet. Kommunen ansvarar för särskilda boenden för 
äldre och för personer med funktionsnedsättning. Det innebär en bostad med service och omvårdnad dyg-
net runt. Denna boendeform är för personer med omfattande behov av omsorg och service och som av 
den anledningen inte kan bo kvar i sitt hem. Det är inte nödvändigt att särskilda boenden placeras vid 
servicepunkter men det kan vara en fördel om de anhöriga eller vårdpersonalen kan ta med brukare på 
promenad i ett naturskönt bostadsområde med promenadstråk med en närhet till exempelvis affärer. Det 
viktigaste är dock att hyresgäster och anhöriga känner sig trygga i boendemiljön. Utöver den privata bosta-
den behovs allmänna utrymmen for gemensamma aktiviteter. Den egna bostaden ska vara sa hemlik som 
möjligt. I Mora kommun delas boenden in i nedanstående typer beroende på behov.   

 

I Mora kommun finns följande särskilda boenden (SÄBO): 
I Mora finns sju särskilda boenden belägna i olika delar av kommunen.  
 
Boendena Stenudden, Tall- och Björkudden, Emmagården, Strömgårdarna samt Tomtebogården ligger 
centralt, omkring 0,5 – 1,5 km från stadskärnan.  (Se kartbilaga 2, figur 1)  
 
Boendet i Noret Norra, Ekbacken ligger cirka 4,5 km från stadskärnan. (Se kartbilaga 2, figur 2)  
 
Juntgården är beläget i Venjan med ett avstånd på cirka 55 km från Mora (se kartbilaga 2, figur 3).  
 
Gullogården är beläget i Siknäs med ett avstånd på cirka 42 km från Mora. (se kartbilaga 2, figur 3)    

9.11  Gruppboenden enligt lag LSS 

LSS är en lag om stöd och service till vissa funktionshindrade och ger rätt till särskild hjälp.  
 
LSS har bestämmelser om hjälp till dessa personer: 
 
1. Personer med utvecklingsstörning och personer med autism. 
2. Personer som i vuxen ålder har fått en hjärnskada efter en olycka eller en sjukdom. Hjärnskadan gör att 
de har stora svårigheter att förstå. 
3.Personer som har andra funktionshinder, som är stora och ger många svårigheter i livet. 
 
Ett gruppboende (enligt LSS) är en bostad som är anpassad för personer med fysiska eller psykiska funkt-
ionsnedsättningar. Boendet kan vara ett gruppboende, en servicebostad eller en annan särskilt anpassad 
bostad. Målet med gruppboenden är att funktionsnedsatta människor ska kunna leva och bo så likt andra 
människor som möjligt. I ett gruppboende finns personal som tar hand om de inneboende. Denna typ av 
bostad kan utgöras av mindre flerfamiljshus där det dessutom finns tillgång till gemensamhetsutrymmen.  
Av Socialstyrelsens allmänna råd och föreskrifter framgår att gruppbostaden och servicebostaden inte bör 
ha en institutionell prägel. I regel bör det endast vara 3–5 personer som bor i bostaden, som mest 6 personer 
men endast under förutsättning att samtliga personer som bor i gruppbostaden tillförsäkras goda levnads-
villkor 
 
Idag finns det 13 gruppboenden i olika form för personer i Mora. I dagsläget finns det inte behov av fler 
gruppboenden.  
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9.12  Korttidsboende 

Detta är inget permanent boende. På ett korttidsboende bor man en begränsad tid. Det kan till exempel 
vara en kortare tid efter sjukhusvistelse, för avlastning för närstående, funktionsbedömning för kommande 
planering eller för person som inte kan vistas hemma i avvaktan på plats i särskilt boende. Korttidsboen-
det har personal dygnet runt.  

 

Mora kommun har följande korttidsboenden (2017): 

Nya Gläntan 9 platser 

Gläntan 25 platser 

Emmagården 8 platser 

                                                                    Totalt        42 platser  

9.13  Elevbostäder 

Mora, Orsa och Älvdalens kommuner har en gemensam gymnasieskola som ligger på Broåkern, Mora gym-
nasium. Har finns gymnasieutbildning med 11 nationella program samt introduktionsprogram och därtill 
idrottsutbildningar, bland annat längdskidor, innebandy och ishockey. Här finns även gymnasiesärskoleut-
bildning och kommunal vuxenutbildning. Idag finns elevbostäder, bland annat på Gödslan, norr om gym-
nasiet och på Tingsnäs men det finns ett stort behov av fler bostäder. Möjligheter till bra elevbostäder är ett 
konkurrensmedel for gymnasiet. För att underlätta samordning och ge möjlighet till boendestödjare behöver 
dessa samlokaliseras och även ligga nära gymnasieskolan på Broåkern 
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I Mora betyder längdskidåkningen mycket, men idrottens Mora är mycket mer än bara längdskidor. I Mora finns 
många möjligheter att kunna utöva sina fritidsintressen såsom exempelvis cykla fina dagsturer, spela innebandy 
och ishockey, utöva alpin skidåkning i varierande svårighetsgrader, dessutom finns det en fin ridanläggning på 
Lomsmyren öster om Mora. På vintern finns plogade skridskobanor på Saxviken i centrala Mora. Tack vare 
närheten till Siljan finns det gästhamnar där båtlivet frodas under somrarna. 

9.14  Nyanlända 

Som på många håll i landet står Mora kommun inför stora utmaningar gällande bostadsförsörjningen till 
nyanlända invånare. Bland annat har kraven ökat i samband med att en ny lag trädde i kraft under våren-
2016. Syftet med den nya bosättningslagen (2016:38) är att förbättra nyanländas möjligheter att komma in i 
samhället och på arbetsmarknaden. Enligt bosättningslagen är Sveriges kommuner skyldiga att ta emot ett 
visst antal nyanlända med uppehållstillstånd.35 
 
År 2016 tog Mora kommun emot 82 personer på anvisning och 70 egenbosättare. 36 Under 2017   kom-
mer Mora kommun att ta emot 85 personer nyanlända med uppehållstillstånd. I dagsläget är behovet av 
bostäder för nyanlända akut. Kommunen har via sin hemsida gått med en vädjan till alla Morabor att där 
efterlyser tillfälliga bostadslösningar i exempelvis ett rum, en lägenhet, ett fritidshus, i en gäststuga eller i 
ett hus.37 

9.15  HVB-hem 

Mora kommun har ett eget HVB-hem som heter Ovansiljans HVB.  Kommunen köper platser på privata 
HVB-hem vid behov. Ovansiljans HVB är kommunens hem för ensamkommande barn och unga som 
befinner sig i asylprocess eller har fått permanent uppehållstillstånd. Under senare tid har behovet av 
HVB-hem har minskat i takt med att färre ensamkommande barn kommer till Sverige och Mora. Med an-
ledning av detta planerar kommunen att göra om Ovansiljans HVB till ett stödboende under 2018.38 

  

                                                           
35 Mora kommuns hemsida, inlägg från 30 maj 2017. 
36 Åke Nyström, Chef integrationsenheten, Mora kommun 
37 Mora kommuns hemsida, inlägg från 30 maj 2017. 
38 Information från Socialförvaltningen. 
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9.16  Stödboenden 

Mora kommun har i dagsläget två stödboenden som är belägna på Tingsnäs. Behovet av stödboenden 
kommer att öka då socialnämnden beslutat att avveckla HVB platser för ensamkommande barn och er-
sätta dessa med fler stödboenden. Idag har socialnämnden upphandlade HVB- platser som Attendo driver 
till och med 31 december 2017. 39 

9.17  Socialpsykiatri 

De flesta i socialpsykiatrins målgrupp vill och kan klara ett eget boende. Det finns 
stöd av psykiatrin och ett viktigt komplement är boendestöd. Det utformas efter 
aktuella behov och är individuellt anpassat. Personer som har behov av ett och behöver tillgång till perso-
nal dygnet runt kan efter att ansöka om bostad enligt socialtjänstlagen. 

 
 
 

  

                                                           
39 Information från Socialförvaltningen. 
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10  Läget på bostadsmarknaden idag 

 Det här kapitlet beskriver hur dagens situation ser ut på bostadsmarknaden och vad det finns för behov 
och brister i dag. 

10.1  En analys av Mora kommuns nuvarande bostadsmarknad  

Enligt Länsstyrelsens bostadsmarknadsenkät från år 2016 råder det brist på bostäder i Mora. Enligt det 
allmännyttiga bolaget Morastrand AB är bristen större än någonsin. Sedan år 2015 har bostadsbristen stadigt 
ökat i takt. Bostadsbristen kan speglas av att det inte finns några lediga hyreslägenheter och en lång bo-
stadskö. Generellt sett råder det brist på alla typer av lägenheter men framförallt efterfrågas små lägenheter 
på 1–2 rum och kök. Enligt bostadsmarknadsenkäten behöver det tillkomma små hyresrätter.40 Generellt är 
det svårare att hyra ut dyra nyproducerade lägenheter, men det finns även en målgrupp för dessa.41 
 
Även rörligheten på bostadsmarknaden har försämrats. Förr uppskattas rörligheten på bostadsmarknaden 
ha varit cirka 25 procent. I dagsläget uppskattas rörligheten ha minskat till cirka 20 procent.42  Detta är en 
negativ trend då det är viktigt att det finns en god rörlighet på bostadsmarknaden. Det är viktigt att det finns 
en god rörlighet på bostadsmarknaden i Mora då detta är en grund till samhällets tillväxt och framskridande. 
Bland annat påverkas arbetsmarknaden och integrationen av hur hög grad av rörlighet det är på bostads-
marknaden. Arbetsförmedlingen beskriver i sin prognos för arbetsmarknaden 2015–2017 de effekter som 
ett lågt bostadsutbud kan ha på jobbtillväxt. En av dessa är försämrad geografisk rörlighet på arbetsmark-
naden. Detta visar sig genom att arbetskraft inte har möjlighet att flytta dit jobben finns eller genom att 
arbetsgivare inte ens försöker rekrytera med anledning av bostadssituationen. I dagens informationssamhälle 
väljer också många företag den lokalisering som är attraktiv för den typ av anställda som företagen söker. 
 
I Mora finns det få lediga bostäder till ungdomar. Det finns ett stort behov av mindre lägenheter som passar 
ungdomar. För att hjälpa ungdomar in på bostadsmarknaden underlättar kommunen eller fastighetsägaren 
för två eller flera personer att hyra en lägenhet tillsammans.   
 
Det råder stor brist på hyreslägenheter till nyanlända personer. 43Enligt Morastrand AB finns ett behov av 
större lägenheter för nyanlända ensamkommande som idag bor i små lägenheter och vill ta hit sin familj44 
men även mindre lägenheter för de ensamkommande som kommer till Mora. För att försöka lösa bostads-
situationen för de nyanlända har kommunen ett regelbundet samarbete med både det allmännyttiga bostads-
företaget och privata fastighetsägare. Mora kommun har även byggt om vissa lokaler till bostäder för nyan-
lända.  
 
Det finns ett stort behov av centralt belägna mindre lägenheter för de äldre åldersgrupperna. Många äldre 
efterfrågar lägenheter med hiss men även marklägenheter.  
 
Det finns även ett behov av större lägenheter till barnfamiljer. 

 Bostadskö 

Den genomsnittliga kötiden för att få en bostad genom Morastrand AB AB uppskattas till 3 år. Normalt 
står det cirka 40 till 140 personer i kö per lägenhet. Av personerna i som står i kö är cirka 736 personer 
mellan 18–24 år, cirka 444 personer över 65 år eller äldre och cirka 100 personer nyanlända. 

 Kundsystem  

I Morastrand AB:s kundsystem finns det 4016 personer. Av dessa är cirka 25 procent redan hyresgäster i 
bolaget.  Kundsystemet grundar sig på att man kan samla ”kö-poäng”. Det innebär att för att kunna söka 
bostad eller byta bostad så måste man vara registrerad i bostadskön i kundsystemet. Att det finns 4016 

                                                           
40 Bostadsmarknaden 2016, Rapport 2016:09, Länsstyrelsen Dalarna 
41 Morastrand AB 
42 Morastrand AB 
43 Bostadsmarknaden 2016, Rapport 2016:09, Länsstyrelsen Dalarna 
44 Morastrand AB 
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personer innebär inte att alla står i kö för att få eller byta bostad inom en snar framtid utan det kan innebära 
att de vill ha en försäkring inför framtiden då de kanske vill byta bostadstyp. Normalt fördelas lägenheter 
utifrån hur många ”kö-poäng” man samlat ihop. Ett fåtal lägenheter tilldelas utifrån ett socialt, näringslivs 
– och integrationsperspektiv. 

 

  Outhyrda lägenheter i allmännyttan 

 Morastrand AB har inte några outhyrda lägenheter. 

 

  Eftertraktade områden 

Morastrand AB har sett att det har blivit mer eftertraktat att få bo på ”Noretsidan ” sedan handelsområdet 
har byggts ut. Det har även blivit mer eftertraktat att få bo i andra områden såsom Hindriksheden på 
senare år. Att många väljer att bo på denna sida av Mora kan ha att göra med att av de boende arbetar på 
Mora lasarett samt att människor väljer att inhandla sina dagligvaror i det närbelägna handelsområdet i 
Mora Noret. Detta gör att de slipper ödsla tid på att stå i bilköer som det annars kanske skulle behövt göra 
om de valt att bosätta sig i andra delar av Mora. Enligt Morastrand AB är det även en hög efterfrågan på 
bostäder i det planerade Canada-området45 

  Tillgängliga bostäder 

I dag är en stor del av Morastrand AB:s bostadsbestånd från 50–60-talet. Med tanke på den åldrande 
befolkningen säger Morastrand AB att det är en utmaning att tillgänglighetsanpassa det befintliga äldre 
bostadsbeståndet.  Enligt Morastrand AB är det många bostadsföretag i Dalarna som står inför samma 
utmaning. På senare tid har en samarbetsgrupp startats där allmännyttans parter i Dalarna samlas för att 
utbyta erfarenheter och diskutera hur man ska hantera frågan. När man bygger nya bostäder finns det krav 
enligt lag på att de utformas så att de är tillgängliga och användbara för personer med nedsatt rörelse eller 
orienteringsförmåga. Dock medges vissa undantag vid nybyggnad såsom exempelvis  

•Fritidshus med högst två bostäder. 

•En- och tvåbostadshus om det med hänsyn till terrängen inte är rimligt att uppfylla kraven. Invändigt 
måste bostäderna uppfylla tillgänglighetskraven. 

•I byggnader med färre än tre våningsplan behöver bostäder inte vara tillgängliga genom hiss eller annan 
lyftanordning. Om det finns bostäder som inte kan nås från marken, ska byggnaden dock vara projekterad 
och utförd på ett sådant sätt att en hiss eller annan lyftanordning kan installeras utan svårighet i efterhand. 
Invändigt ska bostäderna uppfylla tillgänglighetskraven, alltså även om de inte nås med hiss. 

Generellt har Morastrand AB alltid en tanke om att det ska finnas tillgång till hiss vid nybyggnation av 
bostäder.  

  Flexibelt boende 

För att möta olika gruppers behov bygger Morastrand AB flexibla bostäder dvs. lägenheter där 
planlösningen lätt kan ändras utifrån dagens behov. Sådana bostäder finns idag på Tingsnäs. Bostädernas 
storlek utgår från 2 rum och kök på cirka 50 kvm och 3 rum och kök på cirka 60 kvm. Vid behov kan 
dessa bostäder kan lätt ändras till större lägenheter.  

  

                                                           
45 Information Morastrand AB 
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10.2  Hur ser Dalarnas bostadsmarknad ut idag? 

På 15 år har mycket hunnit ändras i Dalarnas län. Exempelvis har flera av kommunernas problem med 
tomma, svåruthyrda lägenheter i början av 2000-talet vänts till dagens situation med bostadsbrist och på 
många håll långa bostadsköer.  I Länsstyrelsens bostadsmarknadsenkät har kommunerna gjort en bedöm-
ning av bostadssituationen i den egna kommunen.  Det framtagna materialet tyder på att det har skett en 
kraftig utbredning av bostadsbristen i länets kommuner.  I 2015 års bostadsmarknadsenkät uppgav drygt 
hälften av kommunerna att det fanns ett underskott på bostäder. Resultatet av årets enkätsvar visar att siffran 
har stigit ytterligare och i år uppger lite mer än 70 procent av kommunerna att det råder bostadsbrist. Un-
dantagen är Vansbro och Älvdalen som fortfarande har balans på bostadsmarknaden, samt Malung-Sälen 
och Orsa som visar ett överskott av bostäder. Gagnef, Hedemora och Ludvika har tidigare år inte haft någon 
bostadsbrist och svarade så sent som förra året att det var balans på respektive bostadsmarknad, vilket nu 
har ändrats till ett underskott.46 

  

                                                           
46 Bostadsmarknaden 2016, Rapport 2016:09, Länsstyrelsen Dalarna 
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11  Befolkningsutveckling  

Vid årsskiftet 2016/17 uppgick Mora kommuns invånarantal till 20 279. Det motsvarar en 
befolkningsökning på 178 personer under 2016, vilket är en hög siffra i jämförelse med den senaste 
tioårsperioden. Bild nedan visar utfall senaste tioårsperioden. 

 

 
 

11.1  En jämförelse av befolkningsprognosen och målet för 2030 

Befolkningsprognosen är beräknad utifrån två alternativ. 

  

1)  Målet för Mora kommun är att det ska vara 22 000 invånare 2030.  
2)  Befolkningsprognos som är framtagen av SCB. Enligt SCB:s prognos (från 2017) kommer Moras 
befolkning uppgå till 20 983 invånare år 2030.  
 
Det innebär att det är en differens på 1017 personer mellan mål och prognos. För att nå målet på 22 000 
invånare till år 2030 krävs en befolkningsökning på genomsnitt 123 personer per år. Bild nedan visar en 
jämförelse av målsättning och prognos. 
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11.2  Prognos fram till 2022 och i ett längre perspektiv 

 
Befolkningsprognos som är framtagen av SCB. Prognosen bygger på antaganden om invånarnas 
fruktsamhet, dödlighet samt befintlig statistik kring inflyttning och utflyttning. Enligt SCB:s prognos 
kommer Moras befolkning uppgå till 20 730 invånare år 2022 och 20 983 invånare år 2030. Det innebär att 
Moras befolkning beräknas öka med 451 personer fram till 2022 och 704 personer till år 2030. 

 

 

År Män Kvinnor Prognos total befolkning 

2016 10 220 10 059 20 279 

2017 10 292 10 098 20 390 

2018 10 352 10 134 20 486 

2019 10 399 10 160 20 559 

2020 10 435 10 180 20 615 

2021 10 470 10 203 20 673 

2022 10 503 10 227 20 730 

2023 10 535 10 248 20 783 

2024 10 564 10 267 20 831 

2025 10 588 10 284 20 872 

2026 10 608 10 297 20 905 

2027 10 625 10 308 20 933 

2028 10 638 10 314 20 952 

2029 10 649 10 321 20 970 

2030 10 657 10 326 20 983 
Ovanstående tabell visar prognos för män och kvinnor samt total befolkning.47 

  

                                                           
47 SCB:s prognos från år 2017  
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11.3  Prognos över födelse-och flyttnetto fram till 2022 

 
I SCB:s befolkningsprognos fram till år 2022 beräknas flyttnettot till Mora kommun att vara positivt 
medan födelsenettot förväntas bli negativt. Ett negativt födelsenetto innebär att det föds färre barn än 
antalet personer som dör. Samtidigt beräknas flyttnettot bli positivt. Ett positivt flyttnetto innebär att fler 
flyttar till än från kommunen. Sammantaget beräknas flyttnettot bidra till att befolkningen ökar med 451 
personer fram till 2022.  
 

11.4  Prognos över födelse-och flyttnetto i ett längre perspektiv 

 
I SCB:s befolkningsprognos fram till år 2030 beräknas flyttnettot till Mora kommun att vara positivt 
medan födelsenettot förväntas bli negativt. Ett positivt flyttnetto innebär att fler flyttar till än från 
kommunen. Sammantaget beräknas flyttnettot bidra till att befolkningen ökar med 704 personer fram till 
2030.  
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11.5  Prognos för olika åldersgrupper fram till år 2022 samt i ett 
längre perspektiv  

 

Gruppen äldre (65+ eller äldre) uppskattas öka mest med närmare 13 procent fram till 2030 medan 
befolkningen i arbetsför ålder (19-64år) förväntas att minska med cirka 3 procent under samma period.  
Den yngre åldersgruppen (0–18 år) förväntas att öka med cirka 7 procent fram till år 2030.  

Här nedan visas förväntad prognos för olika åldersgrupper åren 2022 och 2030. 

Åldersgrupp År Befolkningsantal 

Antal 
personer/skillnad 
mot 2016 Procentandel  

0-18år 2016 3990     

  2022 4249 ca +259 ca 6,10% 

  2030 4264 ca +274 ca 6,43% 

 

Åldersgrupp År Befolkningsantal 

Antal 
personer/skillnad 
mot år 2016 Procentandel 

19-64år 2016 11 031     

  2022 10 691 ca -340 ca -3,18% 

  2030 10 688 ca -343 ca -3,21% 

 

Åldersgrupp År Befolkningsantal 

Antal personer/ 
skillnad mot år 
2016 Procentandel 

65+ 2016 5258     

  2022 5789 ca +531 ca 9,17 % 

  2030 6031 ca +773 ca 12,82 % 
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I diagrammet på nedan redovisas hur prognosen ser ut för ålderssammansättningen på hushållen i Mora 
och förändringar mellan 2017 till 2022 samt i ett längre perspektiv.  

 

Åldersgrupp 0–5 år 

 
 
I SCB:s befolkningsprognos beräknas åldersgruppen 0–5 år ha den största ökningen runt år 
2021 dvs. med cirka 50 barn för att sedan dala ner till ett lägre antal fram till år 2030.   

 
Åldersgrupp 6–18 år 

 
 
I SCB:s befolkningsprognos beräknas åldersgruppen 6-18 år stadigt öka i antal fram till år 2025 för att sedan 
minska i antal fram till år 2030. Som mest beräknas denna åldersgrupp öka med cirka 90–120 personer under 
åren 2022–2025.   
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Åldersgrupp 19–64 år 

 
 
I SCB:s befolkningsprognos beräknas åldersgruppen 19-64 år att stadigt minska antal fram till år 2022–23.  
Som mest beräknas denna åldersgrupp minska med cirka 280–310 personer under åren 2022–2023.   

 
Åldersgrupp 65-74år 

 
 
I SCB:s befolkningsprognos beräknas åldersgruppen 65–74 år att öka i antal fram till år 2030.  Som mest 
beräknas denna åldersgruppen öka med cirka 660 personer år 2030. Under åren 2022–2026 beräknas denna 
åldersgrupp att öka med cirka 410–520 personer.   
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Åldersgrupp 75+      

 
I SCB:s befolkningsprognos beräknas åldersgruppen 75+ att stadigt öka i antal fram till år 2030.  Som mest 
beräknas denna åldersgruppen öka med cirka 1150 personer år 2030. Under åren 2022–2023 beräknas denna 
åldersgrupp att öka med cirka 600–710 personer.   
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12  Framtida bostadsbehov 

 
Det framtida bostadsbehovet kan beräknas på ett mer eller mindre avancerat sätt. Eftersom det ändå är 
fråga om bedömningar kan det i det här sammanhanget vara tillräckligt med en enkel bedömning. De två 
faktorer som är avgörande för framtida bostadsbehov är befolkningsprognos och hushållskvot. Faktorer 
som vi då bortser ifrån är till exempel rivningar och ombyggnader som både kan ge och ta bort lägenheter.  
 

12.1  Hushållskvot 

 
Hushållskvot är definierat som antalet invånare per bostad det vill säga ju lägre kvoten är desto fler bor 
ensamma eller i mindre hushåll.  
 
I Sverige bor det i genomsnitt 2,2 personer per hushåll. Det finns dock stora skillnader mellan hushåll i 
olika boendeformer och i olika regioner. Hushåll som bor i småhus är i genomsnitt större än hushåll som 
bor i flerbostadshus.  
 
År 2016 fanns 9661 hushåll i Mora vilket motsvarar i snitt 2,1 personer 48i varje hushåll. 

 
 

 
Ovanstående tabell visar antal personer per hushåll efter boendeform mellan år 2012–2016 i Mora 

12.2  Beräkning av framtida bostadsbehov 

 
För att beräkna det framtida bostadsbehovet använder vi oss av hushållskvoten i kombination med 
befolkningsprognosen. Hushållskvoten är den avgjort viktigaste faktorn när bedömning ska göras av 
kommande bostadsbehov. Det är viktigt att ha i åtanke att en mindre förändring av hushållskvoten kan 
påverka resultatet av beräkningen av framtida bostadsbehov mycket hårt både uppåt och nedåt. En 
mindre förändring av befolkningsprognosen påverkar resultatet marginellt.  
 
Det bör även framhållas att befolkningsprognoser alltid är förenade med ett visst mått av osäkerhet. 
Eftersom befolkningsprognosen är grunden för beräkning av framtida bostadsbehov finns det en 
osäkerhet kring utfallet.  I dagens situation är det särskilt svår att förutse åt vilket håll migrationen pekar 
både på kort och på lång sikt. Det instabila läget i världen påverkar migrationen i hög grad. Både antalet 
som söker asyl och antalet som får uppehållstillstånd påverkas av politiska beslut, såväl i Sverige som i 
andra länder och på EU-nivå och kan snabbt komma att ändras.  
 

                                                           
48 SCB data (2017) 

Boendeform 2012 2013 2014 2015 2016

småhus, äganderätt 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4

småhus, bostadsrätt 2,2 2,1 2,1 2 1,9

småhus, hyresrätt 2 2 2 2 2

flerbostadshus, bostadsrätt 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4

flerbostadshus, hyresrätt 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6

specialbostad 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1

övrigt boende 1,8 1,8 1,7 1,7 1,8

uppgift saknas 1,5 1,4 1,5 1,5 1,4

samtliga boendeformer 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1
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Dagens instabila läge i världen kan också komma påverka hur den framtida hushållskvoten ser ut. Idag vet 
vi inte hur de nyanländas hushållsbildningsmönster kan komma att se ut i framtiden. Eftersom 
hushållskvoten är en viktig del vid beräkning av framtida bostadsbehovet bidrar detta till en osäkerhet 
kring utfallet.     
 
Beräkningen av kommande bostadsbehov förutsätter vi att det kommer att bo 2,1 personer i varje hushåll 
i Mora.  Enligt prognosen beräknas år 2030 vara ett toppår med invånare. Om man räknar från utfallet 
från den 31 december 2016 vilket var 20 279 invånare mot förväntat prognos fram år 2030 som är 20 983 
förväntas befolkningen öka med 704 personer. Om vi sedan förutsätter att det kommer att bo 2,1 
personer per hushåll så beräknas det behöva tillkomma cirka 335 bostäder fram till årsskiftet år 2030. Det 
innebär att det behöver tillkomma cirka 30 bostäder per år fram till år 2030.  

 

För att kommunens målsättning med 22 000 invånare 2030 ska infrias måste det under samma 

förutsättningar tillkomma cirka 820 bostäder fram till år 2030. Det innebär att det behöver tillkomma cirka 

60–65 bostäder per år.  

 

Bedömningen av bostadsbehovet skiftar emellertid. I SCB:s rapport 2015:18, Behov av bostadsbyggande 

(bygger på prognosen 2013) beräknas antalet bostäder som behövs i Moras arbetsmarknadsregion (där 

även Älvdalen och Orsa ingår) mellan åren 2012–2025 vara 313 stycken, det vill säga 22 lägenheter per år.  
 
De olika exemplen visar att beräkningar av kommande bostadsbehov inte är någon exakt vetenskap utan 
det är helt enkelt en fråga om bedömningar, som i sin tur är beroende av tillförlitligheten i den statistik 
som finns.  

12.3  Hur kan Mora möta olika gruppers framtida behov av bostä-
der?  

För att kommunen ska fortsätta växa och utvecklas positivt är det viktigt att man kan 
tillgodose olika gruppers behov av bostadsförsörjning. Det är viktigt att planera för en 
variation av bostäder som kan tillgodose många grupper. En integration av bostäder 
med olika hustyper, upplåtelseformer och lägenhetsstorlekar ska eftersträvas i olika 
områden. Ett sätt att möta framtidens krav är att uppmuntra byggandet av tillgänglighetsanpassade och 
flexibla lägenheter som går att förändra i yta utifrån den tidens behov. Om utbudet av bostäder anpassas 
utifrån de olika gruppernas behov kan detta medverka till att Moras bostadsmarknad blir balanserad och 
hållbar.  
 
För att Moras bostadsmarknaden ska bli balanserad och hållbar krävs det att: 
 

➢ bostadsbeståndet utvecklas i samma takt som befolkningsökningen.   

➢ det finns ett utbud av bostäder för alla typer av individer och hushåll. Bostadsmarknaden måste möta 
de behov människor har i olika livsfaser och livssituationer. Det kan till exempel vara bostäder för 
ungdomar som ska flytta hemifrån, lämpliga boendemiljöer för barnfamiljer eller boendeformer som 
fungerar för den äldre befolkningen.  

 

En balanserad och välfungerande bostadsmarknad kan definieras av att individen snabbt kan finna en 
bostad som är anpassad efter deras behov och krav. Om inte bostadsmarknaden är rörlig kan det innebära 
att det blir låsningar. I en mer rörlig bostadsmarknad ökar valfriheten och det gör det även möjligt för fler 
medborgare kan välja bostad utifrån deras behov. Därför är det viktigt att det finns bostäder som passar in 
på de framtida åldersgruppernas behov och krav.   
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  Olika ålderskategorier har normalt olika behov och önskemål. 

För att få en mer rättvisande bild av bostadsbehovet och kunna analysera det framtida behovet av bostäder 
är det viktigt att titta på hur folkmängdsökningen förväntas fördela sig i olika ålderskategorier. Utifrån detta 
kan man dra slutsatser hur de förväntade hushållen och behoven kommer att se ut för respektive 
ålderskategori. En närmare analys av hushållsutvecklingen i olika ålderskategorier kan ge en tydligare bild av 
vilka typer av bostäder som behövs och vilka behov som man bör ta hänsyn till för respektive åldersgrupp.  

  Den äldre åldersgruppen ökar mest 

Om vi studerar hur folkmängdsökningen fördelas i respektive ålderskategori så kan vi se att den äldre 
åldersgruppen som utmärker sig mest då den antas öka markant i framtiden.  Framförallt är det den äldsta 
generationen som är över 75 år som förväntas att öka mest, därefter är det ålderskategorin mellan 65–74 
år som förväntas öka i antal. 
 
SCB:s statistik för år 2016 visar att i åldersgruppen 80+ är det en högre andel människor som bor i 
flerbostadshus som är bostadsrätt (ca 10,9%) och i specialbostäder (ca 11,3%) men även i hyresrätter (ca 
8,9%). I framtiden kan det tänkas att efterfrågan av sådana bostäder består. För den äldre åldersgruppen är 
det viktigt att det finns ett utbud av billigare mindre bostäder eftersom de ofta bor i ensamhushåll och har 
en begränsad ekonomi. Enligt SCB fakta bor cirka 30 procent av de äldre i åldersgruppen 60 - 80 år i 
ensamhushåll och när de nått 80 års åldern bor majoriteten i ensamhushåll.49 Ur statistisk synvinkel är det 
även personer som är i 80-årsåldern som har de största hjälpbehovet. 50 Eftersom ökningen av de allra 
äldsta betraktas som stor är det viktigt att kommunen tar hänsyn till detta vid den strategiska planeringen 
av bostäder inför framtiden. Ett sätt att möta denna utmaning är att bygga fler tillgänglighetsanpassade 
lägenheter så att äldre kan bosätta sig var som helst i beståndet, utan större anpassning. De flesta äldre är i 
behov av ett socialt sammanhang för att inte bli isolerade och hamna i ensamhet. Tänkbara lösningar på 
detta är så kallade seniorboenden (grupperade på ålder) eller typ-boenden (bo med likasinnade oavsett 
ålder).  

Genom att planera tillgängliga boendeformer kan det bidra till att fler äldre kan bo kvar hemma i eget 
boende längre.  Det kan dessutom bidra till att den äldre får en ökad livskvalitet och självständigheten 
samtidigt som kostnadsbesparingar kan göras inom omsorgsbehovet i form av hemtjänst eller särskilt 
boende hålls nere.  Enligt Morastrand AB söker den äldre åldersgruppen ofta centralt belägna lägenheter 
med hiss men även marklägenheter. Boenden för äldre bör lokaliseras med närhet till servicepunkter så att 
de exempelvis kan gå till affären för att handla mat. Det är också fördel om de kan lokaliseras i närheten 
av park –eller naturmark och kollektivtrafik. Mer om boenden inom äldreomsorgen i kapitel 17 under: Nuläge och 
framtidsprognos för äldreomsorgen. 

  Åldersgrupp 19–64 år 

Enligt prognosen minskar andelen personer i arbetsför ålder. Åldersgruppen 19–64 år beräknas att stadigt 
minska antal fram till åren 2022–23.  Som mest beräknas denna åldersgrupp minska med cirka 280–310 
personer under åren 2022–2023.  
 
I den här gruppen ingår ungdomar och studenter. Unga är en grupp av människor som ofta har svårt att 
komma in på bostadsmarknaden. De har ofta inte viljan eller ekonomiska resurser att förvärva en bostadsrätt 
eller ett eget hus. Enligt undersökning av SCB är det vanligast att åldersgruppen 20–30 år bor i hyresrätter i 
Sverige. För Moras del visar SCB:s statistik för år 2016 att i åldersgruppen 20–29 år är det en högre andel 
människor som bor i flerbostadshus som är hyresrätt (ca 25–27%).  
 
 Främst brukar denna åldersgrupp söka små och billiga hyresrätter i tätorter. Därför är viktigt att det finns 
ett utbud mindre centralt belägna prisvärda hyresrätter som kan möta den åldersgruppens behov.  Majori-
teten av flyttarna under en persons livstid sker i åldern 20–30 år. Ungdomar är rörligare än andra grupper 
på bostadsmarknaden och söker ofta boenden under kortare tid än andra grupper. Den här gruppen byter 
oftare arbets- och studieort än andra grupper och det är därför extra viktigt att det finns boende på en plats 
från vilken det går att röra sig i en så stor region som möjligt. Från 30 års ålder är det vanligast att man bor 

                                                           
49 SCB 
50 Äldreomsorgen Mora kommun 2015 PWC 
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i småhus i Sverige.51 Även för Moras del visar SCB:s statistik från år 2016 att en högre en högre andel bor i 
egna småhus från 30 års ålder. Statistiken visar även att i åldersgruppen 40–69 år är det flest människor som 
bor i egna småhus (ca 80%) men även i flerbostadshus som är hyresrätt (ca 10%) och att andelen som 
efterfrågar bostadsrätter ökar med en viss grad från 60 års åldern. I Sverige finns det en trend att människor 
på äldre dar efterfrågar ett bekvämt eget boende där man slipper krav på att exempelvis lägga ner tid och 
jobb på hus, snöskottning och trädgård. Denna trend kan tänkas fortgå i framtiden.   

 

 

  Barnfamiljen 

Under de första fem åren i livet flyttar många barn från flerbostadshus till småhus och de bor kvar där 
med sina familjer tills de är närmare 20 år.52.Enligt prognos kommer personer i åldern 0–18 år att öka en 
viss del. Denna ökning kan bidra till en ökad efterfrågan av småhus, såväl nybyggda som begagnade, men 
även efterfrågan på större lägenheter i attraktiva områden för barnfamiljer.   För barnfamiljen kan 
närheten till förskola, skola och aktiviteter betyda mycket i valet av bostadsläge. Det är viktigt att det finns 
ett utbud som efterfrågas av denna grupp då det kan bidra till att fler människor i arbetsför ålder flyttar till 
kommunen. 

 

  Bostäder för alla  

För att kunna skapa bostäder som passar fler livsstilar, plånböcker och intressen behöver vi bygga varierat 
och skapa flexibla bostäder som kan ta hänsyn till de olika behov som olika människor har.  

 

 

                                                           
51 SCB, Halva befolkningen bor i småhus 
52 SCB, Halva befolkningen bor i småhus 
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I Mora finns det förutsättningar att bo i vackra miljöer. 

 

12.4  Framtida behov av bostäder för människor med särskilda be-
hov  

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 år 2031. Uppräkningen beror på att det redan idag finns ett underskott av 
platser. I samband med att nytt boende öppnar i Ekbacken under sommaren 2017 beräknas det kortsiktiga 
behovet av särskilt boende vara täckt fram till år 2019. Behovet av hemtjänst kommer också att öka under 
perioden med cirka 200 brukare. År 2032 beräknas äldreomsorgen kost cirka 200 mkr mera än om nuva-
rande servicenivå bibehålls. 

Enligt SCB:s befolkningsprognos för kommunen kommer antalet invånare som är 65 år och äldre att öka 
under perioden 2016–2020 med cirka 300 personer, varav cirka 100 av dem är 80 år och äldre.  Ökningen 
av antalet personer som är 80 år eller äldre kommer att öka allt kraftigare med åren.  Det är också gruppen 
80 år och äldre som har det största behoven av insats i form av hemtjänst eller på särskilt boende.   

I samband med att det nya särskilda boenden på Ekbacken tas i drift vid halvårsskiftet beräknas det kort-
siktiga behovet vara täckt fram till år 2022/23. Behovet av hemtjänst bedöms öka med cirka 20–25 bru-
kare under planperioden, kostnad cirka 5000 tkr. 

Det kommer att behövas ytterligare ett boende med drygt 30 platser från år 2022/23 och ytterligare ett 
boende med drygt 30 platser från år 2025/26. Eftersom planerings/projekteringsprocessen tar relativt lång 
tid så bör man i direkt anslutning till att det första boendet står klart påbörja projektering av ytterligare ett 
boende. 

 

Slutsatser: 

• För att möta den växande gruppen av äldre med olika former av vård och omsorg behöver kommu-
nen projektera för ytterligare ett särskilt boende, antingen ett nytt eller bygga om ett befintligt trygg-
hetsboende. 
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• Kommunen behöver planera för nya boendeformer anpassade för personer som inte har behov av 
vård – och omsorgsboende men ändå behöver något annat än till exempel hemtjänst i hemmet. (Soci-
aldepartementet 2017) 

• Det behöver satsas på olika mellanboendeformer för äldre. Bostäder som är centralt belägna och an-
passade för äldre. 

• För att socialnämnden ska kunna arbeta med hemmalösningar och förebygga placeringar behövs det 
stödboenden. I dagsläget behövs cirka 10 stycken för den gruppen ungdomar. För ensamkommande 
ungdomar saknas cirka 20 stycken stödboendelägenheter. 

• Det finns även behov av lägenheter för personer med psykisk ohälsa. Socialnämnden har 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 förut-
sättning för att personen ifråga ska kunna komma vidare ur sitt missbruk.  

• För att kunna klara personalförsörjningen framöver måste det finnas lägenheter att erbjuda de perso-
ner som vill arbeta i Mora.53 

 

 

Socialdepartementets utredning (Ds 2017:12) om förenklat beslutsfattande och särskilda 
boendeformer för äldre säger bland annat följande. 
 

Promemorian Om förenklat beslutsfattande och särskilda boendeformer för äldre har utarbetats inom 
Socialdepartementet. Arbetet har genomförts med ledning av regeringens kommittédirektiv Nationell 
kvalitetsplan för äldreomsorgen (Dir. 2015:72), deluppdragen fyra och fem.  

Deluppdraget fyra handlar om en översyn av begreppet särskilda boendeformer för äldre. Utredaren 
ska analysera om det finns behov av en ny boendeform där äldre personer, som inte behöver omfat-
tande vård och omsorg dygnet runt, får tillgång till trygghet och social gemenskap.  

Om utredaren finner att behov av en ny boendeform föreligger ska förslag om hur en sådan boende-
form kan inrättas lämnas. Utgångspunkten ska vara de äldres behov av trygghet och omsorg samtidigt 
som kostnadseffektivitet främjas. Utredaren ska i detta sammanhang överväga om kommunerna bör 
ges ökade möjligheter att lämna stöd till äldre personer som inte bedöms behöva särskilt boende med 
dygnet-runt omsorg eller om boendebegreppet i socialtjänstlagen bör utvecklas.  

Deluppdraget fem handlar om flexibla former för beslut om äldreomsorg. Utredaren ska om det be-
döms lämpligt lämna förslag som innebär att kommunerna kan besluta om omsorg och annan service 
till äldre på ett enklare och mer flexibelt sätt än idag. En förutsättning är att rättssäkerheten för den en-
skilde inte ska försämras.  
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12.5  Placering av befintliga särskilda boenden  

Placeringen av särskilda boenden inom kommunen är avgörande för hur verksamheten ska fungera, dels 
när det kommer till hur logistiken emellan sköts, men även kring andra samarbetsfrågor och verksamhet-
ens möjligheter till delade aktiviteter mellan boendena. Boendena Stenudden, Tall- och Björkudden, Em-
magården, Strömsgårdarna samt Tomtebogården ligger centralt, omkring 0,5 – 1,5 km från stadskärnan. 
Boendet i Noret Norra Ekbacken ligger cirka 4,5 km från stadskärnan. Juntgården (Venjan) och Gullogår-
den (Siknäs) ligger med ett avstånd på 55 km respektive 42 km från Mora. Detta betyder att de flesta bo-
endeplatserna ligger inom 1,5 km från stadskärnan. Resterande av äldreboendeplatserna är placerade långt 
västerut, med avstånd på 55 respektive 42 km från Mora. Detta sätter andra krav på hur de ska drivas och 
fungerar rent praktiskt.54 

12.6  Avvecklings eller upprustningsmöjligheter  

Enligt uppgifter från Socialnämnden är flertalet av kommunens äldreboenden i behov av avveckling eller 
upprustning på sikt. Framförallt är det Spanskgården som är mest aktuellt för avveckling eller upprustning. 
Spansksgården beskrivs som mycket slitet och ej ändamålsenligt Arbetsmiljöverket har satt krav på att 
badrummen måste byggas om då de är för små. Dessutom har Spanskgården den minsta boendearean per 
boende, vilket påvisar en svårighet att idag uppfylla de krav som finns idag avseende boendekvalitet och 
arbetsmiljö. Enligt Morastrand AB finns det möjlighet att upprusta bostäder på Morastrand AB.55 En al-
ternativ användning av byggnaden och/eller marken kan behöva utredas vidare. Boendets centrala place-
ring och små ytor gör det lämpligt till andra bostadsformer såsom exempelvis för studentbostäder. Utöver 
Spanskgården så beskrivs Gullogården som svår att belägga då den ligger långt ifrån tätorten. 56 

12.7  Gruppboenden enligt lag LSS 

I dagsläget finns det inte behov av fler gruppboenden.   

12.8  Korttidsboenden  

I dagsläget finns det inte behov av fler korttidsboenden.   

12.9  För åldersgruppen som studerar på Mora gymnasium 

Mora kommun har upprättat ett planprogram för bostäder för elever vid Mora gymnasium. I dagsläget 
räknar man med att det finns ett behov av cirka 150 bostäder. Dels behövs bostäder för idrottsgymnasiets 
elever, som idag bor utspridda på olika platser i tätorten, dels behövs bostäder för elever som har sin hemort 
på längre avstånd, exempelvis Idre och behöver flytta in till Mora för gymnasiestudier. Ett krav är att de ska 
vara lokaliserade i nära anslutning till gymnasiet för att underlätta samordning och transporter. Möjligheter 
till bra elevbostäder är ett konkurrensmedel för gymnasiet. För att underlätta samordning och ge möjlighet 
till boendestödjare behöver dessa samlokaliseras och även ligga nära gymnasieskolan på Broåkern 
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12.10 Bostäder för nyanlända 

Mora kommun ansvarar för nyanlända i enlighet med Bosättningslagen. År 2016 tog Mora kommun emot 
82 personer på anvisning och 70 egenbosättare. Fördelningen för år 2017 är 85 personer på anvisning.  
Prognosen för egenbosättare och anhöriginvandringen är 75 personer.  Migrationsverket uppskattar att 40 
procent av de som anvisats till kommunen är ensamhushåll som har ett behov av mindre lägenheter och 
60 procent är familjer som är i behov av flera rum i bostaden. Det finns en stor osäkerhet gällande det 
framtida behovet av boenden för nyanlända och flyktingar. Faktorer som kan påverka är till exempel ut-
vecklingen i Mellanöstern och valet i Turkiet samt hur den framtida flyktingpolitiken kommer att utfor-
mas. En annan osäkerhetsfaktor för bedömningen av behovet av bostäder är hur stor anhöriginvandringen 
blir till kommunen och antalet kvotflyktingar. Den senaste tiden har det varit akut svårt att få tag på lägen-
heter. Nuvarande situation gör att antalet kontinuerligt ses över och omprövas vid behov.  

12.11 Stödboenden och bostäder för ensamkommande barn 
och ungdomar (HVB-hem)  

Under år 2018 kommer det att göras en anpassning av verksamheten för ensamkommande barn och ung-

domar. Detta på grund av att man sett behovet av stöd i form av HVB-hem förändras när de ensamkom-

mande bott i kommunen en längre tid. Den största delen av ungdomar klarar då att flytta från HBV- hem 

till ett mera självständigt stödboende. Det innebär att kommunen kommer att göra om Ovansiljans HVB - 

hem till ett stödboende. HVB-platser får köpas in om det visar sig att det finns behov av dessa. 
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13  Planberedskap 2017–2020 

 
Nedan redovisas kartor och tabeller över de byggmöjligheter som finns idag och de som vi planerar för 
under perioden 2017–2020.  
 

 
 
  

År Område Möjlig bebyggelse Fastighet Fastighetsägare Övrigt

1)      Morkarlby nedre skola och Zornska
Morkarlby 21:9, 

21:18 medflera Mora kommun Plan på väg mot antagande

2)     Tuvan

Förslaget är att möjliggöra för 

ett bostadshus där det idag 

finns ett garage och att höja 

tillåten byggnadshöjdför en 

befintlig byggrätt upp till sex 

våningar samt att möjliggöra för 

carport eller garage på en 

befintlig parkeringsyta. Öna 332:1 Mora Strand AB

Plan är antagen i  kommunfullmäktige 

den 19 juni 2017.

1)      Saxnäs

2)     Canada

3)     Grönängen

4)     Planprogram Tingsnäs

1)      Brandstation

2)     Noretgården

3)     Saxnäs

4)     Canada

5)      Grönängen

6)     Planprogram Tingsnäs

7)      Vålan

1)      Canada

2)     Noretgården

3)     Saxnäs

4)     Brandstation

5)      Broåkern

6)     Grönängen

7)      Planprogram Tingsnäs

1)      Canada

2)     Busstation Ingår i "genomfarts projektet"

3)     Brandstation

4)     Broåkern

5)      Noret Norra

6)     Planprogram Tingsnäs

7)      Vålan 

1)      Brandstation

2)     Broåkern

3)     Noret Norra

4)     Tingsnäs

5)      Canada

1)      Kråkberg planprogram

2)     Broåkern

3)     Noret Norra

4)     Tingsnäs

5)      Canada

Våren 2017

Hösten 2017

Våren 2018

Hösten 2018

Våren 2019

Hösten  2019
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Bilaga 1 Karta över planerade områden 2017–2020 
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Bilaga 2. Bostäder för människor med särskilda behov. 
Kartor nedan visar SÄBO och gruppboenden är belägna. 
 
  

 
Figur 1) Bild ovan visar Säbo boendena: Stenudden, Emmagården, Strömgårdarna, Björkudden samt 
Tomtebogården.  
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Figur 2) Bild ovan visar var SÄBO boende vid Noret Norra Ekbacken samt trygghetsboende på Noretgården är 
belägna. 
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Figur 3) Bild ovan visar var SÄBO boendet Juntgården är beläget. 
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Figur 4) Bild ovan visar var Säbo boendet Gullogården är beläget. 
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Figur 5) Bild ovan visar var trygghetsboendet Stoltgården är beläget. 
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Figur 6) Bild ovan visar var trygghetsboendet Hanslinden är beläget. 

 


