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KOMMUNSTYRELSENS 
 ORDFÖRANDE HAR ORDET

engagemang hos föreningar, näringsliv, organisa
tioner och frivilliga när det gäller integration, vilket 
är betydelsefullt för kommunen. Öppna ditt hem 
är något som kommunen arbetar med för att öka 
tillgången till bostäder. Mora kommun hjälper till 
att matcha den som kan hyra ut en bostad med en 
passande hyresgäst. Man bestämmer själv om man 
vill hyra ut till en barnfamilj, ett par eller någon 
ensamstående. Kommunen hjälper till att upprätta 
hyreskontrakt.

Dalarnas nya landshövding Ylva Thörn besökte 
kommunerna i länet under våren. Besöket i Mora 
blev lyckat och många representanter från näringsliv 
och föreningar var med under dagen. Bland annat 
besöktes Morakniv. Kommunen bjöd på ett spän
nande program med skidtur i spårmaskin, musik 
under lunchen och besök på Zorngården. Dagen 
avslutades med att landshövdingen och undertecknad 
medverkade i Kapitaldagen på Mora Parken där över 
60 representanter från näringslivet i Mora deltog.

Infrastruktursatsningar är viktiga för kommunens 
tillväxt. Ett stort arbete har ägnats åt att stärka 
flygets betydelse i Dalarna. Diskussioner har förts 
med Region Dalarna, Trafikverket och Närings
departementet. Dalabanan kräver upprustning och 
restiden till Stockholm tenderar att bli förlängd. Då 
blir flyget än viktigare. En annan stor satsning är 
Genomfart Mora och under året förekom täta dia
loger med Trafikverket. Öppna möten arrangerades 
och Moraborna har kunnat ta del av planerna och 
fått möjlighet att lämna synpunkter. Utbyggnaden 
av stadsnätet går vidare och takten har ökats, då 
efterfrågan ökat. Under 2017 fortsätter utbyggnaden 
i Gopshus, Fu, Gesunda, Bergkarlås, Risa, Oxberg, 
Garsås och Kättbo. 

Mora kommun fortsätter att växa och vi blir fler 
Morabor. Den 31 december var vi 20 295 invånare, 
vilket var fler än prognoserna visat. Att växa inne
bär att vi får bättre förutsättningar att utveckla kom
munen, men det medför också att behoven ökar. 

Skolframgång är ett högt prioriterat mål. Därför 
var det glädjande att Mora kommun klättrade till 
61:a plats i Lärarförbundets skolranking, bäst i 
Dalarnas län. 

Behovet av bostäder och kompetens är fortsatt 
stort, så mycket fokus läggs på dessa frågor. 
Näringslivet i Mora går bra med fler företag och 
färre konkurser. Handeln fortsätter att öka liksom 
besöksnäringens omsättning. Att företagen har god 
tillväxt visade sig då kreditupplysningsföretaget Syna 
delade ut priset till bästa tillväxt i varje län. Mora 
kommun placerade sig på tredje plats i Dalarnas län. 
För att få uppmärksamma företagen arrangerade 
Mora Köpstad en Moragala i november. Det blev en 
lyckad tillställning och många utmärkelser delades ut 
till olika företag.

Ett särskilt boende började byggas i Noret Norra och 
ett LSSboende i Morkarlby. Driften har upphandlats 
och det är glädjande att kunna erbjuda bredare val
frihet i Mora. Andra stora projekt var ombyggnaden 
av Fridhemsplan som blev klar under försommaren. 
Beslutsunderlag för en ny brandstation togs fram och 
arbetet tar fart 2017.

Under hösten 2015 tog Sverige emot många 
flyktingar och i Mora drivs olika verksamheter för 
asyl sökande och ensamkommande barn. I januari 
öppnades ett tillfälligt flyktingboende i gamla 
Zornska skolan. Verksamheten fungerade väldigt 
bra och var i drift fram till april, då verksamheten 
inte längre efterfrågades. Det finns ett fortsatt stort 
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Kommunfullmäktige beslutade att Sollerö kom
munalhus skulle säljas. Beslutet överklagades och 
sockenföreningens utvecklingsplaner har bromsats. 

Demokratifrågor, medborgarinflytande och 
medborgardialog är något som är viktigt och som 
kommunen arbetar med. En seniordag med tema 
trygghet genomfördes, liksom en demokratidag för 
unga. Det var också diskussioner och arbete kring 
regionfrågan och ett välbesökt öppet möte genom
fördes i Andreasgården där 77 personer deltog. Syn
punkter som kom fram skickades med i remissvaret 
från kommunen. Mora deltog i ett internationellt 
ledarprogram för kvinnor för att utbyta erfaren
heter kring välfärd och politiskt ledarskap. Det är 
spännande att vara mentor till Sumitra Chandel från 
Shimla i Indien. Sumitra besökte Mora några dagar 
och tog del av det politiska arbetet. 

Det har även varit en del stök under året och då 
främst i Noretområdet. Dialog med medborgarna 
och Polisens statistik över anmälningar och händelse
rapporter identifierade parkeringarna vid Noret 
som ett problem. Polisen arbetade med så kallade 

medborgarlöften i samverkan med kommuner och 
andra aktörer för att öka tryggheten i samhället. 
Medborgar löftet om samverkan kring Noret är det 
första i Mora kommun. I september signerades 
medborgar löftet och ett samverkansavtal mellan 
Mora kommun och Polisen. 

I slutet av november utbröt en brand på Mora 
gymnasium. Det blev omfattande skador men ingen 
människa kom till skada, tack och lov. Personalen 
i våra verksamheter var fantastisk och hanterade 
situationen på ett professionellt sätt. Gymnasiets och 
kulturförvaltningens personal ordnade inte bara läget 
på gymnasiet, utan även en hel del runtomkring som 
Mirandas julshow, som fick flyttas till andra lokaler 
med kort framförhållning. Det var suveränt jobbat.

Jag vill rikta ett stort tack till alla medarbetare i 
kommunen. Ni gör ett bra jobb och det betyder så 
mycket för så många. Tillsammans utvecklar vi och 
bygger ett växande Mora.

Anna Hed
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VIKTIGA HÄNDELSER

De två sista månaderna 2015 och i början av 2016 
kom rekordmånga flyktingar till Sverige. I Gesunda 
öppnades ett asylboende och vid Zornska ett så 
 kallat kommunalt evakueringsboende efter för frågan 
från  Migrationsverket. Kommunstyrelsen inrättade 
en integrationsenhet med ansvar för att ta emot per-
soner med uppehållstillstånd enligt boendelagen. 
Mora kommun fick ansvar för 82 nyanlända 2016. 
Dessutom valde ett 70-tal nyanlända att bosätta 
sig i kom munen på eget initiativ. Verksamheten för 
ensamkommande flyktingbarn är sedan 2015 organi-
serad under social nämnden. Moras avtal med Mig-
rationsverket innebar att kommunen skulle ta emot 
130 ensamkommande barn 2016. Efterfrågan på 
platser minskade successivt. Socialnämnden började 
därför avveckla upphandlade platser i privat regi. 

Trafikverket och Mora kommun har under en 
längre tid arbetat för en smidigare och säkrare genom-
fart, där trafiken ska flyta bra oavsett om man cyklar, 
går, åker bil eller reser kollektivt. Ett förslag till avtal 
om medfinansiering och samverkan om E45/RV70 
genom Mora steg 1–3 upprättades. Avtalet godkändes 
av kommunfullmäktige i januari 2017.

Kommunfullmäktige fattade beslut om en ny va-plan 
för åren 2015–2019. Huvudsyftet är att arbeta syste-
matiskt för bra dricksvatten och omhänder tagande 
av avloppsvatten så att en god livsmiljö garan teras 
även på lång sikt. Ett förslag till dagvatten program 
utarbetades. Det ska användas när man planerar och 
exploaterar nya områden samt vid förtätning och 
ombyggnad. En ny va-taxa antogs. Den är anpassad 
till utbyggnaderna i va-planen och justerar avgifts-
nivåerna mellan villa och lägenhet.

Enligt kommunallagen ska varje kommun ha mål 
och riktlinjer för kommunala angelägenheter som 
utförs av privata aktörer. Mora kommun antog ett 
sådant program för mandatperioden 2015–2018.

Under 2015 och 2016 deltog kommunen i ett 
projekt med Sveriges Kommuner och Landsting för 
att utveckla medborgardialogen. Det resulterade i 
styrprinciper för hur medborgardialogen ska föras i 
kommunen. 

Riktlinjer för markanvisning och exploaterings-
avtal utarbetades för att skapa tydliga regler och för-
utsättningar för mångfald när det gäller byggherrar, 
upplåtelseformer, arkitektur och markanvändning. 
Beslut om väg, vatten och avlopp för bostads-
området Noret Norra (Ekbacken) och industri-
området Örjastäppan fattades. Byggstart av bostäder 
och industrier kan ske 2017. Trafikverket har krävt 
att Mora kommun bekostar en cirkulationsplats 
vid det nya bostadsområdet. Kommunfullmäktige 
beslutade att den ska ingå i exploateringskostnaden.

Kommunstyrelsen beslutade att rektorer och 
socialsekreterare skulle prioriteras i löneöversynen. 
Underlag inhämtades från både förvaltningschefer 
och fackliga organisationer.  

Polisen arbetade med så kallade medborgarlöften. 
En dialog fördes med medborgarna om vilka områden 
de tycker att polisen ska arbeta med för att öka trygg-
heten i samhället. Kommunen och Polisen enades om 
att området vid Norets köpcentrum ska prioriteras. 
Störande musik från bilar sena kvällar och nätter 
har varit ett stort problem för boende. För att stävja 
problemet ändrades de lokala ordningsföreskrifterna, 
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så att polis kan bötfälla den som uppenbart stör 
allmänheten genom att spela musik på hög volym.

I september antog fullmäktige en detaljplan för en 
ny räddningsstation vid Mäxvägen och en detaljplan 
som gör det möjligt att förtäta bebyggelsen vid 
 Kyrkogatans norra del.

Kommunfullmäktige beslöt att sälja Sollerö 
kommunal hus i enlighet med lokalförsörjnings-
strategin. Fastigheten ska överlåtas till Sollerö 
socken förening för 1 kr med ett driftbidrag på 
300 tkr per år i två år. Beslutet överklagades och 
verkställdes inte 2016.

Landstinget och Borlänge, Falu och Mora kom-
muner är delägare i AB Dalaflyget med flygplatserna 
Dala Airport och Mora/Siljan flygplats. Bolaget driver 
både ekonomisk och icke ekonomisk verksamhet 
med iakttagande av EU:s statsstödregler. För att inte 
komma i konflikt med reglerna ska ägarna beskriva 
att man inte bryter mot konkurrensreglerna, utan 
följer SGEI-kriterierna. Beslut om ett nytt SGEI- 
förordnande fattades.

Ett ettårigt projekt ska pröva möjligheten till en 
inlandspendel. Syftet är att utveckla Snötåget mellan 
Mora och Östersund.

Kommunen förvärvade en fastighet i Kråkberg 
(4,5 mkr) för nya bostadsområden och en skogs-
fastighet (1,2 mkr) i närheten av Vanån för framtida 
vattenförsörjning.

Utbyggnadstakten av fibernätet ökade och 
kommun fullmäktige sköt till ytterligare 8 mkr. Där 
fibern grävs fram ansluter sig 50 procent av hus-
hållen. Det ger bättre ekonomiska förutsättningar än 

ursprungskalkylerna på mellan 30 och 40 procent. 
Med nuvarande utbyggnadstakt klarar kommunen 
riksdagens nya mål, det vill säga att 95 procent av 
hushållen ska ha möjlighet att ansluta sig till år 2020.

Mora kommun ställde sig bakom beslutet att 
avveckla Siljan Turism och bilda Visit Dalarna, ett 
länsgemensamt bolag för turistbyrå- och destina-
tionsutveckling. För Moras del blir kostnaden ungefär 
densamma. Ett länsgemensamt bolag kan effektivare 
marknadsföra och stärka Dalarna som turismlän.

Mora, Orsa, Älvdalens, Vansbro och Malung- 
Sälens kommuner påbörjade arbetet med gemensam 
livsmedelsupphandling. I möjligaste mån ska man 
skapa förutsättningar och underlätta för lokalt produ-
cerade livsmedel, ställa svenska djurskyddskrav och 
arbeta för att minst 25 procent ska vara ekologiska 
livsmedel.

Tre större investeringsprojekt pågick 2016: upp-
rustning och ombyggnad av Fridhemsplan (färdigt till 
midsommar), ett nytt LSS-boende och ett nytt sär-
skilt boende (färdiga våren 2017). Verksamheten ska 
drivas av privata entreprenörer och har upphandlats 
av socialnämnden. 

Den 28 november larmades brandkåren till Mora 
gymnasium. Polisen spärrade av stora delar av skolan 
och misstänkte tidigt att branden var anlagd. Det är 
ännu inte klarlagt. Tack vare att brandkåren snabbt var 
på plats och att gymnasiets brandskyddsorganisation 
fungerade mycket bra kunde skadorna begränsas. De 
blev ändå mycket omfattande, och undervisning och 
verksamhet fick bedrivas i alternativa lokaler en tid. 
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MÅLUPPFYLLELSE

resurser så effektivt som möjligt, för att ge mesta 
nytta för invånarna. Nämndmålen har fastställts av 
kommunfullmäktige och är nedbrutna till mått som 
följs upp i delårsbokslut och årsredovisning. Graden 
av måluppfyllelse illustreras med följande symboler:

zzzUppfyllt, minst 100 procents måluppfyllelse

z� z
Delvis uppfyllt, minst 80 och lägre än 100 procents  

måluppfyllelse

zJ zInte uppfyllt, lägre än 80 procents måluppfyllelse

Utfall för bedömning saknas

Nedan redovisas måluppfyllelsen för nämndmålen 
enligt Kommunplan 2016 och den kompletterande mål
revidering som beslutades under våren. En samman
fattande analys av respektive målområde och Mora 
kommuns utveckling för att nå den långsiktiga visionen 
och målbilden ges också. 

VISION OCH STYRMODELL
VISION OCH MÅLBILD 2022: REGIONSTAD 
MORA FÖR ETT AKTIVT LIV
Mora är 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 leva ett aktivt liv.

Mora kommuns styrmodell bygger på mål och 
resultat som grund för att prioritera och styra kom
munens utveckling. Planering och genomförande ska 
utgå från ett internt och ett externt perspektiv. Det 
externa perspektivet har medborgarna i fokus och 
handlar om verksamhet, service och bemötande som 
kommunen levererar. Det interna perspektivet har 
medarbetaren och kommunens organisation i fokus. 
Det handlar om förutsättningar som har betydelse för 
genomförande och effektivitet. Med utgångspunkt 
från visionen formuleras strategiska mål och mätbara 
nämndmål som grupperas i fyra målområden. Syftet 
är att uppnå visionen och att styra kommunens 
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MÅLOMRÅDE – LIVSLÅNGT LÄRANDE
STRATEGISKT MÅL

MORA KOMMUNS GRUNDSKOLA SKA UTVECKLAS OCH 
NÅ BÄTTRE RESULTAT ÄN TIDIGARE ÅR
NÄMNDMÅL

MÅLUPPFYLLELSEN SKA ÖKA OCH FÖR- OCH 
GRUNDSKOLOR SKA NÅ BÄTTRE RESULTAT ÄN 
TIDIGARE ÅR
Mått Mål

2016
Utfall
2016

Målupp
fyllelse

Utfall
2015

Pedagogisk verksamhet i för

skolan – personalens och föräld

rarnas syn på barnens utveck

ling av förmågor och förståelse. 

Viktad nöjdhetsgrad i procent. 85 86,2

zz zNytt 

mål 

2016

Andelen elever som har en 

positiv syn på undervis ningen 

årskurs 5, procent. > 75 86 
zz z

Nytt 

mål 

2016

Andelen elever som har en 

positiv syn på undervis ningen 

årskurs 8, procent. > 75 68
z�z

Nytt 

mål 

2016

Andel elever som uppnår målen 

i skolans alla ämnen i årskurs 6 

ska öka årligen, procent. >1 80,1
zz z

78,3

Andelen elever som uppnår 

målen i skolans alla ämnen 

årskurs 9, procent. 100 68,2

zJ z

73,0

Genomsnittligt meritvärde för 

årskurs 9. 220 203,4
z�z

215,3

Andelen behöriga till ett yrkes

program ska öka årligen, procent. +1

–3,1

(76,9)
zJ z

(80)

STRATEGISKT MÅL

MORA KOMMUN SKA HA EN STARK GYMNASIESKOLA 
UTIFRÅN ETT SAMLAT BEHOV
NÄMNDMÅL

VERKA FÖR KVALITETSFÖRBÄTTRINGAR
Mått Mål 

2016
Utfall 
2016

Målupp
fyllelse

Utfall 
2015

Andelen elever med 

högskoleförberedande 

examen, procent. 93 96,8
zz z

97,0

Andelen elever med 

yrkes examen, procent. 85 97,3 zz z 94,0

NÄMNDMÅL

ATTRAKTIV GYMNASIESKOLA I REGIONEN
Mått Mål 

2016
Utfall 
2016

Målupp
fyllelse

Utfall 
2015

Andelen förstahands sökande 

från kommuner i förvaltnings

området, procent. 62 67,8
zz z

53,4

SAMMANFATTANDE ANALYS – 
LIVSLÅNGT LÄRANDE
Den genomsnittliga måluppfyllelsen i för och grund
skolan låg på 94,5 procent, vilket innebar att målen 
delvis uppfylldes. Av 7 mål uppfylldes 3 och 2 upp
fylldes inte. Den mest oroväckande utvecklings
tendensen visade måttet andelen elever som uppnår 
målen i skolans alla ämnen i årskurs 9. Utfallet var 
68,2 procent, en minskning med 4,8 procent. Övriga 
mål uppfylldes delvis, det vill säga en måluppfyllelse 
över 80 procent. Målen är högt satta och ligger i linje 
med de nationella målen. Till exempel är målet 100 
procent för andelen elever som uppnår målen i skolans 
alla ämnen årskurs 9. Tre av fyra jämförbara mät
värden för grundskolan försämrades, vilket är en oro
ande utveckling. 

I gymnasieskolan var den genomsnittliga målupp
fyllelsen drygt 109 procent. Samtliga mål uppfylldes 
och hade en måluppfyllelse på 100 procent eller 
högre. Två av tre mätvärden hade utvecklats i positiv 
riktning jämfört med 2015. Starkast utveckling hade 
andelen förstahandssökande från kommuner i förvalt
ningsområdet som ökade från 53,4 till 67,8 procent. 
Andelen elever med högskoleförberedande examen låg 
på 96,8 procent vilket var 0,2 procent lägre än 2015, 
men fortfarande mycket bra. Detsamma gällde an
delen elever med yrkesexamen inom tre år som ökade 
från 94 till 97,3 procent.

Den sammanfattande analysen är att Mora kom
mun utvecklas starkt på området livslångt lärande. 
Den genomsnittliga måluppfyllelsen för förskola, 
grundskola och gymnasieskola låg på 102 procent. 
Utvecklingen i förskolan och gymnasieskolan låg i 
linje med visionen och ambitionerna. Att gymnasie
skolan har en god måluppfyllelse är ett bevis på att 
eleverna har fått goda baskunskaper i grundskolan. 
De vikande verksamhetsresultaten i grundskolan är 
en oroande faktor för målområdet livslångt lärande.
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MÅLOMRÅDE – VÅR HÅLLBARA KOMMUN
STRATEGISKT MÅL

MORA SKA VARA ETT HÅLLBART SAMHÄLLE
NÄMNDMÅL

MORA KOMMUN SKA VERKA FÖR ETT ÖKAT ANTAL 
RESANDE MED KOLLEKTIVTRAFIK
Mått Mål

2016
Utfall
2016

Målupp
fyllelse

Utfall
2015

Antalet resande med 

buss. 370 000 278 051
zJ z

346 904

NÄMNDMÅL

KOLDIOXIDUTSLÄPPEN FRÅN ENERGIANVÄNDNINGEN I 
KOMMUNENS BYGGNADER OCH KOMMUNKONCERNENS 
RESOR SKA MINSKA FRÅN FÖREGÅENDE ÅR MED 
5 PROCENT
Mått Mål 

2016, 
procent

Utfall 
2016

Målupp
fyllelse

Utfall 
2015

Mängden koldioxid från 

energianvändningen i 

kommunens byggnader 

ägda av Mora kommun 

och Morastrand AB 

(mängd i ton). –5

(1 010 

ton)

Mängden koldioxid från 

Mora kommun och de 

kommunala bolagens 

resor (mängd i ton, för

ändring i procent). –5

(618 ton)

+39,8

zJ z

442 ton

Andelen personbilar som 

är miljöbilar i koncernens 

fordonspark, procent. > 60 59
z�z

61

STRATEGISKT MÅL

MORA KOMMUNSVERKSAMHETER SKA BEDRIVAS MED 
GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING
NÄMNDMÅL

KOSTNADSEFFEKTIV VERKSAMHET OCH ORGANISATION
Mått Mål 2016 Utfall 

2016
Målupp
fyllelse

Utfall
2015

Årets resultat i andel av 

skatteintäkter och gene

rella statsbidrag, procent. 0,5 5,2
zz z

0,5

Andelen investeringar i 

skattefinansierad verk

samhet som sker med 

egna medel (utan upp

låning), procent. 100 100

zz z
100

Kommunkoncernens 

låneskuld per invånare 

31 december, kr. < 55 000 49 995
zz z

47 453

SAMMANFATTANDE ANALYS –  
VÅR HÅLLBARA KOMMUN
På målområdet vår hållbara kommun uppfylldes 3 av 
totalt 7 mål. Starkast måluppfyllelse hade de finansiella 
målen för god ekonomisk hushållning, där samtliga 
mått infriades. En stor del av förklaringen var stats
bidragen för flyktingverksamheten och verksamheter 
som inte startade som planerat. Det ekonomiska resul
tatet förbättrades och påverkade likviditeten positivt, 
vilket gjorde att kommunens lånebehov dämpades. 
På sikt står kommunen inför stora ekonomiska utma
ningar på grund av demografiska förändringar och stora 
invest eringsbehov i byggnader och infrastruktur.

Ingen mätning av mängden koldioxid från energi
användningen i kommunkoncernens byggnader 
genomfördes 2015, så det fanns inga värden att jäm
föra med. Koldioxidutsläppen har minskat kraftigt 
tack vare energieffektivisering och utfasning av fossila 
bränslen. Sedan 1998 har utsläppen minskat med 
drygt 5 000 ton. Däremot ökade koldioxidutsläppen 
från kommunens och bolagens resor kraftigt i stället 
för att minska, vilket är oroväckande. Målavvikelsen 
var 47,2 procent. Det måste göras en djupare analys 
för att kartlägga orsakerna. Andelen resor med egen 
bil ökade jämfört med 2015. 

Målet att öka antalet resande med buss till 370 000 
infriades inte. Orsaken var i huvudsak att antalet 
stadslinjer minskade, vilket gjorde att färre resande 
registrerades, eftersom de inte bytte buss lika ofta. 
Nya sätt att mäta kollektivtrafikens utveckling som 
kan analysera förändringar bättre ska utarbetas.

Hållbarhetsmålen har länge utvecklats i positiv 
riktning, men några av måtten har inga jämförelse tal. 
Utvecklingen av koldioxidutsläpp från energian
vändningen uppfyller hållbarhetsmålet. Hållbarhets
utvecklingen av kommunens resor och kollektivtra
fiken ser inte lika gynnsam ut och måste analyseras 
närmare. Ekonomimålen uppfylldes men de långsiktiga 
utmaningarna kvarstår.
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MÅLOMRÅDE – TILLVÄXT OCH UTVECKLING
STRATEGISKT MÅL

MORA SKA VARA KNUTPUNKT OCH MOTOR I REGIONEN
NÄMNDMÅL

VERKA I ENLIGHET MED NÄRINGSLIVSSTRATEGIN
Mått Mål

2016
Utfall
2016

Målupp
fyllelse

Utfall
2015

Placering i Svenskt 

Näringslivs ranking av 

företagsklimatet. < 80 163

zJ z

124

Företagsklimatet enligt 

Sveriges Kommuner 

och Landstings mätning 

 Insikten (Nöjd kundindex). > 70 72

zz z

Servicemätning, 

 be mötande 

(Nöjd kundindex). 90 78
z�z

NÄMNDMÅL

BOSTADSBYGGANDET SKA ÖKA
Mått Mål

2016
Utfall
2016

Målupp
fyllelse

Utfall
2015

Antalet påbörjade ny

producerade lägenheter. 20 47 zz z 15

Antalet nya bostads

områden utpekade  genom 

översiktsplanering. Ökning

Nytt 

mål

2016

Antalet möjliga bostäder 

på ny detaljplanelagd 

mark. Ökning 45
zz z

Nytt 

mål

2016

STRATEGISKT MÅL

MORA SKA VARA KULTUR-, UPPLEVELSE- OCH 
AKTIVITETSCENTRUM
NÄMNDMÅL

MORAS KULTUR- OCH FRITIDSLIV KÄNNETECKNAS 
AV EN MÅNGFALD AV UTBUD OCH AKTIVITETER 
MED LYSKRAFT OCH MED MÖJLIGHET TILL EGET 
ENGAGEMANG
Mått Mål 

2016
Utfall 
2016

Målupp
fyllelse

Utfall 
2015

Nöjd medborgarindex, 

kulturutbud. 61 59
z�z

61

Nöjd medborgarindex, 

fritidsmöjligheter. 61 63 zz z
Nytt mål 

2016

SAMMANFATTANDE ANALYS –  
TILLVÄXT OCH UTVECKLING
Av totalt 8 mått uppfylldes 4 helt och 2 delvis. Ett mått 
infördes 2016. Endast målet om förbättrad placering i 
Svenskt Näringslivs ranking hade ett negativt utfall. 
Målet var att hamna på 80:e plats eller bättre. Ut fallet 
blev en 163:e plats, vilket var en försämring med 39 
placeringar. I Sveriges Kommuner och Landstings 
undersökning av företagsklimatet låg utfallet 2 en heter 
över målbilden. Överlag var måluppfyllelsen relativt 
hög och det går inte att utläsa några oroväckande 
trend er, förutom för företagsklimatet. Bostads
byggandet gav ett dubbelt så högt utfall som målet:  
47 nya lägenheter producerades och målet var 20. När 
det gäller nya bostadsområden som utpekas i översikts
planen kunde det inte utvärderas, eftersom upp
dateringen av översiktsplanen inte fastställdes 2016. 
Utfallet för måtten i kultur och fritid var gott och 
avvek marginellt från målen.
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MÅLOMRÅDE – LIVSKVALITET FÖR ALLA
STRATEGISKT MÅL

VÅRD, STÖD OCH OMSORG I MORA SKA STÄRKA 
MÄNNISKORS TRYGGHET OCH VARA AV HÖG KVALITET
NÄMNDMÅL

PERSONER SOM BERÖRS AV KOMMUNENS 
VERKSAMHET SKA KÄNNA SIG TRYGGA OCH NÖJDA 
MED DET BEMÖTANDE OCH DEN VÅRD SOM GES.
Mått Mål 

2016
Utfall 
2016

Målupp
fyllelse

Utfall 
2015

Andelen äldre som är mycket 

eller ganska nöjda med hem

tjänsten, procent. 90 91
zz z

89

Andelen äldre som är mycket 

eller ganska nöjda med sitt 

särskilda boende, procent. 88 85
z�z

77

NÄMNDMÅL

VÅRD OCH OMSORG AV DE MULTISJUKA ÄLDRE SKA 
SAMORDNAS OCH KVALITETSSÄKRAS
Mått Mål 

2016
Utfall 
2016

Målupp
fyllelse

Utfall 
2015

Åtgärder som genomförts 

för dem som har risk för fall, 

procent. 50 60
zz z

Nytt 

mål

2016

Andelen bedömningar (BPSD) 

som resulterat i en bemötan

deplan, procent. (BPSD = 

Beteende mässiga och psykiska 

symptom beroende på demens.) 100 90

z�z Nytt 

mål

2016

STRATEGISKT MÅL

MORA SKA VARA ETT TRYGGT SAMHÄLLE FÖR ALLA.
NÄMNDMÅL

MEDBORGARNA SKA KÄNNA SIG TRYGGA I KOMMUNEN
Mått Mål 

2016
Utfall 
2016

Målupp
fyllelse

Utfall 
2015

Medborgarnas upplevda trygg

het (Nöjd medborgarindex). 70 61
z�z

STRATEGISKT MÅL

MORA KOMMUNS VERKSAMHET SKA PRÄGLAS AV 
DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE
NÄMNDMÅL

MEDBORGARNA SKA GES MÖJLIGHET ATT DELTA I 
KOMMUNENS UTVECKLING
Mått Mål

2016
Utfall
2016

Målupp
fyllelse

Utfall
2015

Medborgarnas upplevda 

inflytande över kommunens 

verksamhet, index. 50 41

z�z
43

Medborgarnas möjligheter att 

delta i kommunens utveck

ling, procent av maxpoäng. 71 56

zJ z

56

SAMMANFATTANDE ANALYS – 
LIVSKVALITET FÖR ALLA
Av totalt 7 mål uppfylldes 2 helt och 4 delvis. De 
mått som beskriver vård, stöd och omsorg hade hög 
måluppfyllelse, i genomsnitt 101,9 procent. Samt
liga mått som kunde jämföras med 2015 hade för
bättrats.

Negativt utfall hade måttet som beskriver med
borgarnas möjligheter att delta i kommunens utveckling. 
Målbilden var ett utfall på 71 procent, medan utfallet 
var 56 procent, samma nivå som 2015. Även det 
andra måttet som beskriver medborgarnas inflytande 
hade en relativt låg måluppfyllelse med 82 procent. 
Målbilden för det index som beskriver inflytande 
var satt till 50 medan utfallet blev 41, vilket var en 
försämring med 2 enheter.

Totalt sett hade målområdet en genomsnittlig 
måluppfyllelse på 93,7 procent, vilket är ett högt utfall 
i linje med den långsiktiga visionen och ambi tionerna 
för målområdet. Förbättringspotentialen ligger främst 
inom det strategiska målet att verksamheten ska präg
las av delaktighet och inflytande.



13

ÅRETS RESULTAT
Årets resultat blev positivt med 60,2 mkr, vilket var 
54,6 mkr bättre än budgeterat.

Resultatet i förhållande till skatteintäkter och 
statsbidrag uppgick till 5,2 procent. Det innebär att 
målet på minst 0,5 procent av skatteintäkter och 
statsbidrag nåddes. 

ÅRETS RESULTAT DE SENASTE SJU ÅREN
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Kommunallagens krav och fullmäktiges rikt linjer om 
god ekonomisk hushållning förutsätter att styr else och 
nämnder klarar av att bedriva sin verksamhet inom 
de givna ramarna. Den samlade driftsredovisningen 
visade en positiv budget avvikelse på 23 mkr, vilket var 
41 mkr mer än 2015, då avvikelsen var –18 mkr.

Den största intäktsökningen var de statliga bidragen 
för att ta emot människor på flykt på drygt 132 mkr, 
varav 48 mkr inte betalats ut av Migrations verket, som 
alltså är en skuld till kommunen. Flyktingmottagandet 
låg också bakom en stor del av årets kostnadsökningar. 

Socialnämndens positiva avvikelse på 10,5 mkr 
berodde till största delen på verksamheten för 
ensamkommande barn, som redovisade ett överskott 
på 11,7 mkr. Det berodde på 24,5 mkr mer i bidrag, 

8,4 mkr högre kostnader för köp av huvudverksamhet 
och 3,8 mkr högre personalkostnader än budgeterat. 
I resultatet ingick ökade kostnader för integration på 
6,3 mkr. Starten av det nya LSS-boendet sköts fram, 
vilket resulterade i lägre kostnader på 4 mkr. Vård 
och omsorg hade ett underskott på drygt 4 mkr, varav 
hemtjänsten stod för över 3 mkr.

För- och grundskolenämnden redovisade en 
negativ avvikelse på 0,9 mkr. I slutet av året fick 
nämnden 4,9 mkr av det tillfälliga statsbidraget för 
flyktingmottagande. Utan bidraget skulle avvikelsen 
ha varit –5,8 mkr. Avvikelsen berodde på ökade 
personal kostnader och höga rekryteringskostnader, 
men även på svårigheter att förtäta och ställa om 
organisationen. Antalet barn och elever ökar, sam-
tidigt som det är svårt att rekrytera framför allt lärare.

Kommunstyrelsens positiva avvikelse på 11,5 mkr 
berodde dels på överskott för integrationsverksam-
heten på 3,5 mkr, eftersom man fick 4,0 mkr mer i 
bidrag och hade 0,5 mkr högre personalkostnader 
än budgeterat, dels på vakanta tjänster i kommun-
styrelsens verksamheter. På grund av vakanserna 
kunde vissa delar av verksamheten inte drivas som 
planerat, främst utvecklingsinsatser. Det medförde 
lägre kostnader än budgeterat. 

Byggnadsnämnden redovisade en positiv avvikelse 
på 2,5 mkr. Det berodde på att bostadsanpassningen 
betalade ut mindre bidrag än budgeterat och att 
bygglovsenheten hade ett stort överskott för bygglovs-
avgifter.

Gymnasienämndens positiva avvikelse på 4,2 mkr 
berodde dels på att antalet elever blev färre än budget-
erat och att kostnaderna därmed blev lägre, dels på att 
även de interkommunala kostnaderna blev lägre.

Övriga nämnder hade små avvikelser mot budget.
Skatteintäkter och statsbidrag ökade med 13,2 mkr 

jämfört med budget, en ökning med 5 procent.
Flyktingsituationen gjorde att regeringen gav 

kommunsektorn 9,8 miljarder kronor i tillfälligt stöd 
i en extra ändringsbudget. I december 2015 fick Mora 
kommun 10 mkr. Av dem bokfördes 0,8 mkr 2015 

EKONOMISK ANALYS
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och 9,8 mkr 2016 i enlighet med rekommendationen 
från Rådet för kommunal redovisning. Det tillfälliga 
statsbidraget för flyktingmottagning blir ett årligt 
belopp från och med 2017 på 11,7 mkr. En del av 
statsbidraget (4,3 mkr för Mora kommun) fördelas 
efter antal invånare och resten efter det aktuella 
antalet asylsökande och mottagna. Efterhand fördelas 
en allt större del efter invånare och mindre utifrån 
antalet flyktingar.

Finansnettot blev 7,3 mkr bättre än budget. Avvik-
elsen berodde till största delen på reavinster på 5,3 mkr 
från försäljningar ur kommunens pensionsfond.

Övriga poster i finansförvaltningen visade en positiv 
avvikelse på 12,0 mkr, där överskottet framför allt 
berodde på att medel för investeringar och struktur-
åtgärder inte behövde tas i anspråk.

Komponentredovisning infördes 2015, men 
en utredning visade att avskrivningarna blev för 
höga 2015 och 2016. Därför görs komponent-
avskrivningarna om det första kvartalet 2017, så att 
redo visningen blir rättvisande. 

AVSTÄMNING AV BALANSKRAVET
Resultaträkningen utgör underlag när man avstäm-
mer mot lagens krav på ekonomisk balans. I resul-
tatet på 60,2 mkr ingick realisationsvinster med 
1,7 mkr som inte får räknas med i balanskravet. Det 
innebär att resultatet som ställs mot balanskravet 
uppgick till 58,5 mkr. Det fanns inga negativa resul-
tat att återställa från tidigare år.

mkr

Resultat enligt resultaträkning 60,2  

Samtliga realisationsvinster – 1,7  

Resultat efter balanskravsjusteringar 58,5  

Medel från resultatutjämningsreserven 0  

Underskott från tidigare år 0

Balanskravsresultat  58,5

SAMMANSTÄLLD REDOVISNING FÖR 
KOMMUNKONCERNEN
Kommunkoncernen redovisade ett positivt resultat på 
82,7 mkr. Det var en förbättring med 75,2 mkr jäm-
fört med 2015. Investeringarna uppgick till 191 mkr 
och den långfristiga upplåningen ökade med 60 mkr. 
Soliditeten var 38 procent, samma som 2015. Räknar 
man in hela pensionsskulden var soliditeten i stället 
16 procent. 

Mora kommun har tre helägda dotterbolag: 
Morastrand AB, som är kommunens bostadsföretag 
och som sköter stora delar av kommunens fastigheter, 
Moravatten AB, som sköter vatten- och avloppsfrågor 
och Siljansutbildarna AB som för närvarande är 
vilande. Det är enbart de helägda bolagen som ingår 
i den sammanställda redovisningen. Eftersom ingen 
verksamhet bedrevs i Siljansutbildarna AB ingår 
bolaget inte i redovisningen. 

En sammanfattning av bolagens arbete visas längre 
fram under respektive bolags verksamhetsberättelse.

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER

mkr 2016 2015 2014

Morastrand AB 23,5 1,5 5,9

Moravatten AB – 0,2 – 0,3 – 1,9

KONCERNINTERNA FÖRHÅLLANDEN

tkr Ägd andel
 

Intern 
försäljning

Borgens-
avgifter

Borgen
 

Mora kommun   9 003    

Morastrand AB 100 % 46 884 2 110 725 000

Moravatten AB 100 % 9 882 305 118 830

Övriga företag och organisationer där kommunen är 
delägare eller har intressen är:

Siljan Turism AB, Region Dalarna, AB Dalatrafik, 
Inlandsbanan AB, AB Dalaflyget, Dalhalla Förvalt-
nings AB, Siljan Båttrafik AB, Kommuninvest ekono-
misk förening, Grönklittsgruppen AB och VÄMO AB. 
Därutöver förvaltar kommunen ett antal stiftelser. 

PENSIONSMEDELSFÖRVALTNING
Det övergripande målet med den långsiktiga kapital-
förvaltningen är att fonden ska skapa en buffert för 
att finansiera stigande pensionsutbetalningar. Fon-
den kan användas för att möta topparna och jämna 
ut kassaflödena tills utbetalningarna avtar. Riskerna i 
fonden ska begränsas så att förlustrisken är maximalt 
10 procent av årets ingående kapital. 
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En viktig del i förvaltningsuppdraget är etik- och 
miljöaspekter på pensionsfondens placeringar. Enligt 
kommunens policy ska placeringar undvikas i värde-
papper vars huvudsakliga exponering utgörs av före-
tag med tillverkning eller försäljning av vapen eller 
annan krigsmateriel, pornografi, tobaks produkter 
eller alkohol. 

PENSIONSFÖRPLIKTELSER
Årets kostnader för utbetalning av pensioner intjän-
ade före 1998 och för årets intjänade pensioner blev 
24 mkr respektive 35 mkr inklusive löneskatt. 

Kommunens sammanlagda pensionsskuld uppgick 
vid årsskiftet till 567 mkr, där ansvarsförbindelsen 
utgjorde 89 procent av det totala pensionsåtagandet. 
Pensionsfonden täcker enbart 23 procent av det totala 
pensionsåtagandet och marknadsvärdet för fonden 
uppgick till 153 mkr vid årsskiftet.

PENSIONSFOND
Kommunens portfölj fördelar sig på nominella rän-
tor, svenska och utländska aktiefonder samt struk-
turerade produkter med kapitalskydd, exempelvis 
aktieindexobligationer.

Försäljningar gav nettoreavinster på 5,3 mkr. I bok-
slutet uppgick det bokförda värdet inklusive likvida 
medel till 133 mkr. 

År 2016 blev ett svängigt år för världens börser, 
präglat av politisk oro. Fram till folkomröstningen 
om EU-medlemskapet i Storbritannien stod världens 
börser på minus. Därefter föll aktierna ännu mer. 
Börserna återhämtade sig dock successivt och steg 
ytterligare efter det att Donald Trump vunnit 
presidentvalet i USA. Året blev det femte med 
uppgång på Stockholmsbörsen. OMX-index steg 
med närmare 6 procent. Sammantaget slutade både 
amerikanska och europeiska aktier på plus. Av de 
större tillväxtmarknaderna hade börsen i Brasilien 
den bästa utvecklingen, inte minst på grund av högre 
råvarupriser, medan Mexiko och Turkiet hade den 
sämsta. Den svenska kronan blev svagare mot både 
euron och dollarn. De långa räntorna föll kraftigt det 
första halvåret, men steg senare på grund av förvänt-
ningar om tillväxt och inflation.

Kommunens pensionsportfölj följer ett globalt 
världsindex med god riskspridning, vilket gav en 
avkastning på 4,6 procent.

PENSIONER
Pensionsförpliktelser, mkr 2016 2015 2014

Avsättning inklusive löneskatt 61 58 52

Ansvarsförbindelse inklusive 

löneskatt 506 518 534

Summa åtagande 567 576 586

Bokfört värde av förvaltade 

 pensionsmedel 133 128 123

Återlånat i verksamheten 434 448 463

Kostnader inklusive löneskatt

Intjänad individuell del 35 33 32

Intjänad förmånsbestämd 

 ålderspension 2 5 5

Pensionsutbetalningar intjänade 

från 1998 3 2 2

Pensionsutbetalningar intjänade 

före 1998 24 25 24

Summa 64 65 63

PENSIONSFÖRVALTNING
Pensionsfond, mkr 2016 2015 2014

Likvida medel 3 1 0

Räntebärande 37 35 38

Svenska aktier 7 7 5

Globala aktier 38 39 36

Alternativa tillgångar 7 10 0

Strukturerade produkter 61 55 63

Summa 153 146 143

Tillförda medel 0 0 0

Årets avkastning 7 3 15

Marknadsvärde 153 146 143

RÖRELSEKAPITAL, LIKVIDITET  
OCH FINANSNETTO
Likviditeten ger besked om kommunens kort-
siktiga betalningsberedskap, det vill säga förmågan 
att betala de löpande utgifterna. För att säkerställa 
betalningsberedskapen vid tillfälliga belastningar 
har koncernen en checkkredit på 50 mkr. Kredi-
ten utnyttjades av och till under perioder med större 
utgifter, men förbättrades i slutet av året, främst på 
grund av stora återsökningar från Migrationsverket. 
Betalningsberedskapen var 14 dagar (12 dagar 2015). 

Årets finansnetto blev positivt med 5,9 mkr 
(2,8 mkr). Orsaken till att finansnettot blev 7,3 mkr 
bättre än budgeterat var främst reavinster i pensions-
fonden på 5,3 mkr inklusive utdelningar samt åter-
bäring på 1,7 mkr från Kommuninvest.
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SKATTEINTÄKTER
Skatteintäkterna periodiseras så att preliminärt 
inbetalda skatteintäkter korrigeras med en prognos 
över beräknad slutavräkning för bokslutsåret, samt 
den slutliga avräkningen för skatteintäkter för året 
före bokslutsåret. Sammantaget minskade de båda 
årens skatteavräkning skatteintäkterna med 3,2 mkr. 
Den kommunala fastighetsavgiften betalas också 
med preliminära belopp, som sedan justeras efter 
det slutliga utfallet med två års eftersläpning. Den 
kortfristiga fordringen uppgår till 32 mkr. 

INVESTERINGAR
Årets investeringar uppgick till 131 mkr inklusive 
bidrag, vilket var mer än 2015 (91 mkr) och i linje 
med budgeten. Budgetramen ökades dock med 8 mkr 
för stadsnätinvesteringar. Trots det överskreds budge-
ten med 10 mkr, främst beroende på att anslutnings-
intäkterna kommer in med viss eftersläpning. 

Den största positiva avvikelsen var att nybygget av 
brandstationen inte påbörjades enligt plan. Projekt-
ering pågår och bygget beräknas vara igång våren 2017.

I området Noret Norra pågår bygget av ett 
nytt äldre boende, där entreprenaden väntas vara 
slut besiktigad i maj 2017. Hela bygget beräknas 
kosta 62,4 mkr, vilket är 11,4 mkr dyrare än den 
ursprungliga budgeten. Det godkändes av kommun-
fullmäktige. Även gruppbostaden enligt LSS blev 
något dyrare (1,5 mkr). Den väntas vara klar för 
inflyttning i mars 2017. 

År 2013 beslutades om en centrumutvecklingsplan 
som ligger till grund för arbetet med den fördjupade 
översiktsplanen för Mora tätort. Planen bygger på tan-
kar och idéer i visionsarbetet Mora Regionstad. Den 
första etappen var upprustningen och ombyggnaden 
av Fridhemsplan som blev klar i juni. Projektet blev 
5 mkr billigare än budget. Nästa fas är upprustning av 
Kyrkogatan och gågatan som beräknas ske 2017 och 
kosta cirka 10 mkr.

Till- och ombyggnaden på flygplatsen i Mora och 
helikopterhangaren blev färdiga i juni. Dalaflyget 
AB är hyresgäst i terminalen och landstinget hyr 
helikopter terminalen av kommunen. Hela projektet 

blev 4,7 mkr dyrare än budgeterat, vilket godtogs 
av kommunfullmäktige under hösten. Investerings-
behovet på cirka 5 mkr för inflygningsljus och 
viltstängsel kvarstår inför 2017.

Energitjänsteprojektet (EPC) för att sänka energi- 
och driftkostnader för kommunens byggnader 
belastade årets investeringar med 7,4 mkr, vilket 
berodde på eftersläpningar från 2015. Hela projektet 
landade på 60 mkr, vilket var enligt plan. 

Inga budgeterade medel för den nya genomfarten 
i Mora förbrukades. Förhandlingar med Trafikverket 
om ett nytt avtal pågick. Det ska ligga till grund för 
en investering som beräknas starta år 2020.

Investeringsutrymmet (summan av avskrivningar 
och resultat) uppgick till 111 mkr, vilket innebär att 
investeringarna finansierades till 90 procent med egna 
medel. Överskjutande investeringar finansierades med 
lån. Investeringar i den skattefinansierade verksam-
heten kunde däremot finansieras med egna medel.

Hela kommunkoncernen hade nettoinvesteringar på 
189 mkr (121 mkr). Av bolagen stod Morastrand AB 
för den största andelen på 39 mkr, vilket var lägre än 
de budgeterade 65 mkr. Det berodde på förseningar 
i projekt. De största investeringarna var nya student-
bostäder och bostäder för ensamkommande barn och 
ungdomar. 

Moravatten AB hade ett utfall på 20 mkr, vilket 
även det var lägre än budgeterade 44 mkr. Det 
berodde på förseningar av va-utbyggnaden i Ryssa 
med en budget på 16 mkr. Årets investeringar bestod 
i reinvesteringar och utbyggnad av ledningsnät. 
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INVESTERINGSBUDGET
Investeringsprojekt, 
inklusive bidrag, tkr

Utfall 
2016

Budget 
2016

Prognos 
2017

 Avvikelse  
2016

Investeringar i  

planeringsfas

Genomfart 0 500 500

Brandstation, nybyggnad 616 25 000 45 000 24 384

Centrumutveckling fas 2 0 0 10 000 0

Förskola 0 0 10 000 0

Inflygningsljus och vilt-

stängsel, Mora flygplats 0 0 5 000 0

Flytt av enhet, Arbete 

och utveckling 49 0 2 000 – 49

Summa 665 25 500 72 000 24 835

Investeringar i 

 genomförandefas

Nytt äldreboende 41 919 30 000 26 000 – 11 919

Nytt LSS-boende 12 114 12 400 0 286

Centrumutveckling 8 648 14 000 0 5 352

Utbyggnad flygterminal – 942 6 500 0 7 442

Helikopterhangar 25 068 15 000 0 – 10 068

Energitjänsteprojekt 

(EPC) 7 397 0 0 – 7 397

Stadsnätsutbyggnad 25 425 15 000 7 000 – 10 425

Summa 119 629 92 900 33 000 – 26 729

Löpande investeringar

Nya gång- och cykelvägar – 90 2 000 2 000 2 090

Övriga infrastruktur-

investeringar 689 5 000 5 000 4 311

Övriga fastighets-

investeringar 2 385 2 000 2 000 – 385

It-utrustning gemensam 

nämnd 2 839 5 500 5 200 2 661

Inventarier, investeringar 

nämnder 3 436 7 500 9 100 4 064

Summa 10 654 22 000 23 300 12 741

Övrigt

Mark 1 416 0 0 – 1 416

Summa 1 416 0 0 – 1 416

Summa totalt 130 963 140 400 128 300 9 431

LÅNESKULD 
Kommunens låneskuld uppgick vid årets slut till 
190 mkr. I mars nyupplånades 20 mkr. Per invånare 
var skulden 9 369 kronor. Det finansiella målet är 
att koncernens låneskuld i balansräkningen inte ska 
överstiga 55 tkr per invånare. I koncernen finansieras 
den största delen av lånekostnaden av taxor, avgifter 
och hyror. Låneskulden per invånare i koncernen var 
49 995 kronor och därmed nåddes målet. Den totala 
skulden inklusive avsättning ökade, framför allt den 
långa skulden på grund av nyupplåningen. 

När det gäller att finansiera investeringar med lån 
är kommunens förhållningssätt att det främst ska 
ske i affärsmässig verksamhet eller där investeringen 
leder till minskade driftkostnader. Om man lånar 
till invest eringar i skattefinansierad verksamhet 
försämrar ökade räntekostnader ekonomin i kärn-
verksamheten. 
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SOLIDITET 
Soliditeten är ett mått på kommunens långsiktiga 
finansiella styrka som anger hur stor del av till-
gångarna som finansierats med skattemedel, det vill 
säga kommunens eget kapital. Det innebär att ju 
högre soliditet, desto mindre lånefinansierade till-
gångar och desto stabilare ekonomi har kommunen. 
Utvecklingen av soliditeten beror dels på resultat-
utvecklingen, dels på ökningen av tillgångar och 
hur kommunen finansierat ökningen. Hög solidi-
tet innebär låg skuldsättning, vilket medför låga 
räntekostnader. Enligt den kommunala redovis-
ningslagen ska kommunerna inte räkna in anställ-
das pensionsåtaganden intjänade före 1998 som en 
skuld eller avsättning i balansräkningen, eftersom 
det inte ger en rättvisande bild av soliditeten. Med 
redovisnings lagens sätt att räkna var soliditeten 60 
procent, men den ”verkliga” soliditeten inklusive hela 
pensions skulden uppgick till 22 procent i kommun-
koncernen. Det var mer än tidigare år, främst på 
grund av ett högre resultat 2016. Soliditeten vid 
ett enskilt tillfälle säger inte så mycket. En sjunk-
ande soliditet signalerar en problematisk ekonomisk 
utveckling. En stabil resultatutveckling är viktig i 
takt med att investeringsnivån ökar.

SOLIDITETENS UTVECKLING 
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KÄNSLIGHETSANALYS
Kommunens resultat påverkas av en mängd faktorer. 
Nedan beskrivs vilken inverkan några av faktorerna 
skulle ha utifrån 2016 års förutsättningar:

PÅVERKAN I MKR

Löneökning med 1 procent 8 

Prisökning av varor och tjänster med 1 procent 6

10 årsarbetare 5

100 invånares påverkan på skatt, inkomstutjämning, 

generella statsbidrag med mera 5

OMVÄRLDSANALYS
Världens konjunktur var svagare än förväntat det för-
sta halvåret i både industri- och tillväxtländer, men 
en återhämtning kom under sommaren och hösten. 
I USA fortsatte sysselsättningstillväxten, samtidigt 
som oljeprisets återhämtning och stigande företags-
vinster efter sommaren skapade en gynnsam miljö för 
företagsinvesteringar. Blickar vi framåt ligger förvänt-
ningar i att USA:s president Donald Trump kommer 
att arbeta för stimulanser med både skattesänkningar 
och ett infrastrukturprogram som gynnar till växten, 
men framför allt företagsvinsterna. Det finns skäl att 
vara orolig för de protektionistiska strömningarna 
med risk för handelshinder mellan länder och regio-
ner, vilket skulle kunna utlösa en global recession.

Flera stora tillväxtländer som Brasilien och 
Ryssland var i recession i början av 2016, men utsik-
terna förbättrades successivt inte minst tack vare 
högre råvarupriser. Samtidigt har många tillväxt-
länder fortfarande strukturella problem med stora 
skulder och låga vinstmarginaler, särskilt Kina, som 
även hade rekordstora kapitalutflöden 2016.

I Europa fick det brittiska beslutet i juni om att 
lämna EU inte så stora konsekvenser som befarat, 
vilket var positivt inte bara för Storbritannien 
utan även för resten av Europa. Inte heller politisk 
instabil itet i både Spanien och Italien fick alltför 
stora negativa effekter och euroområdets ekonomi 
växte stabilt med cirka 1,7 procent. 
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I svensk ekonomi råder högkonjunktur med god 
offentlig och privat konsumtion, en stark tjänstesektor 
och ett ökat bostadsbyggande som viktiga drivkrafter. 
Vid slutet av året dämpades tillväxten något på grund av 
långsammare investeringstakt. För helåret 2016 beräk-
nas BNP ha ökat med 3,2 procent (kalender justerat).  
I Sverige sänkte Riksbanken styrräntan till –0,50 pro-
cent i februari. Ytterligare räntesänkningar i Sverige är 
osannolika eftersom inflationen långsamt stiger. 

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) räknar 
med en tillväxt på 2,8 procent 2017 och därefter en 
sjunkande tillväxt ner mot 1,5 procent år 2020. Den 
positiva utvecklingen i svensk ekonomi innebär att 
syssel sättningen och skatteunderlaget fortsätter att växa 
i snabb takt. Arbetslösheten pressas tillbaka och når mot 
slutet av 2017 en nivå jämförbar med den som rådde vid 
föregående högkonjunktur. Trots ett alltmer ansträngt 
arbetsmarknadsläge antas löneutvecklingen fortsätta att 
vara dämpad. Sysselsättningen i form av arbetade tim-
mar beräknas sjunka framöver. För kommunsektorns del 
innebär det enligt SKL en väsentligt svagare utveckling 
av skatteunderlaget. Det blir särskilt problematiskt 
eftersom befolkningen och därmed behoven av skola, 
vård och omsorg samtidigt växer snabbt.

FRAMTID
Mora kommuns ekonomi är direkt beroende av 
omvärlden, tillväxten i riket och skattekraftens 
utveckling. Det mest avgörande är att befolknings-
utvecklingen är positiv och den demografiska 
samman sättningen gynnsam. Mora kommuns 
befolkning är äldre än genomsnittet i riket, vilket 
gör att generationsskiftet på arbetsmarknaden kom-
mer snabbare här. Redan nu har kommunen ett stort 
behov av att rekrytera arbetskraft. Behovet kvarstår 
en längre tid. Behoven i äldreomsorgen ökar till följd 
av att befolkningen åldras.

Den största utmaningen är att finansiera väl-
färden inom de ekonomiska ramarna. Utrymmet för 
utveckling och nya satsningar är minimalt, eftersom 
de ökade skatteintäkterna i princip äts upp av löne-
kostnadsökningar. För att kunna utveckla kommunen 
fordras effektiviseringar och nya arbetssätt. På flera 
verksamhetsområden ligger kostnadsnivåerna högre 
än i andra kommuner med likvärdiga förutsättningar. 
En lyckad integration är en förutsättning för att 
inte verksamhetskostnaderna ska öka och tillväxten 
avta. När statsbidragen för flyktingmottagande och 
integration minskar är det av största vikt att inte 
försörjningsstödet rusar i höjden, utan att det sker en 
inslussning på arbetsmarknaden. Det lokala närings-
livets utveckling är en viktig framtidsfråga för att 
Mora kommun ska kunna erbjuda en varierad arbets-
marknad och vara attraktiv som plats att bo på. 

Kommunen behöver göra stora investeringar 
för att ersätta och underhålla infrastruktur och 
byggnader. Flera investeringar är nödvändiga för att 
garantera en bra arbetsmiljö och för att effektivisera 
verksamheten. Därför fordras ett resultat som bidrar 
till finansieringen. Risken finns annars att likviditeten 
urholkas och att skulder skjuts över på kommande 
generationer. Högkonjunkturen på byggmarknaden 
gör kostnaderna höga. Det kompenseras till viss del av 
det låga ränteläget. Exempel på större investeringar är 
den nya genomfarten, en ny brandstation och fortsatt 
bredbandsutbyggnad. På utredningsstadiet finns en 
ny högstadieskola och en översyn av gymnasieskolans 
lokalbehov. 

Den ökade efterfrågan på bostäder gör det viktigt 
att fler aktörer blir intresserade av att bygga i Mora. 
Det är angeläget att kommunen snabbt kan hantera 
planläggning och bygglov när behov uppstår. Goda 
kommunikationer i form av kollektivtrafik, vägar och 
flyg är också avgörande för att Mora kommun ska 
kunna fortsätta att utvecklas på ett positivt sätt.
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PERSONALREDOVISNING 

KOMPETENSUTVECKLING OCH 
HÄLSOFRÄMJANDE ARBETSMILJÖ
Mora kommun profilerar sig som en attraktiv och 
hälsofrämjande arbetsgivare. Under samlingsnamnet 
Mora i rörelse erbjuds medarbetarna i kommunen ett 
varierat utbud av kompetensutveckling och hälso
främjande aktiviteter. 

Campus Mora bjöd på drygt 30 olika fortbildningar 
inom hälsa, kommunkunskap, ekonomi, kommunika
tion, organisations och personalfrågor samt it.  

Hälsa i Mora erbjöd friskvårdsaktiviteter för indi
vider och grupper. Stafettvasan och motionsloppet i 
maj, där många medarbetare deltar, är positiv mark
nadsföring för Mora kommun.

Hälsofrämjande arbetsplats är en utmärkelse som 
instiftades 2016 för att lyfta arbetsplatser som främjar 
hälsa och som kan inspirera andra. 

En hälsofrämjande arbetsplats arbetar med att
• skapa delaktighet och öppenhet i ett sammanhang 

av tydliga mål, rutiner och roller.
• ge och få löpande feedback på arbetsplatsen, där 

framgångar uppmärksammas.
• respektera och ta tillvara varandras olikheter.
• ta eget ansvar för sin hälsa, livsstil och sätta 

gränser i vardagen.
• utveckla verksamhet, kompetens och organisation 

samt har ett aktivt systematiskt arbetsmiljöarbete. 

En del i det systematiska arbetsmiljöarbetet är att 
erbjuda kommunens chefer en särskild tjänst via 
företagshälsovården. Den kallas SAM-syning och 
genomförs förvaltningsvis. Tjänsten ska vara lärande 
och bidra till att kvalitetssäkra arbetsmiljöarbetet. 
Tekniska förvaltningen och stadsbyggnadsförvalt
ningen hade SAMsyning 2016.

En ny form för kommungemensam utbildning av 
chefer och skyddsombud inrättades. Utbildning om 
bland annat de nya föreskrifterna om organisatorisk 
och social arbetsmiljö genomfördes. 

Kompetensförsörjningens syfte är att ha rätt person 
på rätt plats vid rätt tidpunkt för att Mora kommun 
ska kunna utföra sitt uppdrag på kort och på lång sikt. 
I den strategiska planeringen av arbets givar frågorna är 
därför kommunen som attraktiv arbets givare och håll-
bar kompetensförsörjning de viktigaste frågorna. 

ATTRAHERA OCH REKRYTERA 
KOMPETENS
År 2016 utannonserades 379 tjänster, flest inom 
skolan. Det var en tydlig ökning från 350 under 2015 
och 241 under 2014. Ökningen berodde främst på den 
pågående generationsväxlingen och på migrations läget, 
som gjorde att kommunen behövde utöka sin service. 

Många aktiviteter anordnades för att marknadsföra 
kommunen som arbetsplats. Annonskampanjer, möten 
med arbetssökande och studerande samt introduktion 
av nyanlända i kommunens verk samheter var några.

För att skapa intresse hos ungdomar erbjöds 
samtliga elever i årskurs 9 och gymnasiets årskurs 1 
två veckors feriepraktik. År 2016 fick 208 ungdomar 
den erfarenheten.

CHEFSFÖRSÖRJNING
En definition av chefsrollen i Mora kommun togs 
fram. Meningen är att klargöra vad som förväntas 
och önskas av en chef och ledare i Mora kommun. 
Definitionen fungerar som vägledning för hur che
fer förväntas agera och hur samverkan med med
arbetarna bör ske. 

Ett chefs och ledarutvecklingsprogram togs 
fram för att chefer i Mora kommun ska ha aktuell 
kompetens, bra förutsättningar och relevant stöd i 
sitt uppdrag. Alla chefer ska erbjudas både individuell 
och gemensam kompetensutveckling med chefs
definitionen som utgångspunkt. Målet är att chefer i 
Mora kommun ska ha aktuell kompetens, bra förut
sättningar och relevant stöd i sitt uppdrag. 

Kommunstyrelsen genomförde fyra strategiska 
chefsrekryteringar: utvecklingschef, ekonomichef, 
kommunikationschef och kulturchef (ej tillsatt).
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LÖNEBILDNING
Kommunen fortsatte att utveckla lönebildningen, för 
att processen ska integreras i verksamhets planeringen. 
Medarbetarens resultat och löne utveckling knyts 
samman, så att det positiva sambandet mellan lön, 
motivation och resultat befästs. 

I löneöversynen gjordes särskilda satsningar på 
rektorer och socialsekreterare. 

I enlighet med handlingsplanen för jämställda 
löner gjordes en lönekartläggning som ledde till 
satsningar för socialsekreterare, överförmyndar
handläggare och förskollärare, liksom för kvinnliga 
enhetschefer i socialförvaltningen och kvinnliga 
gymnasielärare i allmänna ämnen. Samtliga chefer 
erbjöds utbildning i jämställd lönesättning.

PERSONALSTATISTIK DEN  
31 DECEMBER 2016
ANTAL ANSTÄLLDA

TILLSVIDAREANSTÄLLDA 2016 2015 2014

Totalt antal 1 656 1 607 1 597

Varav kvinnor, procent 80,8 80,9 81,2 

Varav män, procent 19,2 19,1 18,8

ANTAL TIDSBEGRÄNSAT ANSTÄLLDA MED MÅNADSLÖN

VIKARIAT ALLMÄN VISSTIDS-
ANSTÄLLNING

2016 2015 2014 2016 2015 2014

Totalt antal 84 42 39 71 55 44

Varav kvinnor, procent 87 79 87 61 60 61 

Varav män, procent 13 21 13 39 40 39 

Antalet anställda motsvarade 89,2 personer per 
1 000 kommuninvånare. I årsarbeten motsvarar 
det 83,5 personer per 1 000 kommuninvånare, 
en ökning jämfört med 2015. Den sammanlagda 
utförda arbetstiden motsvarade 1 694 årsarbeten, 
en ökning med 74. Av det motsvarade den månads
anställda personalens mer och övertid 16,0 år s 
arbeten (endast övertid var 6,8 årsarbeten). Det var 
också en ökning och ett trendbrott, eftersom mer 
och övertidsarbete stadigt minskat 2011–2015. 
(År sarbete = genomsnittligt mått om 1 700 timmar 
per år).  

ÅLDERSFÖRDELNING
ÅLDERSFÖRDELNING TILLSVIDAREANSTÄLLDA I PROCENT

2016 2015 2014

–29 år 7,8 7,2 7,0 

30–49 år 44,4 44,4 43,4 

50 år– 47,8 48,4 49,6

Medelåldern för kommunens tillsvidareanställda var 
48 år och för tidsbegränsat anställda 39 år. När kom
munen planerar framtida kompetensförsörjning är 
det viktigt att beakta att hälften av de tillsvidare
anställda är 50 år eller äldre och att fördelningen 
mellan åldersgrupperna har varit konstant de senaste 
åren. För att attrahera yngre människor krävs nya 
angreppssätt.

SJUKFRÅNVARO
SJUKFRÅNVARO

2016 2015 2014

Sjukfrånvaro, procent 7,0 6,8 6,0 

Utbetald sjuklön, tkr  

(inklusive karens) 12 157 10 884 9 242

SJUKFRÅNVARO I PROCENT AV AVTALAD ARBETSTID

2016 2015 2014

Totalt 7,0 6,8 6,0 

varav > 60 dagar 45,9 48,4 44,9 

Kvinnor 7,8 7,6 6,7 

Män 4,3 3,7 3,4 

–29 år 6,6 5,9 6,0 

30–49 år 6,7 6,5 5,8 

50 år– 7,5 7,3 6,1 

Ökningen av sjukfrånvaron har dämpats något men 
har dock ändå fortsatt att öka, framförallt för grup
pen män. Sjukfrånvaron är dock fortfarande högre 
inom gruppen kvinnor jämfört med gruppen män. 
Kommunens förändring speglar samhällets i stort 
och åtgärder har vidtagits för att vända den negativa 
utvecklingen. En handlingsplan för minskad sjukfrån
varo med särskilt fokus på psykisk hälsa togs fram.
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SYSSELSÄTTNINGSGRAD OCH 
MEDELLÖN
Andelen tillsvidareanställda med heltidstjänst 
var 66,8 procent (66,9) och fördelas på kön enligt 
följande:

2016 2015 2014

Kvinnor, procent 63,4 63,1 61,6 

Män, procent 81,1 82,7 83,3 

En viktig del i kompetensförsörjningen är att erbjuda 
attraktiva arbetstider och heltid för de medarbetare 
som önskar. 

MEDELLÖN TILLSVIDAREANSTÄLLDA

2016 2015 2014

Kvinnor 27 911 26 349 26 047

Män 29 745 28 506 28 270

Samtliga 28 254 26 758 26 454
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MORA KOMMUNS ORGANISATION

KOMMUNFULLMÄKTIGE
41 ledamöter

KOMMUNSTYRELSE  
11 ledamöter

VALNÄMND

ÖVERFÖRMYNDARE

REVISION

MORAVATTEN AB

MORASTRAND AB

GEMENSAM NÄMND KOST SAMVERKAN (Landstinget Dalarna)

GEMENSAM GYMNASIENÄMND (Mora)

GEMENSAM SERVICENÄMND IT (Mora)

GEMENSAM NÄMND FÖR SOCIAL MYNDIGHETSUTÖVNING (Mora)

GEMENSAM SERVICENÄMND LÖN (Älvdalen)

GEMENSAM MILJÖNÄMND (Orsa)

SOCIALNÄMND

FÖR- OCH GRUNDSKOLENÄMND

KULTURNÄMND

TEKNISK NÄMND

BYGGNADSNÄMND

VALBEREDNING

GEMENSAM SPRÅKTOLKSNÄMND (Borlänge)

GEMENSAM HJÄLPMEDELSNÄMND I DALARNA (Landstinget Dalarna)

Helägda bolag:

Samverkan med fler än tre kommuner:

Värdorganisation för  
gemensamma nämnder 
anges inom parentes.

SILJANSUTBILDARNA AB
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REVISORERNA
Ordförande: Inge Tomth

Ledamöter:  Mats Leijon, Susanne Halén, Torbjörn Roos, Helen Ekstam

VERKSAMHET
Följande granskningar genomfördes 2016: 
• förstudie om beredskap för ökat flykting mottagande
• förstudie om granskning av ansvarsfördelningen 

för samhällsbetalda resor i Dalarna
• granskning av investeringspolicy och praktisk 

 hantering av investeringar 
• granskning av upphandlingssamverkan
• granskning av komponentredovisning
• granskning av hemsjukvården 
• granskning av organisations- och verksamhets-

granskning i bostadsbolaget Morastrand AB.

Granskningarna utgör ett underlag för revisions-
berättelsen som lämnas till fullmäktige. I samband 
med revisionsberättelsen bifogas sammanfattande 
kommentarer över revisionsåret 2016.

EKONOMI
Revisionen redovisade ett överskott på knappt 17 tkr.  

DRIFTSREDOVISNING

Ekonomisk  jämförelse 
(tkr)

Budget 
2016

Redo visat 
2016

Avvikelse 
2016

Redovisat 
2015

Revisorerna – 909 – 892 17 – 731

Summa – 909 – 892 17 – 731

FRAMTID
Revisionen följer de förändringar som sker 2017, 
bland annat när det gäller ersättningsnivåer från 
Migrationsverket och varseltiden för utskrivnings-
klara patienter, och hur de påverkar kommunen. 

Revisionen fortsätter att granska hur styrelse, 
nämnder och bolag arbetar för en långsiktig hållbar 
utveckling. 

Revisorerna ska enligt kommunallagen årligen  granska 
all verksamhet i den omfattning som följer av god 
redovisningssed. Roll och ansvar är fastställda och 
framgår av kommunallagen, revisions reglementet 
och SKL:s riktlinjer God redovisningssed i kommunal 
verksamhet.

Den kommunala verksamhetens mål, inriktning 
och omfattning fastställs varje år av kommun-
fullmäktige i kommunplanen. Revisionens roll är att 
granska om nämnder, styrelser och de enskilda leda-
möterna uppfyllt fullmäktiges mål och direktiv. Syftet 
är också att se om verksamheterna bedrivs på ett 
ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredsställande sätt, 
om räkenskaperna är rättvisande och om den interna 
kontrollen är tillräcklig i nämnderna och styrelsen.
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KOMMUNSTYRELSEN
Ordförande: Anna Hed

Förvaltningschef: Peter Karlsson

Förvaltning: Kommunledningskontoret

Kommunstyrelsen leder, samordnar och följer upp 
all verksamhet och ekonomi. Kommunlednings
kontoret är kommunstyrelsens förvaltning, eller 
stab, med tjänstemän. I staben finns funktioner 
för ekonomi, integration, kansli, kommunikation, 
kontakt center, kost, personal, säkerhet, upphand
ling, utveckling (näringsliv och samhällsplanering) 
samt överförmyndare. 

VERKSAMHET
Nämndforum inrättades för nämndsekreterare och 
registratorer för att förbättra kommunlednings
kontorets stöd till de övriga förvaltningarna. Nämnd
forum behandlar interna administrativa rutiner och 
deltagarna informeras om nyheter. 

Systemet för digitala kallelser och handlingar 
till förtroendevalda (emeetings) utvärderades. 
Kommun styrelsen har helt övergått till digitala hand
lingar och sedan halvårsskiftet kan övriga nämnder 
också använda emeetings. Mora kommun ska delta 
i ett gemensamt earkivprojekt (elektroniskt arkiv) 
med Dalakommunerna. Målet är att se om earkiv 
kan göra dokumenthanteringen effektivare.

Mora kommuns placering i Svenskt Näringslivs 
kommunranking av företagsklimatet har stadigt 
dalat de senaste åren och landade 2016 på plats 163. 
SKL:s undersökning Löpande insikt visade däremot 
ganska goda betyg från företagare som varit i kontakt 
med kommunens myndighetsutövning. 

Koldioxidutsläppen från kommunens egna resor 
ökade oroväckande, medan utsläppen från lokalerna 
minskade tack vare energitjänsteprojektet. Kom
munen medfinansierade projektet Inlandspendeln och 
våren 2017 får Mora pendeltåg inom kom munen. 

Bostadsområdet Noret Norra marknadsförs till 
intressenter i bostadsbranschen. Våren 2017 börjar 
områdets infrastruktur byggas.

En tillfällig enhet för flyktingmottagning inrättades 
för att samordna integrationsfrågorna. Den första 

mars trädde bosättningslagen i kraft. Den innebär 
att alla kommuner ska ta emot nyanlända med 
uppehållstillstånd. Kommunens ansvar är att ordna 
bostad och praktiskt stöd vid själva bosättningen, se 
till att barnen får barnomsorg och skolundervisning 
samt erbjuda sfiundervisning, samhällsorientering och 
andra insatser. År 2016 anvisades 82 personer med 
uppehållstillstånd till Mora och alla som hade behov 
av bostad erbjöds det. De nyanlända som flyttade till 
kommunen och ordnade boende själva var 70 personer.

För att utveckla den interna och externa kommunika
tionen togs en nyhetsprocess fram för verksam
heterna. Kommunens webb och intranäts publicister 
fick utbildning och på försök upprättades en ”skrivar
stuga” dit de kunde vända sig med frågor.

Varumärket Mora ska hjälpa till att utveckla och 
marknadsföra Mora för att skapa tillväxt. En styr
grupp och en varumärkesgrupp bildades och en halv
tidstjänst avsattes för att leda det långsiktiga arbetet.

Kommunledningskontoret fortsatte med åtgärder 
efter risk och sårbarhetsanalysen kring extra ordinära 
händelser som genomfördes 2015. Bland annat ordna
des ett nytt serverrum och ett NODrum (Navet för 
stadsnätet), ny teknik installerades i ett ledningsrum 
och älvbanken inventerades där det finns risk för 
erosion. 

Polisanmälningarna från verksamheterna, framför 
allt om skadegörelse och inbrott, ökade under det 
andra halvåret. Ett antal förebyggande åtgärder 
genomfördes i samarbete med Polisen, bland annat 
mer väktarrondering av fastigheter samt installation 
av inbrottslarm och kameror. Kommunen tecknade 
så kallade medborgarlöften med Polisen, framför allt 
när det gällde problematiken i Noretområdet.

Cirka 80 upphandlingar genomfördes, varav tre 
fjärdedelar var direktupphandlingar. 

Gymnasienämnden fick stöd i att effektivisera det 
systematiska kvalitetsarbetet och tekniska nämnden 
fick stöd i en organisationsöversyn som skulle för
bättra planering och uppföljning. 
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EKONOMI
Kommunstyrelsen redovisade ett överskott på 
totalt 11,6 mkr. En stor del, 4 mkr, var överskott 
från  Migrationsverkets bidrag för flykting och 
 integrationsverksamhet. En annan post i överskottet 
på 1,4 mkr bestod av outnyttjade utvecklingsmedel. 
I övrigt berodde överskottet främst på att de flesta 
enheterna under kommunstyrelsen hade vakanser, 
både på chefstjänster och andra tjänster. 

FRAMTID
För att nå ökad måluppfyllelse ska de myndighets
utövande handläggarna stärkas och förståelsen för 
näringslivets villkor öka. Möjligheterna för företag att 
etablera sig och bostadsbyggandet i Mora ska förbätt
ras, bland annat med en bostadsförsörjningsplan och 
en aktualiserad översiktsplan. Genomfarts projektet 
behöver samordnas så att avtal, detal jplaner och kom
munikation med näringsliv och allmänhet säker
ställs. Den fördjupade översiktsplanen ska bli färdig 
och ange vilka delar som ska genomföras först och när. 
Cykeltrafik ska prioriteras, eftersom det finns tydliga 
kopplingar till miljö, trafik och folkhälsomål.

Det krävs genomgripande åtgärder för att minska 
koldioxidutsläppen från kommunens resor. Det kan 
vara en fossilfri fordonsflotta, gemensam organisa
tion kring fordonsparken, fossilfria drivmedel, ny 
resepolicy, utbildning i sparsam körning och djupare 
analys av nyttjandet av egen bil i tjänsten.

Resurserna till integrationsarbetet ökas med två 
integrationssamordnare. Det underlättar när de 170 
personer som beräknas komma 2017 tas emot. Det 
svåraste blir att skapa förutsättningar för de ny 
anlända att klara sin egen försörjning. Om inget görs 
är risken stor att Mora hamnar i samma situation 
som många andra kommuner, där kostnaden för 
försörjningsstöd ökar.

Mora kommun ska bli en mer kommunikativt med
veten och skicklig organisation. Kris kommunikationen 
behöver stärkas, och kommunens webbplats måste 
uppfylla lagarna, inte minst vad gäller tillgänglighet. 
Förvaltningsplanen med budget och mål för intranätet 
sträcker sig till och med 2017.

Upphandlingsenheten fortsätter att utbilda 
beställare och leverantörer. Samarbetet med Orsa 
och Älvdalen utvecklas när Mora kommun bistår vid 
införandet av ehandel.

DRIFTSREDOVISNING

Ekonomisk  
jämförelse (tkr)

Budget 
2016

Redovisat 
2016

Avvikelse 
2016

Redovisat 
2015

Kommundirektör – 13 093 – 11 000 2093 – 7 876

Ekonomi – 10 108 – 7 887 2 221 – 8 269

Kansli – 18 998 – 18 801 197 – 17 483

Integration – 78 3 398 3 476 – 80

Utvecklingsenhet – 37 917 – 36 623 1 294 – 36 193

Kommunikation – 4 744 – 3 564 1 180 – 4 281

Personal – 12 230 – 11 132 1 098 – 11 297

Summa – 97 168 – 85 609 11 559 – 85 479

REDOVISNING INVESTERINGAR

Årets investeringar (tkr),  
nettoinvesteringar

Redovisat 
2016

Redovisat 
2015

Ärendehanteringssystem 145 2 577

Övrigt 10 175

Summa 155 2 752

PERSONALREDOVISNING

År 2016 År 2015

Årsarbetare, antal 138 120

Sjukfrånvaro, procent 7,4 8,3

NYCKELTAL

Utfall 
2016

Utfall 
2015

Antal leverantörsfakturor 52 053 46 662

– varav andel elektroniska, procent 74 69

Antal mottagna motioner 8 11

Antal mottagna medborgarförslag 11 11
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ÖVERFÖRMYNDARE GEMENSAM
 Överförmyndare: Ola Blumenberg 

Överförmyndare i samverkan i Övre Dalarna 

Överförmyndarverksamheten i Mora kommun 
drivs av Överförmyndare i samverkan i övre Dalarna 
enligt ett samarbetsavtal.

Verksamheten är gemensam för Mora, Orsa, 
 Älvdalens, Rättviks, Leksands och Vansbro kom
muner. I varje kommun finns valda överförmyndare. 
Organisa tionen är placerad i Mora och har 8 års
arbetare. Överförmyndaren ser till att rekrytera, 
utbilda och ha tillsyn över gode män, förvaltare och 
förmyndare för människor som av olika anledningar 
inte kan föra sin talan och förvalta sin ekonomi.

VERKSAMHET
Mycket resurser lades på ärenden som gällde ensam
kommande barn som anvisats till kommunen i slutet 
av 2015. Överförmyndaren har ansvar för att för
ordna gode män till alla ensamkommande som vistas 
i kommunen och fokuserade därför på att rekrytera, 
utbilda och förordna gode män. Antalet ärenden 
som gällde ensamkommande blev färre 2016. Mora 
kommun hade i januari 88 ensamkommande barn 
och i december 69.

Det totala antalet ärenden (god man, förvaltare 
eller förmyndarskap) för Moras del var i januari 380 
och i december 384.

EKONOMI
Årets kostnader blev 573 tkr högre än budgeterat. 
Det berodde främst på att personalen behövde för
stärkas på grund av den ökade mängden ärenden.

FRAMTID
Personalstyrkan fortsätter att anpassas efter ärende
mängd. År 2016 arbetade två handläggare för ensam
kommande barn. År 2017 blir det endast en och 2018 
slutar även den handläggaren och ärendena läggs ut på 
kvarvarande handläggare. 

DRIFTSREDOVISNING

Ekonomisk 
jämförelse (tkr)

Budget 
2016

Redovisat 
2016

Avvikelse 
2016

Redovisat 
2015

Intäkter 3 912 4 485 573 – 3 510

Kostnader – 3 912 – 4 485 – 573 – 3 510

Summa 0 0 0 0

PERSONALREDOVISNING

År 2016 År 2015

Årsarbetare, antal 6 6

Sjukfrånvaro, procent 8,9  0,6

NYCKELTAL

Utfall 2016 Utfall 2015

Totalt antal ärenden 384 348
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VALNÄMND

Valnämnden leder och ansvarar för genomförandet 
av allmänna val och folkomröstningar i kommunen.

Valnämnden hade ingen verksamhet under 2016 
eftersom inga val genomfördes.
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MORA BRANDKÅR
Ordförande: Anna Hed

Chef: Johan Szymanski

Mora Brandkår

Mora och Orsa kommuner har en gemensam 
räddnings chef. Målet för verksamheten är att minska 
antalet olyckor och öka förmågan hos befolkningen 
att hantera olyckor. Brandkåren har 22 heltids- och 
26 deltidsanställda brandmän.

VERKSAMHET
I det förebyggande arbetet fokuserar räddnings-
tjänsten på riskgrupperna äldre och nyanlända. 
Utbildning av grundskoleelever är en viktig bestånds-
del i arbetet. Vad som däremot inte fungerar alls 
som det är tänkt är den interna utbildningen för den 
kommun anställda personalen.

År 2005 beslutade kommunfullmäktige att all 
personal ska genomgå brandskyddsutbildning vart 
tredje år. Verksamheterna underlåter att anmäla sina 
anställda. I stället för de 600 som borde ha utbildats 
2016 var det 115. Att utbildningen är livsviktig 
visade sig exempelvis vid branden på Mora gymna-
sium i november.

Tillsyn är annan del av det förebyggande arbetet. 
Den utfördes enligt planen.

Ett nytt samarbete med Älvdalens kommun 
 inleddes, där Mora handlägger ärenden som handlar 
om explosiva varor.

Antalet larm fortsätter att öka. År 2016 var de 549 
stycken, en ökning med 9 procent. En del av larmen 
är onödiga automatlarm, men även inbrottslarmen i 
kommunens lokaler ökade.

Flera allvarliga olyckor inträffade. Förutom bran-
den vid Mora gymnasium utbröt en stor brand på AB 
Wibe. I båda fallen kunde totalskador undvikas, tack 
vare att räddningstjänsten har välutbildad personal 
och var snabbt på plats. Vid gymnasiet fungerade 
brandskyddsorganisationen också mycket väl.

Flera dödsolyckor i trafiken krävde komplexa 
räddningsinsatser.

EKONOMI
Årets resultat var –21,1 tkr.

Brandkårens resultat visade ett mindre underskott. 
Antalet larm var betydligt fler än prognostiserat, vilket 
delvis kan förklara det negativa utfallet. Kostnad erna 
för internhyran var också högre än budget erat. Extern-
utbildning gjorde att även utbildnings verksamheten 
höll budgeten, trots det interna bort fallet avseende 
brandskyddsutbildning. Efter att Sodexo vann 
upphandlingen 2014 om brandsläckarservice har 
brandkåren tappat en intäkt på 50 tkr.

DRIFTSREDOVISNING

Ekonomisk 
jämförelse (tkr)

Budget 
2016

Redovisat 
2016

Avvikelse 
2016

Redovisat 
2015

Posom – 10 – 4 6 0,0

Räddningstjänst – 17 079 – 16 994 85 – 16 433

Fastighetskostnader – 916 – 950 – 34 – 909

Utbildning 192 203 11 143

Brandsläckarservice 52 – 1 – 53 42

Företagshälsovård – 100 – 106 – 6 – 83

Bilpool 0 – 2 – 2

Myndighetsutövning 146 118 – 28

Summa – 17 715 – 17 736 – 21 – 17 240

REDOVISNING INVESTERINGAR

Årets investeringar,  
nettoinvesteringar (tkr)

Redovisat 
2016

Redovisat 
2015

Båtmotor räddningsbåt liten – 63 0

Motorspruta Gävunda brandvärn – 91 0

Summa – 154

PERSONALREDOVISNING

År 2016 År 2015

Årsarbetare, antal 24 25

Sjukfrånvaro, procent 1,4 2,2
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NYCKELTAL

Utfall 2016 Utfall 2015

Kostnad per invånare avseende  

räddningstjänst, kr 874 862

Totalt antal larm (även förstärkning) 549 503

Antal larm per dygn 1,50 1,38

Andel onödiga automatiska brandlarm 

(enbart Mora kommun), procent 26,2 26,9

Andel brand i byggnad  

(enbart Mora kommun), procent 5,2 4,2

Andel trafikolyckor  

(enbart Mora kommun), procent 10,7 12,5

FRAMTID
En förstudie analyserar möjligheterna till sam verkan 
mellan räddningstjänsterna i Leksand, Malung, 
Mora, Orsa, Sälen, Vansbro och Älvdalen. Resultatet 
presenteras 2017.

En ny brandstation började projekteras. Till års-
skiftet 2018/2019 beräknas den vara färdig. Stationen 
medför cirka sex miljoner i ökade kostnader för 
brandkåren i internhyra och kapitalkostnader.

Det nya avtalet för deltidsbrandmän har fått 
mycket kritik av de anställda och på många platser 
i Sverige har det blivit ännu svårare att rekrytera 
sådana. Mora har inga vakanser, men det finns 
 anledning att följa utvecklingen.
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FÖR- OCH GRUNDSKOLENÄMND
Ordförande: Rose-Marie Bogg

Förvaltningschef: Inga-Lena Spansk

Förvaltning: För- och grundskoleförvaltningen

Prioriterade 
områden 2016

Genomförda aktiviteter

Samverkan •  Samverkansteam inom samarbetet Psynk 

bildades. 

• Starten av en familjecentral planerades.

•  Arbetsgrupper från kultur och skola arbetade 

med en kulturpedagogisk plan. 

•  Ett pilotprojekt med ändrade samverkans-

former startades på Morkarlby skola. 

Tillgänglighet •  Alla skolor utom en och samtliga förskolor 

kartlade tillgängligheten. 

•  En föreläsningsserie kring utvecklingsrelaterade 

funktionsnedsättningar genomfördes och en 

föreläsning om lågaffektivt bemötande hölls.

Tidigt stöd •  Elever i årskurs 1–3 fick insatser efter screen-

ingar i matematik och läs- och skrivförmåga.

Matematik • Matematiklyftet slutfördes.

Läs och skriv •  Läslyftet – språkutvecklande arbetssätt startade.

FÖRSKOLAN
Antalet barn i förskolan ökar. Dels föddes det fler 
barn de två senaste åren – drygt 200 mot ett genom
snitt på 180 om året – dels flyttade ett tjugotal barn 
in i kommunen.

Förskolan arbetar med normer och värden. All 
personal genomgick en utbildning som ska hjälpa de 
anställda att skapa goda lärmiljöer. Den pedagogiska 
dokumentationen och lärmiljöerna utomhus behöver 
förbättras.

GRUNDSKOLAN
Att ordna bra skolgång för nyanlända utgjorde en 
stor del av förvaltningens arbete. Som nyanländ räk
nas den som tillbringat kortare tid än fyra år i Sverige. 
Ett nittiotal nyanlända barn går i Moras grundskolor. 
Antalet fortsätter att öka, trots att det inte är lika 
många som kommer till Sverige nu. Familjer som fått 
uppehållstillstånd blir kommunplacerade i Mora, och 
flera hittar boende här på egen hand.

I Mora kommun finns 17 kommunala förskolor, 11 
fristående förskolor och 4 dagbarnvårdare. Samman
lagt fanns 892 barn inskrivna i förskolan 2016.

Grundskolan omfattar 12 kommunala skolor 
inklusive särskolan och 1 friskola med totalt 71 elever. 
Antalet förstelärare är 20. 

Av de 13 fritidshemmen är 2 fristående.

VERKSAMHET
Nämnden arbetade systematiskt med kvalitets
säkring och uppföljning. Arbetet framöver handlar 
om rekrytering, resultat och lokaler. Lokal utredningen 
tittar på att bygga ut förskolan, en 7–9skola och 
Bjäken backens skola.

Skolinspektionen utförde tillsyn, dels hos nämn
den, dels på fyra skolor. Den första delen granskade 
det samlade ansvaret för förskolan, förskoleklasser, 
grundskolan, fritidshemmen och grundsärskolan. 
Inspektionens rapport pekade på brister i det 
systematiska kvalitetsarbetet samt i rutiner och 
uppföljning av kränkande behandling. När det gällde 
skolorna – grundsärskolorna Utmeland och Noret 
samt Morkarlbyhöjden och Noret 7–9 – begärde 
inspektionen att elevhälsans förebyggande och hälso
främjande arbete skulle förstärkas och att eleverna 
ska ha tillgång till skolbibliotek och studie och yrkes
vägledning. Åtgärdsarbetet fortgår hela 2017.

Lärarlönelyftet medförde mycket arbete och 
resulterade i att 10 procent av förskollärarna och 
fritids pedagogerna och 35 procent av lärarna fick 
2 500 kr mer i månaden. De olika statsbidragen tog 
också mycket tid att administrera.
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I kommunen finns det åtta lärare i svenska som 
andraspråk och 16 studiehandledare. Det har näm
ligen visat sig vara långsiktigt betydelsefullt att barnen 
får hjälp i skolan av någon som talar deras modersmål. 
Kostnaden för en del av studiehandledarna står 
integrationsenheten för. Samarbetet fungerade bra. 
Totalt arbetar 29 anställda med de nyanlända barnens 
skolgång.

Läslyftet – språkutvecklande arbetssätt startade. 
Projektet pågår läsåret 2016–2017.

ITKstrategin innebär att lokala planer och 
hemsidor ska tas fram, kompetensutveckling ska 
ske, planeringar och bedömningar göras samt betyg 
sättas – allt med hjälp av olika digitala verktyg. Moras 
skolor arbetar fram en egen modell till lärplattform. 
Skolverket vill att skolans digitala kompetens ska öka, 
så att resultaten förbättras och verksamheten blir mer 
effektiv. Redan nu medför digitaliseringen kraftigt 
ökade kostnader.

Andra nationella reformer genomförs på lokalnivå. 
Det handlar om karriärtjänster, nationella prov, betyg 
i årskurs 6 med mera.

Kompetensförsörjningen är ett besvärligt område 
som tog mycket tid i anspråk. Det saknades både klass
lärare och ämneslärare, förutom att det var mycket 
svårt att rekrytera specialpedagoger och rektorer. 
Flera skolor blev helt enkelt utan speciallärare, medan 
rektorstjänster fick köpas in via bemanningsföretag.

INSATSER FÖR NYANLÄNDA
Arbetet med verksamhet för nyanlända barn och 
elever var intensivt. En del av insatserna specificeras 
nedan.

INSATSER NYANLÄNDA 2016

Område (tkr) Utfall

Kurator 50 procent 265

Skolsköterska 50 procent 265

Litteratur med mera Sollerön 20

SVA, modersmål, studiehandledare, tolk 6 575

Samordnartjänst 437

IKT-verktyg 15 lärplattor 75

Inläsningstjänst 50

Gesunda förskola 523

Bidrag Migrationsverket – 2 848

Summa 5 362

EKONOMI
För och grundskolenämnden redovisade samman
lagt ett underskott på 0,9 mkr. Prognosen visade 
ett underskott på över 10 mkr. Det slutliga utfallet 
berodde bland annat på tillfälligt statsbidrag för 
flykting mottagning och att de digitala verktygen 
blev billigare än beräknat, samtidigt som drift invest
eringar inte genomfördes och vakanser inte tillsattes.

Skolkansliets överskott var 1,7 mkr. Det berodde 
till stor del på sparåtgärder och på att inköp av digi
tala verktyg sköts upp.

Förskolan hade 2,6 mkr i underskott. Det berodde 
främst på ökade personalkostnader och interkom
munal ersättning. En ny förskolechef som inte var 
budgeterad tillsattes.

Grundskolan inklusive särskilt stöd hade nästan 
2,1 mkr i underskott. Det kom sig framför allt av 
svårigheter att förtäta och ställa om organisationen, 
men också av stora behov i verksamheterna.

Kansliets och administrationens underskott var 
1,4 mkr. Till stor del kom det sig av höga rekryterings
kostnader. En annan stor minuspost var inköp av 
itverktyg och licenser, vars budget egentligen låg hos 
skolkansliet.

Elevhälsan hade ett överskott på 2,6 mkr. Det 
berodde på svårigheter att rekrytera personal.

Pedagogisk omsorg och fritidshem hade 0,9 mkr i 
överskott. Det berodde till stor del på ökade intäkter i 
form av avgifter och statsbidrag.

BESPARINGAR
Flera besparingsåtgärder var planerade, men alla 
genomfördes inte. På området måltidsservice behö
ver man utreda om kostnaderna kan sänkas genom 
att man gör om en del av tillagningsköken till mot
tagningskök. I grundskolan bör man försöka öka 
klasstorlekarna och titta över organisationen. På de 
lägre stadierna vore det möjligt att införa B eller 
Cform. Antalet elevassistenter bör gå att hålla nere. 
Sådana här besparingar kan komma att hamna i kon
flikt med kravet att lärare ska ha behörighet för varje 
ämne som hon eller han undervisar i och med lag
kravet om elevers rättighet till stöd.
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Område (tkr) Besparing Utfall

Omorganisation grundskolan 460 460

Vaktmästeri 0,5 tjänst 200 200

Måltidsservice 2 000 –

Specialpedagog 1 tjänst 500 608

Personal: skolvärd, syv 440 305

Grundskola årskurs F–6 700 –

Grundskola årskurs 7–9 1 000 –

Summa 5 300 1 573

FRAMTID
Antalet barn och elever ökar, liksom den psykiska 
ohälsan. Kostnaderna för anpassningar och särskilt 
stöd är svåra att prognostisera.

Den nya stadieindelade timplanen kommer att 
kräva fler matematiklärare och den nationella it 
strategin för skolan ger ökade kostnader.

Svårigheten att hitta behörig personal medför 
dessutom löneglidning vid nyrekryteringar.

DRIFTSREDOVISNING

Ekonomisk 
jämförelse (tkr)

Budget 
2016

Redovisat 
2016

Avvikelse 
2016

Redovisat 
2015

Barn- och 

utbildningskansli – 18 151 – 16 490 1 661 – 16 862

För- och 

grundskola – 220 066 – 228 551 – 8 485 – 215 629

Särskilt stöd – 26 867 – 22 935 3 932 – 30 941

Obligatorisk 

särskola – 5 205 – 5 073 132 – 6 191

Elevhälsa – 12 217 – 9 607 2 610 – 9 698

Måltider 

kostenheten – 24 519 – 24 736 – 217 – 23 672

Fristående 

verksamheter – 27 948 – 28 470 – 522 – 28 632

Summa – 334 973 – 335 862 – 890 – 331 626

REDOVISNING INVESTERINGAR

Årets investeringar (tkr),  
nettoinvesteringar

Redovisat 
2016

Redovisat 
2015

It-verktyg 0 71

Inventarier 3 137 871

Summa 3 137 942

PERSONALREDOVISNING

År 2016 År 2015

Årsarbetare, antal 502 480

Sjukfrånvaro, procent 5,5 5,4

Ökningen av antalet årsarbetare berodde på fler 
svalärare, fler studiehandledare, utökning av  kurator 
och skolskötersketjänster, lågstadie satsningen och 
fritids hemssatsningen.

NYCKELTAL

(antal) Utfall 
2016

Utfall 
2015

Barn per årsarbetare – förskola 5,1 5,4

Barn per anställd – pedagogisk omsorg 6 6

Barn per årsarbetare – fritidshem 18,4 19,4

Elever per lärare – förskoleklass 22,3 17,1

Elever per lärare – grundskola 10,9 10,6

Elever per lärare – grundsärskola 3,4 2,6

Utfall 2016 avser läsåret 2015/2016.

Utfall 2015 avser läsåret 2014/2015.

Minskningen i förskolan berodde på statsbidraget för mindre barngrupper  

i förskolan.

Minskningen i fritidshemmen berodde på statsbidraget fritidshemssatsningen.

Ökningen av elever per lärare i grundskolan berodde på att eleverna var fler.
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SOCIALNÄMND
Ordförande: Malin Höglund

Förvaltningschef: Anna-Lena Hållmats Bergvik

Förvaltning: Socialförvaltningen

kompetens hos personalen. Under sommaren var det 
också problem att få tillräcklig bemanning på en het
erna, trots direktivet att överanställa för att täcka upp 
för frånvaro och ökade behov.

Välfärdsteknik kan både ge ökad trygghet och 
lägre kostnader på sikt. De brukare som hade tillsyn 
via kamera nattetid var mycket nöjda.

STÖD OCH OMSORG
Verksamheten för ensamkommande flyttades från 
kommunstyrelsen till socialnämnden. Individ och 
familjeenheten var hårt belastad av den pressade 
flyktingsituationen och av ett högt tryck när det 
gällde barn och ungdomsärenden generellt. Inflö
det av orosanmälningar dubblerades 2014–2015 och 
personalomsättningen var mycket hög. Därtill kom 
ett sjuktal på 11,7 procent. Efter en arbetsmiljö
undersökning upprättades därför en handlingsplan. 
Nämnden gav fullt mandat för de åtgärder som före
slogs. Med hjälp av medarbetarna lyckades nämnden 
vända trenden 2016 och vid årets slut hade sjuktalet 
sjunkit till 3,5 procent. Det fanns heller inga vakan
ser och inga konsultköp behövde göras. Arbetsmiljö
verket sa vid sin tillsyn att Mora var den dittills bästa 
kommunen när det gällde socialsekreterarnas arbets
miljö.

Hemmaplanslösningar och egna familjehem 
prioriteras för att nämnden ska få ner placerings
kostnaderna. Ett nytt stödboende öppnades för att 
man ska kunna förebygga placeringar och ta hem 
ungdomar från behandlingshem. Resultatet har börjat 
visa sig i minskade placeringskostnader.

En kartläggning över våld i nära relationer gjordes, 
som ett led i att arbeta brottsförebyggande. Projektet 
Centrum mot våld permanentades och två kvinnofrids
samordnare anställdes. 

En brukardialog om missbruksvården genom
fördes. Brukare, brukarorganisationer och anhöriga 
deltog och flera förslag tas med i det fortsatta arbetet.

Ett nytt LSSgruppboende med 6 platser började 
byggas. Företaget Alternatus ska driva boendet.

Socialnämnden är kommunens största arbetsgivare med 
770 medarbetare. Nämnden har ansvar för omsorg 
om äldre och personer med funktionsnedsättning 
samt stöd, rådgivning och övriga insatser till barn, 
ungdomar och vuxna.

Socialnämnden har också hand om arbetspolitiska 
åtgärder, mottagande av ensamkommande flykting
barn och ungdomar samt alkohol och tobaks tillstånd 
och tillsyn. 

VERKSAMHET
VÅRD OCH OMSORG
Vård och omsorg arbetade mycket med patienter 
som var utskrivningsklara hos landstinget. Flera kort
tidsplatser användes för särskilt boende, dit det är kö. 
När kommunen inte ordnar plats i tid debit erar lands
tinget en avgift på 4 000 kronor per dygn.

Socialnämnden träffade företrädare för landstinget 
för att bringa ordning i hur lasarettet hanterar varslen 
när det gäller utskrivningsklara patienter. Det hand
lade bland annat om hur och när landstinget aviserar 
att någon patient är utskrivningsklar. Ett bättre 
samarbete inom förvaltningen och en ny strategi hos 
biståndshandläggarna bromsade upp kostnaderna. 
Faktum kvarstår att det råder brist på korttidsplatser 
och platser i särskilt boende. Vid årets slut köade 
33 personer som fått plats beviljad till särskilt boende. 
För att kommunen ska slippa vite från Inspektionen 
för vård och omsorg (IVO) måste en plats ordnas 
inom tre månader från beslut. I maj 2017 står ett nytt 
särskilt boende med 32 platser inflyttningsklart. Det 
ska drivas av företaget Temabo. 

Ett nytt hemgångsteam som hjälper personer som 
skrivs ut från lasarettet eller korttidsboende inrät
tades. Det består av sjukgymnast, arbetsterapeut, 
sjuksköterska och två undersköterskor. Teamet ger 
intensiv hjälp de första två veckorna och har bidragit 
till att minska trycket på korttidsplatserna samt 
minska betalningsansvaret.

Fler än tidigare av dem som skrivs ut från lands
tinget har stora behov av hjälp. Det ökar kraven på 
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EKONOMI
Socialnämnden hade totalt ett överskott på drygt 
10 miljoner kronor. Det kom sig dels av att ett nytt 
LSSboende startar senare (4 mkr), dels av åter
sökta stadsbidrag för ensamkommande (12,4 mkr). 
Överskottet skulle ha varit högre, men medel av
sattes till omställningskostnader som uppkommer 
2017 i verksamheten för ensamkommande när 
er sättnings systemet ändras. I resultatet ingår ett sär
skilt statsbidrag på drygt 5 mkr för ökad bemanning 
i äldreomsorgen. Troligen kommer det att ingå i det 
generella statsbidraget 2019. I så fall bör budget
ramen justeras motsvarande. 

Effektiviseringskravet låg på 7 mkr, varav 4 mkr 
gällde effektiviseringar i äldreomsorgen. Korttids

platser skulle avvecklas, men det kunde inte genom
föras eftersom de användes för särskilt boende. 
Överskottet för LSSboendet och statsbidraget för 
ensamkommande barn var tillfälliga och täckte ett 
underskott i verksamheten med drygt 5 mkr. 

Vård och omsorg hade ett underskott på 4,2 mkr. 
Hemtjänsten stod för större delen, drygt 3 mkr, fram
för allt för att många bodde kvar i hemmet på grund 
av brist på platser i särskilt boende. 

Stöd och omsorgs överskott var 11 mkr. Det 
berodde på statsbidragen för ensamkommande. 
Samtidigt fanns det ökade kostnader för inte gration 
(6,3 mkr) som det inte går att återsöka från Migra
tions verket för, men de täcktes av överskottet. 

BESPARINGAR

Beräknad effektivi-
sering eller besparing  

i kommunplanen

Genomförd 2016  
och effekt

Kommentar

Hemtjänsten 1 500

- Översyn av dubbelbemanning

-  Utveckling av användningsformen 

trygghetsskapande it

- Översyn av ytterfall Ytterfall är brukare som har 120 tim-

mar eller mer i insats per vecka. Insat-

sen är dyrare än en säboplats. För när-

varande finns inga lediga säboplatser.

- Kost och matdistribution 500

Omorganisation av nattpatrullen 1 500 1 500

HSR – översyn rehab, hjälpmedel 200 200

Avveckling av 9 korttidsplatser

3 000

Åtgärden var svår att genomföra efter-

som många står i kö till säboplats. 

Korttidsplatser används som säboplats.

Hemmaplanslösningar barn och ungdom, vuxna 

missbruk, socialpsykiatri och LSS vuxna 500 500

Sänkning av ersättning för personlig assistans 300 300

Minskning av personal i anhörighetsstöd  

med 15 procent 160 160

SUMMA 7 160 3 160
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Åtgärder för att nå en budget i balans:
• Särskild överprövning inför varje rekrytering. Alla 

extra behov måste godkännas av avdelningschef.
• Fortsatt översyn av dubbelbemanningarna i hem

tjänsten.
• Hemmaplanslösningar för barn, ungdom och 

vuxna missbrukare genom resursteamet.
• Genomlysning av myndighetsservice. Genom

lysning av handläggningsprocessen och dess kon
se kvenser för volymutvecklingen i kommunen.

• Socialnämndens ordförande och socialchefen har 
varje månad avstämning med avdelningschef och 
hemtjänstens enhetschefer för att analysera hem
tjänstens underskott. Vid mötet redovisas beman
ningstid, kostnad per planerad timme med mera.

• Socialnämnden tidigarelade hemgångsteamet 
och tvingades köpa en korttidsplats i Orsa kom
mun. Socialchefen hade möten med landstings
ledningen om situationen med utskrivningsklara 
patienter.

• Möte med alla enheter i vård och omsorg för att få 
en samsyn kring hemgångsteamet.

• Hemmaplanslösning, socialpsykiatri.
• Hemmaplanslösning, vuxna LSS.

FRAMTID
SCB:s befolkningsprognos visar att andelen äldre 
ökar kraftigt. Kommunen behöver förbereda sig 
inför större behov av vård och omsorg.

Ett nytt ersättningssystem för mottagandet av 
ensamkommande träder i kraft den 1 januari 2017. 
Det innebär stora ekonomiska konsekvenser för kom
munerna, som snabbt måste styra om inriktningen 
av boende till fler stödboenden, hyreslägenheter och 
elevhemsboenden.

En bilpool införs 2017. Den ska göra att nämndens 
bilar utnyttjas mer kostnadseffektivt.

DRIFTSREDOVISNING

Ekonomisk  
jämförelse (tkr)

Budget 
2016

Redovisat 
2016

Avvikelse 
2016

Redovisat 
2015

Administration och 

förvaltning – 25 275 – 21 421 3 854 – 18 558

Bemannings-

enheten – 5 346 – 5 660 – 314 – 5 746

Vård och omsorg – 261 119 – 265 360 – 4 241 – 257 044

- hemtjänst – 85 131 – 88 168 – 3 038 – 87 810

- SÄBO – 141 682 – 142 139 – 457 – 136 073

- HSR – 34 306 – 35 052 – 746 – 33 160

Stöd och omsorg – 179 282 – 168 096 11 186 – 181 340

- LSS – 80 859 – 81 303 – 444 – 81 969

-  arbete och 

utveckling – 18 419 – 18 125 294 – 16 866

- socialpsykiatri – 23 028 – 25 843 – 2 815 – 24 615

- IFO, vuxen – 24 945 – 25 048 – 103 – 21 761

-  IFO, barn och 

ungdom – 33 636 – 31 774 1 862 – 36 786

-  ensamkommande 

flyktingbarn och 

-ungdomar 1 603 13 993 12 393 657

Vite, IVO – 1 800

Summa – 471 022 – 460 537 10 485 – 464 487

PERSONALREDOVISNING

År 2016 År 2015

Årsarbetare, antal 736 686

Sjukfrånvaro, procent 9,7 8,9

NYCKELTAL

2016 2015

Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg  91 89

Brukarbedömning särskilt boende 

 äldreomsorg 85 77

Väntetid i antal dagar från ansöknings-

datum till erbjudet inflyttningsdatum till 

särskilt boende, medelvärde 116 62

Personalkontinuitet, antal personal  

som en hemtjänsttagare möter under  

14  dagar, medelvärde 14 18
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TEKNISK NÄMND
Ordförande: Lars Nises

Förvaltningschef: Mikael Jaråker

Förvaltning: Tekniska förvaltningen

EKONOMI
Tekniska nämnden inledde året med ett underskott 
från 2015, sänkt budgetram och krav på besparingar. 
Därför beslutade nämnden att minska vägunder hållet 
och iaktta återhållsamhet i övriga underhålls insatser. 
Tekniska nämnden redovisade ett underskott mot 
budget på cirka 300 tkr. 

Det berodde bland annat på att skolor och offent
liga byggnader utsattes för onormalt hög skadegörelse, 
vilket ledde till högre kostnader för oplanerat lokal
underhåll. Även anläggningen för offentlig belysning 
utsattes för skadegörelse som krävde reparationer och 
ledde till ökade kostnader.

Ett par större snöfall i slutet av året ökade kost
nad erna för vinterväghållning. Även snöutkörnings
kostnader för skidspår ökade.

Oförutsedda kostnader för ombyggnaden av 
kraft försörjning på Prästholmen uppstod till följd 
av den tidigare genomförda försäljningen av Mora 
Parken AB. Strategiska fastigheter utan kommunal 
verksamhet, exempelvis Mora resecentrum, Sollerö 
kommunalhus och Venjans kommunalhus bidrog 
med underskott i fastighetsverksamheten.

På plussidan finns ökade försäljningsintäkter för 
stadsnätet och minskade kostnader för el och värme. 
Ett antal avvecklingar och försäljningar av fastigheter 
ger minskade kostnader i fastighetsförvaltningen.

FRAMTID
Efterfrågan på attraktiva tomter för bostäder, handel 
och industri är stor. De strategiska investeringarna 
med ny brandstation, genomfart Mora och fortsatt 
exploatering behöver prioriteras.   

Skolan behöver bättre och mer ändamålsenliga 
lokaler; det gäller både förskolan, grundskolan och 
gymnasiet.

Inventeringen av vägnätet visar stora underhålls
behov. De medel som avsätts i budgeten täcker inte 
behoven.

Tekniska nämndens primära uppdrag är att se till att 
kommunens anläggningar och lokaler uppfyller lag
stadgade krav och behåller sitt ekonomiska värde 
genom god skötsel och systematiskt underhåll. 

VERKSAMHET
Nya Fridhemsplan invigdes veckan före midsommar. 
Dalaflyget och landstinget invigde sin nya terminal 
och hangar på Mora flygplats. Ett nytt LSSboende 
blev klart och bygget av det nya särskilda boendet 
löpte på enligt plan. Flera fastigheter såldes och 
avvecklades. Försäljningen av Sollerö kommunal
hus återstår, som är den försäljning som ger störst 
eko nomisk besparing. De sista tomterna i Canada
området såldes och även tomter i områden som 
 tid igare inte varit attraktiva.

Tidigt på året beslutade nämnden att öka utbygg
nadstakten av stadsnätet. Det bidrog till att fler före
tag och privatpersoner fick möjlighet att ansluta sig.

En grundlig genomgång av taxor och avgifter 
för anläggningar och lokaler genomfördes. De nya 
taxorna började gälla vid halvårsskiftet. De förenklar 
och förtydligar mycket för både de nämnder och de 
föreningar som berörs. Vad som fortfarande återstår 
är att se över taxor och avgifter för parkeringar och 
allmänna platser.

Utbyggnaden av infrastrukturen i det nya bostads
området Noret Norra påbörjades. Projektet planeras 
vara klart våren 2017, då tomtförsäljningen är planerad 
att starta. Planeringen för en ny brandstation fortsatte, 
liksom utvecklingen av Mora centrum. Utbyggnaden 
av industriområdet i Örjans täppan projekterades 
och nästa steg blir upphandling med planerad bygg
start 2017. Socialnämndens tidigare lokaler för verk
samheten Arbete och utveckling avvecklades och 
verksamheten flyttade till andra lokaler.
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DRIFTSREDOVISNING

Ekonomisk 
jämförelse (tkr)

Budget 
2016

Redovisat 
2016

Avvikelse 
2016

Redovisat 
2015

Tekniska nämnden 0 – 431 – 431 – 973

Gata och park – 29 944 – 31 438 – 1 494 – 34 695

Fastigheter – 2 567 – 2 585 – 18 – 863

Fritidsanläggningar – 21 902 – 22 060 – 158 – 23 377

Servicegruppen 0 380 380 706

Mark – 1 199 – 1 163 37 – 17

Energirådgivare 0 235 235 0

Stadsnät och 

bredband byar – 1 891 – 767 1 124 – 2 364

Summa – 57 503 – 57 827 – 324 – 61 583

REDOVISNING INVESTERINGAR

Årets investeringar (tkr), 
nettoinvesteringar

Redovisat 
2016

Redovisat 
2015

Gäller den samlade investeringsvolymen

Summa 133 689 69 146

De investeringar som belastat investeringsbudgeten var:
• det särskilda boendet Noret Norra
• flygplatsterminalutbyggnad
• helikopterhangar för ambulanshelikopter Mora 

flygplats
• LSSboende Morkarlby
• stadsnätsutbyggnad
• markinköp Kråkberg
• markinköp Venjan
• ombyggnad Fridhemsplan
• utbyggnad av vägar för exploatering Ekbacken 

(Noret Norra).

PERSONALREDOVISNING

År 2016 År 2015

Årsarbetare, antal 35 32

Sjukfrånvaro, procent 4,5 2,3

NYCKELTAL

Utfall 2016 Utfall 2015

Energiförbrukning, kWh/m2 160 165

Eluppvärmda byggnader, antal 7 9

Vindkraftsproduktion, MWh 5 600 7 300

Trafikolyckor, antal – 19

Stadsnät, möjlighet till anslutning, procent 80 40

Hållbart medarbetarindex (HME) – 80 (2014)
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BYGGNADSNÄMND
Ordförande: Ulf Tholerus

Förvaltningschef: Tommy Ek

Förvaltning: Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa

FRAMTID
Mängden ärenden och uppdrag ökar på alla enheter. 
En viktig framtidsfråga är att det finns tillräckliga 
resurser för att garantera en god arbetsmiljö, så att 
förvaltningen kan behålla sin personal och attrahera 
ny vid kommande rekryteringar.

DRIFTSREDOVISNING

Ekonomisk 
jämförelse (tkr)

Budget 
2016

Redovisat 
2016

Avvikelse 
2016

Redovisat 
2015

Byggnadsnämnden – 422 – 451 – 29 – 355

Karta/mät/GIS – 3 076 – 2 522 554 – 2 702

Bygglov – 1 908 – 208 1 699 – 343

Planer – 346 – 738 – 392 – 688

Administration – 3 342 – 3 744 – 402 – 3 495

Bostadsanpassning – 2 181 – 1 146 1 035 – 1 261

Summa – 11 275 – 8 810 2 465 – 8 843

PERSONALREDOVISNING

År 2016 År 2015

Årsarbetare, antal 27 27

Sjukfrånvaro, procent 3,7 5,3

NYCKELTAL

Utfall 2016 Utfall 2015

Antal byggärenden 597 655

Antal bostadsanpassningsärenden 94 75

Antal tillsynsärenden 56 32

Byggnadsnämnden omfattar bygglovsenheten med 
bostadsanpassning, planenheten och kartenheten. 
Kartenheten samverkar med Älvdalens kommun 
om karttjänster. Verksamheten genomförs i stads
byggnads förvaltningen Mora Orsa, som är en gemen
sam förvaltning för de två kommunerna.

VERKSAMHET
Kartenheten ägnade mycket tid åt inmätning och 
utvisning till stadsnätet. Projektering av Noret Norra–
Ekbacken och Örjanstäppans industriområde för
bereddes med inmätning och utsättning. Den vakanta 
tjänsten som mätingenjör besattes. Fortsatt utbyggnad 
av stadsnätet kan innebära att kommunens baskarta 
inte hinner uppdateras i önskad omfattning.

Byggenheten anställde ytterligare en byggnads
ingenjör och handläggningstiderna kunde därmed 
kortas. En ny bostadsanpassare anställdes för att 
ersätta den som gått i pension.

Planenheten rekryterade en planarkitekt i stället 
för den som slutat. Mycket tid gick åt till att avsluta 
och överlämna några större planprojekt. Planarbete 
för bostäder pågick genom detaljplanerna för Tuvan 
och Norra kyrkogatan och en ny detaljplan för brand
stationen gjordes. De båda sistnämnda vann laga kraft.

EKONOMI
Nämndens överskott var knappt 2,5 miljoner kronor. 
Det kom sig av att bostadsanpassningen betalade 
ut mindre bidrag än budgeterat och att bygglovs
enhetens intäkter från bygglovsavgifter ökade.
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KULTURNÄMND
Ordförande: Hans-Göran Åhgren

Förvaltningschef: Sonja Viklund (t f)

Förvaltning: Kulturförvaltningen

FRAMTID
En ny förvaltningschef rekryteras 2017.

Tjänsten som ungdomssamordnare flyttas till 
kommunstyrelsen i januari 2017. 

Den kulturpedagogiska planen som har tagits fram 
i samarbete med skolan beräknas få effekt 2017.

DRIFTSREDOVISNING

Ekonomisk  
jämförelse (tkr)

Budget 
2016

Redovisat 
2016

Avvikelse 
2016

Redovisat 
2015

Kulturchef – 4 152 – 3 760 392 – 4 105

Allmänkultur – 3 416 – 3 463 – 47 – 3 361

Ungdomssamordnare – 795 – 311 484 – 691

Bibliotek – 7 554 – 7 723 – 169 – 7 557

Rosa Huset – 10 930 – 10 918 12 – 10 823

Summa – 26 847 – 26 175 672 – 26 538

PERSONALREDOVISNING

År 2016 År 2015

Årsarbetare, antal 35 35

Sjukfrånvaro, procent 2,3 4,5

NYCKELTAL

Utfall 2016 Utfall 2015

Andel bibliotekslån barn och unga  

av den totala utlåningen, procent 51 52

Andel elever i kulturskolan  

per invånare 7–15 år 24 24

Antal besökare till Rosa Husets  

öppna fritidsverksamhet 9 283 7 349

Allmänkultur och kulturminnesvård, bibliotek och 
bygde arkiv, konsumentvägledning, kulturskola, 
fritids gårdar och en del av föreningslivet ligger under 
kulturnämnden. 

VERKSAMHET
Utlåningen vid biblioteket ökade med 5 procent till 
drygt 114 000 och besöken med 9 procent till över 
145 000.

I kulturskolans verksamheter deltog 24 procent av 
kommunens grundskoleelever.

Rosa Husets öppna fritidsgård med gratis aktiv
iteter hade 9 283 besökare, 32 procent över målet på 
7 000. I huset anordnades en förberedelseklass för 
nyanlända under våren. 

Utredningen om kulturhus och bibliotekslokaler 
slutfördes och lades fram till kulturnämnden, som 
behandlade den.

Kulturförvaltningens chef och ungdomssam
ordnaren gick båda till andra uppdrag i kommunen 
under året, vilket påverkade måluppfyllelsen. Den 
beslutade kartläggningen av publik och deltagare 
genomfördes inte.

EKONOMI
Kulturnämnden hade ett överskott på 672 000 
kronor. Det berodde framför allt på mindre löne
kostnader än beräknat till följd av de vakanta tjänst
erna som ungdomssamordnare och förvaltnings chef.

Sparkravet på 100 tkr innebar att kommunens 
bidrag till Musik vid Siljan upphörde. Konsekvensen 
blev att verksamheten upphörde. Förvaltningen gav 
ett mindre bidrag till musikveckans vänförenings 
arrangemang i juli.
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GEMENSAM GYMNASIENÄMND
Ordförande: Håkan Yngström (Orsa)

Förvaltningschef: Marie Ehlin

Förvaltning: Gymnasieförvaltningen

EKONOMI
Gymnasienämnden redovisade ett överskott på 
8,2 miljoner kronor. 

Undervisning avvek positivt med 3,4 mkr. Det 
berodde på att man räknade med fler elever än det 
blev, särskilt på IM-programmet, och högre stats-
bidrag än beräknat. 

De interkommunala intäkterna för Mora kommun 
blev högre än beräknat, eftersom fler elever valde att 
studera i Mora. Överskottet blev 2,7 mkr. Orsa låg på 
budget och Älvdalen hade ett underskott på 1,2 mkr.

Läromedel hade ett underskott på 1,4 mkr. Några 
program överskred sina budgetar och en del material 
behövde ersättas efter branden. 

Lokaler gav ett underskott på cirka 1,0 mkr, bland 
annat beroende på inköp av nya möbler och utrust-
ning efter branden samt arbete med aktivitetsytan.

Skolmåltiders överskott var 0,9 mkr och 
 it-kostnader gav ett överskott på 0,7 mkr. Båda 
berodde på att man räknat med fler elever.

Gymnasial vuxenutbildning visade underskott med 
0,9 mkr på grund av lägre statsbidrag än beräknat.

Sfi visade överskott med knappt 1,6 mkr på 
grund av ett icke budgeterat statsbidrag och färre 
elever än beräknat.

Administrationens underskott var knappt 0,9 mkr. 
Det berodde främst på oförutsedda personalkostnader.

Ej fördelade medel avvek positivt med 3,3 mkr. 
Det kom sig av att kostnaderna efter branden, extra-
kostnaderna för administrationen och arbetet med 
aktivitetsytan bokfördes där de hörde hemma.

Gymnasienämnden erbjuder elva nationella  program, 
varav fem är högskoleförberedande och sex är yrkes-
program. Därutöver finns fem introduktions program, 
särskola, grundvux, gymnasial vuxen utbildning, 
grundläggande särvux, sfi och hjälp till distansstudier.

VERKSAMHET
När verksamhetsplanen för språkintroduktion 
2016 beslutades fanns det 83 elever inskrivna. 
 Nämnden räknade med 50 fler, men det blev 200. 
Lokal överskottet förbyttes i trångboddhet och det 
 behövdes mer personal.

De första sju lärlingseleverna påbörjade sina yrkes-
utbildningar vid bygg- och anläggnings-, hotell- och 
turism-, restaurang- och livsmedels-, industritekniska 
samt fordons- och transportprogrammet. Gymnasiet 
har dessa program enbart i form av lärlingsutbildningar.

I slutet av november uppstod en eldsvåda i gymna-
siets huvudbyggnad. Lyckligtvis skadades ingen. 
Informationen till elever och föräldrar fungerade väl 
och undervisningen kom snabbt igång igen.

Skollagen påbjuder att kommunen ska erbjuda 
vuxenutbildning på gymnasienivå och därför 
utökades vuxenutbildningen. För ändamålet finns 
statsbidrag att söka, men det är oklart hur länge. Det 
gör det svårt att planera verksamheten på sikt.

Skolinspektionen gjorde en tillsyn där den 
 granskade rektorsområde ett (med barn- och 
 fritids-, ekonomi-, estet- och samhällsprogrammen), 
gymnasie särskolan och huvudmannen. Gymnasie-
särskolan fick tre anmärkningar som rörde lika-
behandlingsplanen, elevhälsans förebyggande arbete 
och dokumentation av resultat i det systematiska 
kvalitetsarbetet. Bristerna åtgärdades.
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DRIFTSREDOVISNING

Ekonomisk jämförelse 
(tkr)

Budget 
2016

Redovisat 
2016

Avvikelse 
2016

Redovisat 
2015

Mora 91 993 87 771 4 221 91 229

Orsa 38 872 36 336 2 536 39 148

Älvdalen 33 549 32 096 1 453 34 085

Summa 164 414 156 203 8 211 164 462

REDOVISNING INVESTERINGAR

Årets investeringar (tkr),  
nettoinvesteringar

Redovisat 
2016

Redovisat 
2015

It 3 år 3 388

Fordon 5 år 488

Summa 3 876

PERSONALREDOVISNING

Personalredovisning År 2016 År 2015

Årsarbetare, antal 176,5 169,5

Sjukfrånvaro, procent 2,9 3,8

Ökat antal årsarbetare 2016 på grund av växande språkintroduktion samt fler 

klasser i årskurs 1.

NYCKELTAL

Nyckeltal Utfall 
2016

Utfall 
2015

Antal elever per lärare 9,2 8,3

Kostnad vuxenutbildning totalt, tkr 

(varav statsbidrag, tkr)

23 018  

(8 271)

19 938  

(4 667)

Statsbidraget till sfi fördubblades mellan 2015 och 2016 på grund av ökad 

invandring.

FRAMTID
Konkurrensen om personal är ett bekymmer. Elev-
kullarna ökar generellt och de nyanlända  eleverna 
behöver lärare i svenska som andraspråk och 
modersmåls lärare. Dessutom föreslår gymnasie-
utredningen att den garanterade undervisnings tiden 
ökas och att ett estetiskt ämne blir obligatoriskt 
i alla program. Mora gymnasium är populärt och 
får fler sökande. Det kräver också fler lärare, sam-
tidigt som många går i pension de närmaste åren. 
Alla  kommuner arbetar på att vara attraktiva arbets-
givare. Kraven ökar på områden som arbetsmiljö, 
förutsättningar och löner.

Gymnasieutredningens förslag att höja behörighets-
kraven till nationella program leder förmodligen till att 
introduktionsprogrammen växer. Utredningen föreslår 
inga förstärkningar till kommunerna, utan menar att 
fler elever kommer att klara gymnasiet på det här 
viset. Den aviserar också att vuxen utbildningen ska 
minskas av samma anledning.

Språkintroduktionen utvecklar utbildningen 
genom yrkesspår och studiespår. Det är viktigt för 
kommunen att eleverna snabbt får den utbildning 
de behöver, så att de kan komma ut i arbetslivet. 
Samtidigt är behovet svårt att prognosticera. Så länge 
eleverna är asylsökande får skolan statsbidrag för dem. 
När de fått uppehållstillstånd upphör bidraget. Vad 
som gäller vid tillfälliga uppehållstillstånd är oklart.

Lokaler innebär en stor och svårpåverkad kostnad. 
För att man ska kunna utnyttja lokalerna effektivt 
och flexibelt krävs åtgärder. Lokalutredningen 
föreslår att huvudbyggnaden rivs och att yrkesdelens 
huskropp byggs ut. Utredningen påverkar också 
planerna för framtiden när det gäller elevbostäder. En 
samlad organisation för elevboendet är avgörande för 
elevernas trygghet och idrottsgymnasiets attraktivitet 
och utveckling.

När det gäller RIG-utbildningen skärper Svenska 
Skidförbundet kraven på kommunen på flera punkter, 
bland annat när det gäller träningsanläggningar.



43

GEMENSAM SERVICENÄMND FÖR IS/IT
Ordförande: Mikael Thalin (Orsa)

IS/IT-chef: Matthias Grahn

Förvaltning: Kommunledningskontoret

EKONOMI
Nämnden hade ett litet överskott på 1 000 kronor. 
Det ursprungliga överskottet på knappt 800 tkr åter-
fördes till kommunerna och bolagen enligt deras 
procentuella nyttjandegrad. 

Intäkterna från abonnemangstjänsterna var mycket 
högre än budgeterat och gav ett överskott på 2 mkr. 
Det berodde på fler användare, datorer, elever, elev-
datorer och accesspunkter än prognosticerat.

Projekttjänster visade ett underskott på knappt 
1,3 mkr. Projektledarna lägger mycket tid på arbete 
som inte är debiterbart, som kundmöten och idéarbete.

Övriga verksamhetskostnader hade ett underskott på 
knappt 1,3 mkr. Det berodde bland annat på ett större 
driftstopp i februari och på köpta konsulttjänster.

FRAMTID
Det finns orosmoment, som att alla förvaltningar inte 
tar hand om eller uppdaterar sina it-investeringar. 
Verksamheterna måste delta i arbetet med it-stöd, så 
att det passar deras verksamheter. Det är inget som 
IS/IT-enheten kan göra på egen hand. Om man inte 
förvaltar sina system, riskerar man både höga kost-
nader och förlorad effektivitet i förlängningen.

DRIFTSREDOVISNING

Ekonomisk  
jämförelse (tkr)

Budget 
2016

Redovisat 
2016

Avvikelse 
2016

Redovisat 
2015

Intäkter 26 196 26 954 758 26 888

Kostnader 

hårdvara – 250 – 645 – 395 – 2 013

Kostnader 

arbetskraft – 11 223 – 10 930 293 – 11 832

Kostnader support 

och licens – 6 126 – 5 991 135 – 5 508

Kostnader 

kapitalkostnader – 5 416 – 4 930 486 – 4 232

Kostnader övrigt – 3 181 – 4 457 – 1 276 – 3 352

Summa 0 1 1 – 49

Servicenämnden för is och it är gemensam för Mora, 
Orsa och Älvdalens kommuner. Den är organiserad i 
en driftenhet och ett projektkontor. Projektkontoret 
ansvarar för stöd och rådgivning när verksamheterna 
utvecklas inom is/it. Driftenheten ansvarar för it- 
säkerhetsfrågor samt förvaltar it-system, kom munens 
nätverk och driften av servrar. Det finns en Service 
Desk för felanmälan, beställningar och frågor.

VERKSAMHET
En förvaltningsobjektsarkitektur (FOA), i enlighet 
med modellen pm3, togs fram. Den innebär att alla 
it-system organiseras i grupper, så kallade ”objekt”, för 
att it och verksamheten ska kunna samverka och styra 
nyttjandet av it-systemen så att det blir effektivare.

Vård, stöd, sysselsättning och social omsorg är ett 
av objekten som började etableras 2016.

Ett nytt ramavtal för skrivare blev klart. Hela 
maskinparken inventerades och ett nittiotal nya skri-
vare och multifunktionsskrivare köptes in. Därmed 
avslutades alla leasingavtal. Säkerheten i lösenords-
hanteringen höjdes och striktare interna behörigheter 
infördes.

Antalet klienter ökade kraftigt, både i skolan och 
hos administrationen. Det trådlösa nätverket utöka-
des med drygt 20 procent.

Nöjd kundindex för service desk ökade från 4,01 
till 4,08.
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REDOVISNING INVESTERINGAR

Årets investeringar (tkr),  
nettoinvesteringar

Redovisat 
2016

Redovisat 
2015

Utvecklingsmedel 3 år 234 1 254

Utvecklingsmedel 5 år 0 544

Infrastruktur 5 år 2 333 1 478

Server och lagring 3 år 272 3 147

Säkerhet och backup 3 år 0 278

Summa 2 839 6 701

Totalt aktiverades investeringar för 2 839 tkr. De 
största gällde nätverk och var investeringar för att 
utöka och förstärka skolornas nät.

PERSONALREDOVISNING

År 2016 År 2015

Årsarbetare, antal 22 21

Sjukfrånvaro, procent 4,5 2,7

Projektkontoret förstärktes med en resurs som arbe-
tade med att etablera förvaltningen. Två resurser 
förstärkte teknikersidan och arbetade främst med 
skolorna och gymnasiet. En medarbetare slutade.

IS/IT-enheten tog emot 4 praktikanter – 1 asyl-
sökande under tre månader, 2 gymnasieelever under 
fyra veckor samt 1 praktikant från Folkuniversitetet i 
Falun under två veckor.

NYCKELTAL

(antal) Utfall 
2016

Utfall 
2015

Fysiska servrar it/it 2 5

Fysiska servrar i verksamheterna 3 6

Fysiska servrar totalt 5 11

Virtuella servrar is/it 71 75

Virtuella servrar i verksamheterna 72 78

Virtuella servrar totalt 148 153

Klienter för administrationen 1 688 1 351

Klienter för elever 5 240 3 716

Klienter totalt 6 928 5 067

Trådlösa accesspunkter 770 636

Klienter anslutna till trådlöst nät 4 500 3 400

Användarkonto för administrationen 3 405 3 162

Användarkonto för elever 5 167 4 892

Användarkonto totalt 8 572 8 054

Felanmälningar i service desk (incidents) 5 575 5 918

Beställningar i service desk  

(service requests) 3 957 2 597

Ärenden i service desk totalt 9 532 8 515
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GEMENSAM NÄMND FÖR SOCIAL 
MYNDIGHETSUTÖVNING
 

Ordförande: Håkan Yngström (Orsa)

Förvaltningschef: Anna-Lena Hållmats Bergvik

Förvaltning: Socialförvaltningen

EKONOMI
Nämnden hade ett litet underskott på 55 000 kronor. 
Personalkostnaderna var något lägre än beräknat 
medan tjänstekatalog, it, handledning och utbild
ning låg något högre.

FRAMTID
Enligt ett lagförslag ska tiden innan kommunernas 
betalningsansvar för utskrivningsklara patienter 
inträder bli markant kortare redan 2018. Det innebär 
förmodligen att kommunerna behöver ha beredskap 
för hemplanering även helger och röda dagar.

Personalförsörjningen fortsätter att vara en 
ut maning. Det pågående arbetet med att förbättra 
arbetsmiljön och vara en attraktiv arbetsgivare är lika 
viktigt 2017. Bristen på framför allt socionomer är ett 
stort problem.

Ytterligare en systemadministratör anställs för att 
göra verksamhetssystemet mindre sårbart. Genom
lysningen av nämndens verksamhet som PwC gjorde i 
slutet av året följs upp och utvärderas 2017.

DRIFTSREDOVISNING

Ekonomisk  
jämförelse (tkr)

Budget 
2016

Redovisat 
2016

Avvikelse 
2016

Redovisat 
2015

Intäkter 11 367 11 398 32 13 123

Kostnader – 11 367 – 11 453 – 87 – 13 113

Summa 0 – 55 – 55 10

PERSONALREDOVISNING

År 2016 År 2015

Årsarbetare, antal 19 22

Sjukfrånvaro, procent 6,7 7,1

Mora, Orsa och Älvdalens kommuner har en gemen
sam nämnd för myndighetsutövandet gällande äldre
omsorg, funktionshinderomsorg och familjerätt.

VERKSAMHET
Årets viktigaste frågor var samarbetet med lands
tinget om utskrivningsklara patienter, den egna 
personalförsörjningen och det interna verksamhets
systemets sårbarhet.

Vissa av nämndens handläggare specialiserades till 
att enbart arbeta med vårdplaneringen av patienter 
som landstinget bedömt som utskrivningsklara. Åt 
gärden bidrog till att kommunerna blev bättre på att ge 
rätt stöd snabbare till utskrivningsklara patienter. Det 
innebar även minskade kostnader för kommunerna.

Det råder stor brist på socionomer och Norra 
Dalarnas myndighetsservice, NDM, var under
bemannad hela 2016. Vakanserna var färre vid årets 
slut, men konkurrensen om kompetensen är hård, 
vilket driver upp lönenivåerna.

Verksamhetssystemets sårbarhet blev tydlig. 
Administrationen av systemet har varit uppbyggt 
kring för få personer och när någon är frånvarande 
kan det få kännbara konsekvenser. Det är även svårt 
att få ut relevant statistik från systemet, vilket i 
förlängningen riskerar att styrning och ledning av 
verksamheten försvåras om inget görs. Extra resurser 
behövde därför läggas på att stärka systemet.
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NORRA DALARNAS LÖNESERVICE
Ordförande: Malin Höglund

Förvaltningschef: Mariana Resar Bogg

Norra Dalarnas Löneservice

EKONOMI
Årets resultat blev 334 tkr. Överskottet återbetalas 
till kommunerna baserat på antalet hanterade löne
specifikationer. Ökningen av antalet specifikationer 
gjorde att intäkterna blev högre än budget. 

FRAMTID
Antalet producerade lönespecifikationer ökar för 
varje år. Fler och fler moduler kopplas till löne
systemet, som blir mer komplext att ge support i, 
underhålla och utveckla. Målet är en helt digitali
serad löneprocess, vilket innebär utmaningar för 
Löneservice när det gäller systemförvaltning, för
valtningsledning och statistikuttag.

Ekonomisk  
jämförelse (tkr)

Budget 
2016

Redovisat 
2016

Avvikelse 
2016

Avvikelse 
2015

Gemensam 

 service nämnd för lön, 

Moras del – 4 340 – 4 418 – 78 – 148

Summa – 4 340 – 4 418 – 78 – 148

Norra Dalarnas Löneservice är en gemensam 
service nämnd för Mora, Orsa och Älvdalens kom
muner. Löneservice sköter löneadministrationen 
åt kommunerna och de kommunala bolagen 
Nodava AB, Orsabostäder AB, Orsa Lokaler AB 
och Norra  Dalarnas Fastighets AB. Även arvodena 
till förtroende valda i bolagens dotterbolag admin i
streras. Totalt hanterar Norra Dalarnas Löneservice 
löne utbetalningar för 12 arbetsgivare. 

Uppdraget är också att ge service och stöd till 
chefer i frågor om löneadministration. En stor del av 
arbetet består av support och utveckling av system
stöd på löne och personalområdet. 

VERKSAMHET
Löneservice arbetade med effektivisering av verk
samheten på flera områden. Fastighetsbolagens 
kollektiv avtal och lönehantering flyttades till samma 
löne, schema och bemanningssystem som kom
munerna har. Personalen i Nodava AB kunde där med 
börja med självrapportering. En del av pensions
hanteringen outsourcades till KPA Pensionshjälpen 
och arbetet med förvaltningsetablering resulterade i 
Förvaltningsplan LÖN 161001–171231. Digitala löne
specifikationer infördes. Vidare avslutades arbetet 
med Löneservice tjänstekatalog. Den nya katalogen 
införs den 1 januari 2017.
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NÄMND FÖR KOSTSAMVERKAN
Ordförande: Viktor Zakrisson

Förvaltningschef: Ulf Cristoffersson

EKONOMI
Måltidspriset för lunch eller middag var 75:60 kr för 
boende i Mora kommun. Den största budget avvikelsen 
avsåg brickdukningen, där intäkterna avvek från bud
get med drygt 0,3 mkr på grund av låga volymer. Det 
avspeglar sig i höjda måltidspriser 2017. 

Restaurang LaRätt har länge haft svårt att nå eko
nomisk balans. Utfallet 2016 var dock i balans med 
budgeten. 

Det totala underskottet för nämnden uppgick till 
0,7 mkr. Reglerna för fördelning av underskottet 
innebär att landstinget bar –0,8 mkr och att kom
munen alltså fick ett överskott på 0,1 mkr.

FRAMTIDEN 
Samverkansavtalet löper till den 31 december 2019. 
Kommunen har bett Landstinget Dalarna att utreda 
kostsamverkans framtid. Utredningen ska belysa två 
alternativ: 
1. Mora kommun tar över produktionen i befintligt 

eller annat kök. 
2. Parterna skiljs åt. 

Det är av yttersta vikt att utredningen blir klar i god 
tid innan avtalet löper ut. 

Mora kommun har valt en privat utförare till det 
nya äldreboendet Noret Norra. Det medför att Arom
köket inte kommer att ha möjlighet att leverera mål
tider dit.

Leveranslösningen från Aromköket i Mora till 
 Ludvika lasarett är fortsatt temporär. Kostförsörj
ningen på Ludvika lasarett behöver utredas vidare 
och ärendet ligger hos den centrala förvaltningen. 

Ekonomisk 
 jämförelse (tkr)

Budget 
2016

Redovisat 
2016

Avvikelse 
2016

Avvikelse 
2015

Gemensam 

nämnd för kost-

samverkan,  

Moras del – 3 400 – 3 300 100 200

Summa – 3 400 – 3 300 100 200

Landstinget Dalarna och Mora kommun har en ge men
sam nämnd med ansvar för kost till patient erna vid 
Mora lasarett samt till vårdtagare och boende i kom
munens äldreomsorg. Maten produceras i Arom köket 
vid Mora lasarett och levereras till äldreboenden och 
till lasarettets avdelningar. 

VERKSAMHET
Kommunens produktionskök för äldreomsorgen 
byggdes om till mottagningskök. 

Mätning av matsvinnet påbörjades. Både mottag
ningsköket och Restaurang LaRätt låg något under 
målet om maximalt 10 procent svinn.  

Det har skett en förskjutning av beställda måltider 
från lunch och middag till specialkost. Förklaringen är 
ökat behov av konsistensanpassad mat i äldreomsorgen. 

Antalet portioner minskade kraftigt. Det berodde 
huvudsakligen på färre beställningar till mottagnings
kökens matsalar efter ett beslut om biståndsbedöm
ning för besökande gäster. Den totala volymen sjönk 
med totalt 13 000 portioner. Sammantaget uppgår 
volymminskningarna till 20 900 portioner jämfört 
med 2015, vilket har en direkt inverkan på total
kostnaden per portion.  
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MORA ORSA MILJÖNÄMND
Ordförande: Christina Bröms

Förvaltningschef: Camilla Björck

Förvaltning: Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen

på Orsa kommuns administrativa enhet var högre 
än budgeterat. Detta innebar också högre kostnader 
eftersom nämnden betalar en del av kostnaderna för 
receptionen i kommunhuset.

Miljötillsynen hade lägre intäkter än budgeterat, 
främst inom avlopp. Tvärtemot förväntningarna 
ökade inte ansökningarna om enskilda avlopp efter 
det att va-planen antogs. 

Intäkterna från livsmedelskontrollen får inte an vän-
das till något annat än kontroll. År 2015 uppstod en 
kontrollskuld gentemot livsmedels företagarna. Den 
betades till stor del av under 2016. Intäkterna för åter-
stående kontrollskuld fördes över till 2017.

FRAMTID
Nämndens arbete styrs av lagar och förordningar som 
hela tiden förändras. Det ställer krav på att nämnden 
ska hålla sig à jour med förändringar i lagarna och se 
till att inspektörerna får kompetensutveckling.

Regelförändringar inom energi- och klimat-
rådgivningen innebär mindre bidrag än tidigare. 
Därför samverkar nämnden från och med 2017 med 
Älvdalens kommun.

En tillsynsplan för enskilda avlopp i Mora togs 
fram. Från 2017 och tio år framåt sker tillsyn av 
enskilda avlopp, vilket innebär ökad arbetsbelastning 
och behov av mer personal.

Statliga verk och EU ställer allt högre krav på 
kommunernas tillsyns- och kontrollmyndigheter. Det 
kräver god planering och bra system för uppföljning 
och utvärdering av verksamheten. Nämnden åter-
rapporterar årligen till de statliga verken och EU.

DRIFTSREDOVISNING

Ekonomisk  
jämförelse (tkr)

Budget 
2016

Redovisat 
2016

Avvikelse 
2016

Redovisat 
2015

Miljönämnd, 

Moras del – 4 145 – 4 451 – 306 – 3 764

Summa – 4 145 – 4 451 – 306 – 3 764

Nämnden är en kommunal myndighet gemensam 
för Mora och Orsa med placering i Orsa. I verksam-
heten ingår tillsyn av hälsoskydd, miljöskydd och 
livsmedel. Naturvård är ett annat verksamhets-
område och miljökontoret ger information och råd 
till både privatpersoner och verksamhetsutövare. 
Nämnden har även uppdraget att bedriva energi- och 
klimatrådgivning.

VERKSAMHET
Livsmedel och hälsoskydd utförde i princip all plan-
erad kontroll och tillsyn. Viss miljötillsyn kunde inte 
genomföras som planerat på grund av personalbrist. 

Livsmedelskontrollen inriktade sig särskilt på list-
eria i charkprodukter, dricksvatten och mögelgifter. 

Hälsoskyddet fokuserade på äldreboenden, 
strandbad, hygien, städning samt kosmetiska pro-
dukter för barn. 

Miljötillsynens fokus låg på egenkontroll, pcb, 
miljögifter, energi, spill- och dagvattenhantering, 
förorenade områden och vattenskyddsområden.

Naturvården arbetade med biologisk återställning 
av flottade älvar och bildning av nya reservat. Förvalt-
ningen av reservaten genomfördes som planerat med 
bland annat underhåll av vandringsleder. Kalknings-
verksamheten installerade ett nytt övervaknings-
system vilket har visat sig fungera bra. 

Miljökontoret fortsatte att ge information och 
rådgivning till verksamhetsutövare och medborgare. 
Bland annat togs en broschyr om verksamheten fram. 
Resultatet av en enkät om miljökontoret visade att 
hela 95 procent av dem som svarade var nöjda med 
enhetens arbete.

EKONOMI
Totalt redovisade miljönämnden ett negativt resultat på 
drygt 270 tkr. Det berodde på att kostnaderna för IS/
IT lades ut på förvaltningarna 2016. Moras andel av 
kostnaden var inte budgeterad. Personalkostnaderna 
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MORASTRAND AB
Ordförande: Lars Vilhelmsson

VD: Stefan Larsson

FRAMTID
År 2017 påbörjas planeringen för ytterligare bostäder 
i Mora.

DRIFTSREDOVISNING

Ekonomisk  
jämförelse (tkr)

Budget 
2016

Redovisat 
2016

Avvikelse 
2016

Redovisat 
2015

Hyresintäkter 160 500 163 024 2 524 159 807

Övriga intäkter 822 1 955 11 133 1 119

Entreprenad och 

material – 71 711 – 72 058 – 347 – 70 218

Personalkostnader – 20 007 – 18 758 – 1 249 – 19 552

Avskrivningar – 25 504 – 26 041 – 537 – 25 108

Återföring av 

nedskrivning 0 25 000 25 000 0

Räntekostnader – 33 618 – 33 559 23 – 33 915

Övriga kostnader – 9 931 – 9 470 461 – 9 384

Summa 551 30 057 29 506 2 749

REDOVISNING INVESTERINGAR

Årets investeringar (tkr),  
nettoinvesteringar

Redovisat 
2016

Redovisat 
2015

Nyproduktion 30 583 12 147

Om- och tillbyggnader befintligt bestånd 1 978 5 387

Reinvesteringar befintligt bestånd 5 968 11 021

Summa 38 529 28 555

PERSONALREDOVISNING

År 2016 År 2015

Årsarbetare, antal 31 34

Sjukfrånvaro, procent 2,19 4,92

NYCKELTAL

(procent) Utfall 
2016

Utfall 
2015

Avskrivningar av produktionskostnad 2,32 2,23

Bruttoränta 4,79 4,95

Belåningsgrad fastigheter 81 83

Soliditet 14,1 12,0

Rörelsemarginal 38,69 22,93

Mora kommun heläger bolaget, vars ändamål är att 
tillhandahålla bostäder och lokaler. 

VERKSAMHET
Morastrand byggde 29 lägenheter 2016, varav 22 var 
nybyggda och 7 ombyggda lokaler.

Två lägenhetshus på Tingsnäs blev färdiga: ett med 
11 elevbostäder och ett likadant för uthyrning som 
bostäder till kommunens verksamheter. Två hus med 
8 lägenheter vardera för elever började byggas på 
samma fastighet. De blir färdiga 2017.

På Tomtebo påbörjades två hus med sammanlagt 
16 hyreslägenheter. De blir inflyttningsklara under 
hösten 2017. Två fristående tvättstugor på Hindriks
heden byggdes om till lägenheter. Före detta Coop på 
Tuvan byggdes om till 5 lägenheter.

Detaljplanearbetet för ett sexvåningshus med cirka 
40 lägenheter på Tuvan inleddes.

Hyresförhandlingarna slutade med en hyreshöjning 
på 0,5 procent från och med den 1 januari 2017.

Arbetet med en affärsplan pågår. 

EKONOMI
Årets resultat var betydligt bättre än budgeterat, 
främst på grund av att en nedskrivning av byggnad 
och mark på 25 mkr återfördes. Detta kan hänföras 
till den översyn av fastigheternas marknadsvärden 
per den 31 december som genomförts. Då framgick 
att nedskrivningen som gjordes när nya Valhall bygg
des inte längre var aktuell, utan fick lov att återföras. 
Budgetavvikelser för driften rörde högre hyres
intäkter och ersättningar från hyresgäster på grund 
av tillkommande lokaler och fakturerade skador i 
lägenheterna. Personalkostnaderna var något högre 
än budgeterat, bland annat på grund av att mer per
sonal anställdes under sommarhalvåret för att bola
get skulle komma ifatt med det yttre underhållet och 
utemiljön.



50

MORAVATTEN AB
Ordförande: Joakim Holback

VD: Göran Svensson

Räntekostnaderna uppgick till 1,4 mkr inklusive 
kommunens borgensavgift på 305 tkr. Utbyggnaden 
av va i Ryssa är det största projektet som kommer att 
genomföras 2017. Enligt budgeten investeras 15 mkr 
i projektet 2017 och 10 mkr 2018.

FRAMTID
Länsstyrelsen har beslutat att Ryssa ska ingå i verk
samhetsområdet för vatten och avlopp. Därför 
påbörjas ett omfattande arbete med att förse byns 
samtliga 140 fastigheter med vatten och avlopp. 
Arbetet beräknas vara genomfört våren 2018. 
 Moravatten AB tecknade avtal med Allmiljö AB 
som ny entreprenör för insamling av hushållsavfall. 
Deras verksamhet startar den 1 april 2017. Våren 
2017 genomförs upphandlingen av en ny slam
entreprenör. 

DRIFTSREDOVISNING

Ekonomisk 
jämförelse (tkr)

Budget 
2016

Redovisat 
2016

Avvikelse 
2016

Redovisat 
2015

Nettoomsättning 62 545 62 025 – 520 61 031

Externa kostnader – 57 475 – 56 460 1 015 – 53 915

Avskrivningar – 5 160 – 4 642 518 – 4 480

Räntor – 2 090 – 1 398 692 – 1 882

Bokslutsdispositioner – 1 295

Summa – 2 180 – 475 1 705 – 541

REDOVISNING INVESTERINGAR

Årets investeringar (tkr), 
nettoinvesteringar

Redovisat 
2016

Redovisat 
2015

Byggnader, mark, ledningsnät  

och inventarier 29 775 2 251

Pågående nyanläggningar 30 804 38 667

Summa

NYCKELTAL

Utfall 2016 Utfall 2015

Soliditet, procent 11,6 13

Låneskuld 118 830 000 93 830 000

Bolaget äger och förvaltar Mora kommuns åter
vinningscentral, vatten och avloppsanläggningar, 
avfallsanläggningar och svarar för renhållningen i 
Mora kommun. Bolaget äger kommunens aktier i 
utförarbolaget Nodava AB, som på uppdrag har hand 
om va och avfall i kommunen. Moravatten AB har 
ingen egen personal, utan den finns i Nodava AB.

Vaverksamheten finansieras genom avgifter för 
vatten förbrukning och avloppsrening. Kommunen 
betalar avgift för dagvattenavledning och för en del 
övriga tjänster. Även avfallshanteringen finansieras 
genom avgifter.

VERKSAMHET
Kommunfullmäktige beslutade i februari att anta en 
vaplan för Mora kommun. Den är en handlingsplan för 
åren 2015–2019 med åtgärder inom skydd av vatten
täkter, allmän vatten och avloppsförsörjning och en 
utbyggnadsplan för allmän vaförsörjning. En ny vataxa 
antogs och avgiften höjdes med 5,6 procent från och 
med den 1 juli. I beslutet ingick även en justering av 
brukningsavgiftsförhållandet mellan villa och lägenhet. 

Moravatten AB:s största investeringsprojekt var 
en ny lågreservoar i Mora–Noret. Reservoaren har 
dock inte kunnat tas i bruk på grund av problem med 
inläckage. Åtgärder planeras till våren 2017. 

Flera investeringsprojekt blev färdiga, till exempel 
arbetet med vanätet i Nusnäs (5,8 mkr), en tryck
ledning Vattnäs–Pintorp (3,2 mkr) och omläggning 
av va Kyrkogatan–Fridhemsplan (4,6 mkr).

EKONOMI
Moravatten AB redovisade ett preliminärt resultat 
på –475 tkr. Det budgeterade resultatet var –2,2 mkr. 
Intäkterna uppgick till 62 mkr, vilket var 520 tkr 
mindre än budgeterat. Förklaringen var att vataxan 
höjdes först vid halvårsskiftet i stället för vid årets 
början. De redovisade externa kostnaderna låg 1 mkr 
under budget på grund av stora investeringar. 
Avskrivningarna var 0,5 mkr under budget på grund 
av försenade aktiveringar av investeringsprojekt. 
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DRIFTSREDOVISNING

DRIFTSREDOVISNING PER STYRELSE/NÄMND (TKR) REDOVISAT 2016 2015
Styrelse/nämnder Budgetram Intäkter Kostnader Resultat Resultat

Revisorer 909 0 – 892 17 178

Kommunstyrelse 114 828 64 167 – 167 464 11 531 6 737

därav Mora Brandkår 17 715 2 319 – 20 055 – 21 120

Valnämnd 55 0 – 7 48 157

Gemensam servicenämnd för IS/IT 0 26 953 – 26 952 1 – 50

Byggnadsnämnd 11 275 13 174 – 21 984 2 465 2 297

Teknisk nämnd 57 503 135 761 – 193 588 – 324 – 3 436

Kulturnämnd 26 847 2 385 – 28 558 674 195

Miljö- och hälsoskyddsnämnd 4 145 0 – 4 451 – 306 231

För- och grundskolenämnd 334 973 48 345 – 384 208 – 890 – 8 321

Gymnasienämnd 91 993 211 247 – 299 019 4 221 2 369

Socialnämnd 471 022 173 093 – 633 625 10 490 – 18 835

därav IFO 179 282 118 846 – 286 936 11 192 – 16 010

Gemensam nämnd för social myndighetsutövning 0 11 398 – 11 453 – 55 10

Finansförvaltning verksamhet 9 000 3 799 – 4 290 8 509 14 105

Summa styrelse/nämnder 1 122 550 690 322 – 1 776 491 36 381 – 4 361

Finansförvaltning – 1 122 550 1 471 827 – 325 427 23 850 9 812

Total driftsredovisning 0 2 162 149 – 2 101 918 60 231 5 451
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INVESTERINGSREDOVISNING

PER STYRELSE/NÄMND (TKR) REDOVISAT 2016 2015
Styrelse/nämnder Inkomster Utgifter Netto Budget 

netto
Avvikelse 

netto
Redovisat 

netto

Kommunstyrelse 0 – 298 – 298 – 1 300 1 002 – 2 848

därav Mora Brandkår 0 – 154 – 154 – 80 – 74 – 100

Byggnadsnämnd 0 0 0 0 – 124

Teknisk nämnd 0 – 133 689 – 133 689 – 127 400 – 6 289 – 69 146

Kulturnämnd 0 0 0 0 0 – 259

Gemensam servicenämnd för IS/IT 0 – 2 839 – 2 839 – 5 500 2 661 – 6 701

För- och grundskolenämnd 0 – 3 137 – 3 137 – 3 000 – 137 – 942

Gymnasienämnd 0 0 0 0 0 – 3 876

Socialnämnd 0 0 0 – 3 200 3 200 0

Summa styrelse/nämnder 0 – 139 963 – 139 963 – 140 400 437 – 83 896



53

RESULTATRÄKNING

(tkr) KOMMUNEN KONCERNEN
Not 2016 2015 2016 2015

Verksamhetens intäkter 1 420 317 310 361 581 638 467 066

Verksamhetens kostnader 2 – 1 469 106 – 1 354 095 – 1 560 789 – 1 441 808

Avskrivningar 3 – 50 793 – 48 848 – 56 461 – 78 541

VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER – 1 099 582 – 1 092 582 –1 035 612 – 1 053 283

Skatteintäkter 4 906 791 869 230 906 791 869 230

Generella statsbidrag och utjämning 5 247 118 226 030 247 118 226 030

Finansiella intäkter 6 10 950 7 324 8 736 5 209

Finansiella kostnader 7 – 5 046 – 4 551 – 37 931 – 38 233

RESULTAT FÖRE EXTRAORDINÄRA POSTER 60 231 5 451 89 102 8 953

Skatt 0 0 – 6 374 – 1 450

ÅRETS RESULTAT 8 60 231 5 451 82 728 7 503
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KASSAFLÖDESANALYS

(tkr) KOMMUNEN KONCERNEN
Not 2016 2015 2016 2015

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Årets resultat 60 231 5 451 82 728 7 503

Justering för av- och nedskrivningar 3 50 793 48 848 56 460 78 541

Justeringar för gjorda avsättningar 9 3 656 5 667 3 656 5 667

Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster 10 – 604 3 504 4 906 18 780

Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital 114 076 63 470 147 750 110 491

Ökning/minskning kortfristiga fordringar – 4 891 – 39 862 – 19 688 – 29 432

Ökning/minskning förråd och varulager – 10 542 – 4 304 – 10 542 – 4 304

Ökning/minskning kortfristiga skulder 19 756 29 219 17 782 18 337

Kassaflöde från den löpande verksamheten 118 399 48 523 135 302 95 092

INVESTERINGSVERKSAMHETEN

Investering i immateriella anläggningstillgångar 0 0 – 549 0

Investering i materiella anläggningstillgångar 11 – 139 616 – 83 896 – 199 597 – 145 040

Försäljning av materiella anläggningstillgångar 12 2 253 488 2 353 1 232

Investering i finansiella anläggningstillgångar 13 0 – 7 988 0 – 7 988

Försäljning av finansiella anläggningstillgångar 14 25 500 25 500

INVESTERINGSNETTO – 137 338 – 90 896 – 197 768 – 151 296

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

Förändringar av räntebärande skulder 20 000 40 000 60 007 40 391

Förändring av övriga långfristiga skulder 10 374 – 7 056 13 229 – 1 795

Amortering av långfristiga skulder 0 0 0 0

Ökning av långfristiga fordringar 0 0 624 6 121

Minskning av långfristiga fordringar 0 0 0 0

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 30 374 32 944 73 860 44 717

ÅRETS KASSAFLÖDE 11 434 – 9 430 11 394 – 11 488

Likvida medel vid årets början 163 490 172 920 163 594 175 082

Likvida medel vid årets slut 174 924 163 490 174 988 163 594
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BALANSRÄKNING
(tkr) KOMMUNEN KONCERNEN

Not 2016 2015 2016 2015

TILLGÅNGAR

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Immateriella anläggningstillgångar

    Dataprogram och ledningsrätter 15 0 0 1 390 1 105

Materiella anläggningstillgångar

    Mark, byggnader och tekniska anläggningar 16 790 127 730 127 1 811 855 1 698 447

    Maskiner och inventarier 17 90 346 64 551 94 838 67 620

    Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0

Finansiella anläggningstillgångar

    Aktier och andelar i dotterbolag 18 55 872 55 872 2 872 2 872

    Övriga aktier och andelar 19 19 314 19 339 19 864 19 889

    Långfristiga fordringar 20 5 029 5 029 6 107 6 796

Summa anläggningstillgångar 960 688 874 918 1 936 926 1 796 729

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

Förråd 21 57 233 46 691 57 233 46 691

Fordringar 22 139 435 134 544 150 930 141 145

Kortfristiga placeringar 23 133 341 128 029 133 341 128 029

Kassa och bank 24 41 583 35 461 41 646 35 565

Summa omsättningstillgångar 371 592 344 725 383 150 351 430

SUMMA TILLGÅNGAR 1 332 280 1 219 643 2 320 075 2 148 160

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

EGET KAPITAL 25

Årets resultat 60 231 5 451 82 728 7 503

Resultatutjämningsreserv 58 171 58 171 58 171 58 171

Pensionsreserv 145 700 145 700 145 700 145 700

Övrigt eget kapital 533 597 528 146 602 207 594 704

Summa eget kapital 797 699 737 468 888 806 806 078

AVSÄTTNINGAR

Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 26 61 279 57 623 64 733 61 720

Övriga avsättningar 0 0 18 612 12 238

Summa avsättningar 61 279 57 623 83 345 73 958

SKULDER

Långfristiga skulder 27 220 863 191 869 1 061 466 989 611

Kortfristiga skulder 28 252 439 232 683 286 462 278 514

Summa skulder 473 302 424 552 1 347 928 1 268 125

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 1 332 280 1 219 643 2 320 075 2 148 160

PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER

Pensionsförpliktelser som inte har tagits upp  

bland skulderna eller avsättningarna 29 506 022 517 690 508 570 520 700

Övriga ansvarsförbindelser 30 871 300 843 954 27 470 25 124
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NOTER 
(mkr) KOMMUNEN KONCERNEN

2016 2015 2016 2015

Not 1 Verksamhetens intäkter

Försäljningsintäkter 27 643 23 547 27 643 23 547 

Taxor och avgifter 36 003 36 100 74 445 78 552 

Hyror och arrenden 32 765 30 733 148 905 139 413 

Bidrag 269 316 173 280 269 356 173 280 

Försäljning av verksamheter 51 921 45 613 52 938 46 021 

Övrigt 2 669 1 088 8 351 6 253 

Summa intäkter 420 317 310 361 581 638 467 066

Not 2 Verksamhetens kostnader

Inköp av inventarier mindre värde – 7 654 – 6 490 – 7 654 – 6 490

Inköp av anläggnings- och underhållsmaterial – 758 – 1 884 – 758 – 1 884

Lämnade bidrag – 52 095 – 41 734 – 52 095 – 41 734

Köp av huvudverksamhet – 233 436 – 200 986 – 261 836 – 225 486

Löner och ersättningar – 622 235 – 578 813 – 635 338 – 591 797

Sociala avgifter – 189 938 – 175 720 – 195 866 – 182 698

Pensionskostnader – 64 416 – 66 551 – 64 416 – 66 551

Övriga personalkostnader – 145 – 142 – 145 – 142

Lokal- och markhyror – 54 948 – 55 559 – 8 064 – 5 592

Fastighetskostnader/entreprenader – 50 254 – 51 537 – 77 109 – 84 378

Bränsle, energi och vatten – 23 513 – 19 228 – 46 224 – 40 936

Hyra, leasing anläggningstillgångar – 15 504 – 14 797 – 22 321 – 21 868

Förbrukningsinventarier – material – 35 501 – 31 637 – 40 128 – 36 425

Kontorsmaterial, trycksaker – 2 394 – 1 587 – 2 394 – 1 587

Reparation, underhåll – 2 820 – 2 640 – 2 820 – 2 640

Tele- och it-kommunikation – 4 273 – 4 352 – 4 273 – 4 352

Kostnad för transportmedel – 6 021 – 5 933 – 6 021 – 5 933

Transporter och resor – 17 123 – 19 916 – 17 123 – 19 916

Representation – 1 500 – 1 034 – 1 500 – 1 034

Annonser, reklam – 2 947 – 2 561 – 2 947 – 2 561

Försäkringsavgifter och riskkostnader – 4 989 – 5 459 – 4 989 – 5 459

Övriga främmande tjänster – 59 088 – 53 966 – 59 313 – 54 193

Tillfälligt inhyrd personal – 1 835 – 995 – 1 835 – 995

Diverse kostnader – 12 951 – 7 048 – 42 853 – 33 632

Nedskrivningar och utrangeringar – 2 768 – 3 526 – 2 768 – 3 526

Summa kostnader – 1 469 106 – 1 354 095 – 1 560 789 – 1 441 808

Not 3 Avskrivningar

Avskrivning byggnader och anläggningar – 37 162 – 36 983 – 41 088 – 64 970

Avskrivning maskiner och inventarier – 13 631 – 11 865 – 15 107 – 13 242

Avskrivning immateriella anläggningstillgångar 0 0 – 265 – 329

Summa avskrivningar – 50 793 – 48 848 – 56 461 – 78 541

För uppgift om avskrivningstider se  

avsnittet redovisningsprinciper
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(mkr) KOMMUNEN KONCERNEN
2016 2015 2016 2015

Not 4 Skatteintäkter

Preliminär kommunalskatt 910 079 869 916 910 079 869 916

Preliminär slutavräkning innevarande år – 4 132 860 – 4 132 860

Slutavräkningsdifferens föregående år 844 – 1 546 844 – 1 546

Summa skatteintäkter 906 791 869 230 906 791 869 230

Not 5 Generella statsbidrag och utjämning

Inkomstutjämningsbidrag 183 401 173 840 183 401 173 840

Kostnadsutjämning – 7 822 – 10 440 – 7 822 – 10 440

Regleringsbidrag/-avgift – 686 – 774 – 686 – 774

Strukturbidrag 2 246 4 320 2 246 4 320

LSS-utjämning 16 680 14 015 16 680 14 015

Kommunal fastighetsavgift 44 034 42 791 44 034 42 791

Särskild kompensation för höjda sociala avgifter 0 1 506 0 1 506

Tillfälligt stöd med anledning av flyktingsituationen 9 265 772 9 265 772

Summa generella statsbidrag och utjämning 247 118 226 030 247 118 226 030

Not 6 Finansiella intäkter

Ränteintäkter 56 319 257 319

Ränteintäkter kundfordringar 110 102 110 102

Reavinst pensionsfond 6 611 4 468 6 611 4 468

Borgensavgift 2 425 2 358 10 243

Återbäring Kommuninvest 1 748 0 1 748 0

Övriga finansiella intäkter 0 77 0 77

Summa finansiella intäkter 10 950 7 324 8 736 5 209

Not 7 Finansiella kostnader

Förlust avyttring pensionsfond – 1 333 0 – 1 333 0

Räntekostnader lån – 2 922 – 3 132 – 35 797 – 36 814

Ränta på pensionsskuld – 663 – 924 – 663 – 924

Bankkostnader – 111 – 106 – 111 – 106

Övriga finansiella kostnader – 17 – 389 – 27 – 389

Summa finansiella kostnader – 5 046 – 4 551 – 37 931 – 38 233

Not 8 Årets resultat

Årets resultat enligt resultaträkningen 60 231 5 451 82 728 7 454

Avgår samtliga realisationsvinster – 1 715 – 488 – 1 715 – 488

Årets resultat efter balanskravsjusteringar 58 516 4 963 81 013 6 966

Tillägg medel från resultatutjämningsreserven 0 0 0 0

Årets balanskravsresultat 58 516 4 963 81 013 6 966

Balanskravsresultat från tidigare år 0 0 0 0

Summa balanskravsresultat 58 516 4 963 81 013 6 966

Jämförelsestörande poster

Återbetalning AFA Försäkring 0 8 608 0 8 608

Utrangering/nedskrivningar fastigheter 0 – 3 526 0 – 3 526

Summa jämförelsestörande poster 0 5 082 0 5 082
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Not 9 Justeringar för gjorda avsättningar

Förändring avsättning till pensioner 2 942 4 561 2 942 4 561

Förändring löneskatt på pensioner 714 1 106 714 1 106

Förändring ränta på avsättning till pensioner 0 0 0 0

Förändring obeskattade reserver 0 0 0 0

Summa 3 656 5 667 3 656 5 667

Not 10 Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster

Nedskrivning finansiella tillgångar 0 0 0 0

Reavinster – 1 715 0 – 1 715 0

Nedskrivning materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0

Utrangering materiella anläggningstillgångar 2 768 3 526 2 768 3 526

Återföring av investeringsbidrag – 1 380 – 903 – 1 380 – 903

Övriga ej likviditetspåverkande poster – 277 881 5 233 16 157

–604 3 504 4 906 18 780

Not 11 Investering i materiella anläggningstillgångar

Investering i mark, byggnader  

och tekniska anläggningar 100 014 49 284 157 249 109 635

Investering i maskiner och inventarier 39 602 34 612 42 348 35 405

Summa 139 616 83 896 199 597 145 040

Not 12 Försäljning av materiella anläggningstillgångar

Försäljning av materiella anläggningstillgångar 2 253 488 2 353 1 232

Summa 2 253 488 2 353 1 232

Not 13 Investering i finansiella anläggningstillgångar

Investering i aktier i dotterbolag 0 0 0 0

Investeringar i aktier 0 – 7 988 0 – 7 988

Summa 0 – 7 988 0 – 7 988

Not 14 Försäljning av finansiella anläggningstillgångar

Försäljning bostadsrätter 0 500 0 500

Försäljning aktier 25 0 25 0

Summa 25 500 25 500

Not 15 Immateriella anläggningstillgångar

Anskaffningsvärde 0 0 2 954 2 405

Ackumulerade avskrivningar 0 0 – 1 564 – 1 300

Ackumulerade upp- och nedskrivningar 0 0 0 0

Bokfört värde 0 0 1 390 1 105

Immateriella anläggningstillgångar

Redovisat värde vid årets början 0 0 1 105 1 431

Investeringar 0 0 550 0

Avskrivningar 0 0 – 265 – 326

Redovisat värde vid årets slut 0 0 1 390 1 105
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Not 16 Mark, byggnader och tekniska anläggningar

Anskaffningsvärde 1 369 774 1 269 845 2 748 101 2 590 836

Ackumulerade avskrivningar – 532 824 – 495 663 – 889 917 – 849 688

Ackumulerade upp- och nedskrivningar – 45 860 – 43 092 – 46 329 – 42 701

Bokfört värde 790 127 730 127 1 811 855 1 698 447

Avskrivningstider 15–50 år 15–50 år 15–60 år 15–60 år

Mark, byggnader och tekniska anläggningar

Redovisat värde vid årets början 730 127 722 315 1 698 447 1 657 253

Investeringar 100 014 49 284 158 313 110 185

Omklassificering från omsättningstillgångar – 85 – 964

Redovisat värde av avyttringar och  

utrangerade anläggningstillgångar – 2 768 – 3 526 – 2 768 – 3 526

Nedskrivningar 0 0 0 0

Återförda nedskrivningar 0 0 25 000 0

Avskrivningar – 37 161 – 36 983 – 67 138 – 65 466

Redovisat värde vid årets slut 790 127 730 127 1 811 855 1 698 447

Det bokförda värdet fördelar sig på:

Verksamhetsfastigheter 542 776 540 168

Publika fastigheter 138 249 146 099

Fastigheter för annan verksamhet 17 569 21 346

Pågående om- och tillbyggnad 76 109 8 399

Exploateringsfastigheter 15 423 14 114

Bokfört värde 790 127 730 127

Not 17 Maskiner och inventarier

Anskaffningsvärde

Anskaffningsvärde 331 556 292 126 403 022 363 797

Ackumulerade avskrivningar – 241 210 – 227 575 – 308 185 – 296 177

Ackumulerade nedskrivningar 0 0 0 0

Bokfört värde 90 346 64 551 94 838 67 620

Avskrivningstider 3–20 år 3–20 år 3–20 år 3–20 år

Maskiner och inventarier

Redovisat värde vid årets början 64 379 41 804 67 620 45 391

Investeringar 39 602 34 612 42 500 35 405

Redovisat värde av avyttringar och  

utrangerade anläggningstillgångar 0 0 – 3 173 – 2 971

Nedskrivningar 0 0 0 0

Återförda nedskrivningar 0 0 0 0

Avskrivningar – 13 635 – 11 865 – 12 109 – 10 205

Redovisat värde vid årets slut 90 346 64 551 94 838 67 620

Det bokförda värdet fördelar sig på:

Inventarier 84 070 56 589

Bilar och transportmedel 6 276 7 962

Bokfört värde 90 346 64 551

–
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Not 18 Aktier i dotterbolag

Morastrand AB 43 000 43 000 0 0

Moravatten AB 10 000 10 000 0 0

Siljansutbildarna AB 2 872 2 872 2 872 2 872

Summa aktier i dotterbolag 55 872 55 872 2 872 2 872

Not 19 Övriga aktier och andelar 

Inlandsbanan AB 300 300 300 300

Siljan Turism AB 334 334 334 334

Musik vid Siljan 0 25 0 25

AB Dalaflyget 230 230 231 231

Region Dalarna 281 281 281 281

Kommuninvest ekonomisk förening 8 923 8 923 8 923 8 923

Grönklittsgruppen AB 9 140 9 140 9 140 9 140

VÄMO AB 34 34 34 34

Övriga aktier och andelar 24 24 573 573

Lisselby/Balder, bostadsrätt 48 48 48 48

Summa 19 314 19 339 19 864 19 889

Not 20 Långfristiga fordringar

Kommuninvest förlagslån 4 200 4 200 4 200 4 200

AB Dalatrafik 829 829 829 829

Övrigt 0 0 1 078 1 767

Summa 5 029 5 029 6 107 6 796

Not 21 Förråd med mera

Tomtmark för försäljning 57 233 46 691 57 233 46 691

Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0

Summa 57 233 46 691 57 233 46 691

Not 22 Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 14 263 22 081 21 236 23 898

Fordringar hos staten 49 745 2 217 49 745 2 217

Avräkningskonton 27 21 27 21

Moravatten AB, koncernkonto 0 6 267 0 6 267

Andra kortfristiga fordringar 688 1 522 3 937 1 522

Fordringar moms 10 547 16 915 10 547 16 915

Förutbetalda kostnader 19 987 19 190 21 194 20 565

Upplupna intäkter 10 366 33 687 10 366 37 096

Upplupen fastighetsavgift 32 108 31 784 32 108 31 784

Skattefordran 1 704 860 1 770 860

Summa 139 435 134 544 150 930 141 145
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Not 23 Kortfristiga placeringar

Bokförda värden

Räntebärande fonder 29 806 34 536 29 806 34 536

Aktiefonder 36 796 31 530 36 796 31 530

Strukturerade produkter 56 675 51 463 56 675 51 463

Alternativa tillgångar 10 064 10 500 10 064 10 500

Redovisade värden vid årets slut 133 341 128 029 133 341 128 029

Marknadsvärden

Räntebärande fonder 39 484 35 957 39 484 35 957

Aktiefonder 44 593 45 288 44 593 45 288

Strukturerade produkter 61 208 55 109 61 208 55 109

Alternativa tillgångar 7 370 9 574 7 370 9 574

Marknadsvärde vid årets slut 152 655 145 928 152 655 145 928

Orealiserad kursvinst 19 314 17 899 19 314 17 899

Not 24 Kassa och bank

Koncernkonto

Mora kommun 19 634 30 631 0 0

Morastrand AB 11 341 7 616 0 0

Moravatten AB 4 698 – 6 267 0 0

Siljansutbildarna AB 2 984 2 984 0 0

38 657 34 964 0 0

Övriga bankkonton

Kassa 34 56 34 56

Plusgiro 1 720 – 764 40 440 34 304

Bank 1 172 1 205 1 172 1 205

2 926 497 41 646 35 565

Summa kassa och bank 41 583 35 461 41 646 35 565

Not 25 Eget kapital

Eget kapital 797 699 737 468 888 806 806 078

Varav öronmärkt för pensioner

2005 – 12 600 – 12 600 – 12 600 – 12 600

2006 – 10 400 – 10 400 – 10 400 – 10 400

2007 – 15 700 – 15 700 – 15 700 – 15 700

2008 – 38 000 – 38 000 – 38 000 – 38 000

2009 – 19 000 – 19 000 – 19 000 – 19 000

2010 – 20 000 – 20 000 – 20 000 – 20 000

2011 – 6 000 – 6 000 – 6 000 – 6 000

2012 – 6 000 – 6 000 – 6 000 – 6 000

2013 – 18 000 – 18 000 – 18 000 – 18 000

2014 0 0 0 0

2015 0 0 0 0

2016 0 0 0 0
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Not 26 Specifikation – avsatt till pensioner 

Särskild avtals-/ålderspension 8 971 8 429 8 971 8 429 

PA-KL pensioner 2 770 2 910 2 770 2 910 

Förmånsbestämd/kompletterande pension 34 371 33 060 37 824 37 157 

Pensionsbehållning 1 2 1 2 

Pension till efterlevande 1 307 1 424 1 307 1 424 

Visstidspensioner, förtroendevalda 1 896 549 1 896 549 

Summa pensioner 49 316 46 374 52 769 50 470 

Löneskatt 11 964 11 250 11 964 11 250 

Summa avsatt till pensioner 61 279 57 623 64 733 61 720 

Antal visstidsförordnanden

Politiker 1 1 

Tjänstemän 0 0 

Avsatt till pensioner

Ingående avsättning 57 623 51 956 61 720 55 642

Nya förpliktelser under året, varav

    Nyintjänad pension 3 704 5 327 3 060 5 738

    Ränte- och basbeloppsuppräkning 521 744 521 744

    Ändring av försäkringstekniska grunder 0 0 0 0

    Pension till efterlevande 184 675 184 675

    Övrig post 458 – 302 458 – 302

Årets utbetalningar – 1 927 – 1 885 – 1 927 – 1 885

Förändring av löneskatt 714 1 106 714 1 106

Utgående avsättning 61 279 57 623 64 733 61 720

Aktualiseringsgrad 89 % 86 % 89 % 86 %

Överskottsmedlen i försäkringen uppgår till 26 tkr per 

2016-12-31. 

Visstidspension har utbetalats till en förtroendeman 

under 2016.
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Not 27 Långfristiga skulder

Förutbetalda intäkter som regleras över flera år

Anslutningsavgifter stadsnät 15 246 7 938 31 994 21 831

Investeringsbidrag 15 617 13 931 15 617 13 931

Summa förutbetalda intäkter 30 863 21 869 47 611 35 762

Lån i banker och kreditinstitut 190 000 170 000 1 013 855 953 849

Summa lån 190 000 170 000 1 013 855 953 849

Summa långfristiga skulder 220 863 191 869 1 061 466 989 611

Förfall av lån inom 1 år 20 000 45 000 233 025 280 019

Förfall inom 1–5 år 130 000 105 000 725 830 653 830

Förfall senare än 5 år 40 000 20 000 55 000 20 000

Summa 190 000 170 000 1 013 855 953 849

Genomsnittlig upplåningsränta 1,5 % 1,7 % 3,4 % 3,8 %

Genomsnittlig räntebindning 2,8 år 2,6 år 4,3 år 4,8 år

Genomsnittlig kapitalbindning 3,4 år 2,7 år 2,6 år 2,3 år 

Not 28 Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 52 795 58 994 77 065 94 611

Moms och punktskatter 3 414 1 870 3 414 1 870

Källskatt 13 643 12 275 13 643 12 275

Upplupen pensionskostnad individuell del 28 383 26 899 28 383 26 899

Upplupen löneskatt individuell del 6 886 6 526 6 886 6 526

Semesterlön 47 411 43 400 47 411 43 400

Upplupna löner 11 985 11 589 12 900 12 537

Upplupna räntor 223 213 4 966 5 038

Förutbetalda skatteintäkter och statsbidrag 4 132 1 406 4 132 1 406

Förutbetalda intäkter 27 518 29 021 37 688 39 292

Upplupna kostnader 20 353 13 545 20 353 13 545

Avräkningskonto arbetsgivaravgift 15 968 14 432 16 571 15 076

Kortfristig del av långfristiga skulder 0 0 0 0

Morastrand AB, del i koncernkonto 11 341 7 616 0 0

Moravatten AB, del i koncernkonto 4 698 0 0 0

Siljansutbildarna AB, del i koncernkonto 2 984 2 984 2 984 2 984

Övrigt 706 1 914 10 064 3 053

Summa 252 439 232 683 286 462 278 514
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Not 29 Ställda panter och ansvarsförbindelser

Ansvarsförbindelser

Specifikation – pensionsförpliktelser som inte 

tagits upp bland skulder eller avsättningar

Intjänad pensionsrätt 320 698 324 797 322 778 327 332

Särskild avtalspension 2 390 2 474 2 390 2 474

Livränta 19 387 19 877 19 387 19 877

Utgående pension till efterlevande 1 916 2 321 1 916 2 321

PA-KL och äldre utfästelser 62 838 67 150 62 838 67 150

Summa pensionsförpliktelser 407 229 416 619 409 309 419 154

Löneskatt 98 794 101 072 98 794 101 072

Summa pensionsförpliktelser och löneskatt 506 022 517 690 508 103 520 226

Pensionsförpliktelser som inte tagits upp

bland skulder eller avsättningar

Ingående ansvarsförbindelse 517 690 533 709 520 226 536 498

Aktualisering 0 592 0 592

Ränte- och basbeloppsuppräkning 6 077 7 886 6 077 7 886

Ändring av försäkringstekniska grunder 0 0 0 0

Övrig post 3 258 – 1 143 3 258 – 1 143

Årets utbetalningar – 18 725 – 20 225 – 18 974 – 20 480

Bromsen 0 0 0 0

Summa pensionsförpliktelser 508 300 520 817 510 587 523 353

Förändring av löneskatt på pensionsförpliktelser – 2 278 – 3 127 – 2 278 – 3 127

Utgående ansvarsförbindelser 506 022 517 690 508 309 520 226

Övriga ansvarsförbindelser

Fastigo 0 0 261 474

Summa övriga ansvarsförbindelser 0 0 261 474

Summa ansvarsförbindelser 506 022 517 690 508 570 520 700
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Not 30 Borgensförbindelser

Återstående borgensbelopp

Borgen gentemot kommunens företag:

   Morastrand AB 725 000 725 000 0 0

   Moravatten AB 118 830 93 830 0 0

   Moraparken AB 0 0 0 0

843 830 818 830 0 0

Borgen gentemot andra:

   Bostadsrättsföreningar 7 132 9 507 7 132 9 507

   AB Dalatrafik  13 524 13 551 13 524 13 551

   Idrottsföreningar 6 072 1 160 6 072 1 160

   Övriga föreningar 500 500 500 500

   Handel 0 150 0 150

   Daghemskooperativ 242 256 242 256

27 470 25 124 27 470 25 124

Summa borgensförbindelser 871 300 843 954 27 470 25 124

Summa panter och ansvarsförbindelser 1 377 322 1 361 644 536 040 545 824

Övriga förpliktelser

Koncernkontokredit 50 000 50 000

Som säkerhet för kommunens borgensåtagande gentemot Morastrand AB innehar kommunen pantbrev i fastigheter tillhörande 

bolaget à 109 859 tkr.

Mora kommun har i juli 2002 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga 

förpliktelser. Samtliga 286 kommuner som per 2016-12-31 var medlemmar i Kommuninvest har ingått likalydande borgens-

förbindelser. Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar för-

delningen av ansvaret mellan medlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse. 

Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som respektive medlemskommun 

lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på medlemskommunernas respektive insatskapital i 

Kommuninvest ekonomisk förening. Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Mora kommuns ansvar enligt ovan 

nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per 2016-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 

346 091 313 278 kronor och totala tillgångar till 338 153 308 936 kronor. Kommunens andel av de totala förpliktelserna 

uppgick till 1 119 407 327 kronor och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 1 093 393 762 kronor.

Not 31 Leasing

Ej uppsägningsbara operationella 

leasingavtal överstigande 3 år

Minimileaseavgifter

Med förfall inom 1 år 10 074 8 771 10 074 8 771

Med förfall inom 1–5 år 12 816 8 292 12 816 8 292

Med förfall senare än 5 år 0 0 0 0

Summa 22 890 17 063 22 890 17 063
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FINANSIELLA NYCKELTAL

Kommunen Koncernen
2016 2015 2014 2016 2015 2014

Folkmängd  31/12 20 279 20 101 19 997 20 279 20 101 19 997

Verksamhetens nettokostnad/invånare, kr 54 223 54 355 53 305 51 068 52 399 51 075

Skatteintäkter och generella statsbidrag/invånare, kr 56 902 54 488 53 263 56 902 54 488 53 263

Verksamhetens nettokostnader i procent av

skatteintäkter inklusive generella statsbidrag 95 100 100 90 96 96

Finansnetto, tkr 5 904 2 773 4 728 – 29 195 – 33 024 – 35 755

Finansnetto i procent av skatteintäkter  

inklusive generella statsbidrag 0,5 0,3 0,4 – 2,5 – 3,0 – 3,4

Resultat före extraordinära poster i procent av  

skatteintäkter inklusive generella statsbidrag 5,2 0,5 0,4 7,7 0,8 0,8

Anläggningstillgångar/invånare, kr 47 374 43 526 41 825 95 514 89 385 86 601

Omsättningstillgångar/invånare, kr 18 324 17 150 15 502 18 894 17 483 16 462

Totala tillgångar/invånare, kr 65 698 60 676 57 327 114 408 106 868 103 063

Långfristiga skulder/invånare, kr 9 369 8 457 6 501 49 995 47 453 45 680

Skuldsättningsgrad (långfristig) i procent 19 19 16 47 48 48

Eget kapital/invånare, kr 39 336 36 688 36 606 43 829 40 099 39 934

Soliditet (eget kapital i procent av totala tillgångar) 60 60 64 38 38 39

Soliditet (inklusive pensionsskuld  

som ansvarsförbindelse) i procent 22 18 17 16 13 13

Resultatutveckling i procent (resultat/eget kapital) 8 1 1 9 1 1

Balanslikviditet = omsättningstillgångar/kortfristiga skulder 1,47 1,48 1,52 1,34 1,26 1,27

Betalningsberedskap i antal dagar – likvida medel 14 12 17 15 12 19

Borgensförbindelser/invånare 42 966 41 986 39 728 1 355 1 250 1 301
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STIFTELSEFÖRVALTNING

FÖRVALTADE STIFTELSER (TKR):

Ändamål Tillgångar Avkastning Utdelning

Utbildning

– grundskola 1 098,2 50,0 42,0

– gymnasieskola 7 081,6 311,3 204,3

– musik 622,5 27,4 6,3

– annat 1 425,8 61,3 52,0

Kulturella  316,3 11,2 0,0

Sociala 1 080,7 46,5 0,0

Övriga 1 103,8 44,1 0,0

Summa 12 728,9 551,8 304,6

Kommunen förvaltar cirka 50 stiftelser, var och en 
med olika ändamålsbestämmelser. 

Medlen placeras i en blandfond hos Swedbank med 
ett särskilt fondkontonummer för varje stift else knutet 
till ett avkastningskonto hos banken. Blandfonden 
placerar i svenska och globala aktier samt ränte bärande 

instrument med en fördelning som kan variera efter 
förvaltarens bedömning av aktuellt marknadsläge 
och risk. Blandfonden hade en högsta andel aktier på 
35 procent, eftersom fonden position  erade sig för
siktigt när det gällde riskbärande tillgångar. Bland
fonden ger en garanterad utdelning på 5 procent per 
år, vilket motsvarade stiftelsernas avkastning 2016.

Utdelning från stiftelserna beslutas av varje för
valtning beroende av ändamål, därav uppdelningen 
på utbildning, kulturella, sociala och övriga ändamål. 
Utdelningen 2016 grundade sig på avkastningen 2015 
och beslutades av kommunfullmäktige. 

Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet och enligt stift
elselagen är kommunen skyldig att lämna årsredovis
ning för Ragnar och Anna Olssons minnesfond, Svea 
och Karl Lärkas stiftelse, Ryssa Elverks stipendiefond 
samt Marget och Stig Richardssons stiftelse.
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Redovisningen har upprättats i enlighet med god 
redovisningssed och i överensstämmelse med den 
kommunala redovisningslagen. Avsteg från den kom
munala redovisningslagen sker dock när det gäller 
kravet på systemdokumentation för redovisnings
systemet. Ett arbete har påbörjats under året till
sammans med Orsa och Älvdalens kommuner och 
beräknas bli klart under 2017.

Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt 
att de ekonomiska tillgångarna kommer att tillgodo
göras kommunen och intäkterna kan beräknas på ett 
tillförlitligt sätt.

Fordringar har upptagits till de belopp varmed de 
beräknas inflyta.

Tillgångar och skulder har upptagits till anskaffnings
värde där inget annat anges. Periodisering av inkomster 
och utgifter har skett enligt god redo visningssed.

Kommunen kommer under 2017 att göra ett 
omtag med tillämpning av komponentavskrivning 
enligt Rådet för kommunal redovisnings (RKR) 
rekommendation 11.4.

INTÄKTER/KOSTNADER
Periodisering har skett. Inkomster intäktsförs det år 
som intäkterna genereras och utgifterna kostnads
förs det år förbrukningen skett.

Leverantörsfakturor inkomna efter årsskiftet 
men som hört till redovisningsåret har där det 
har varit möjligt bokförts på redovisningsåret. 
Förväntade kostnader till betydande belopp över 
100 000 kronor har bokats upp. Även intäkter som 
fakturerats efter redovisningsåret men som hör till 
redovisningsåret har bokförts.

SKATTEINTÄKTER
Enligt RKR:s rekommendation 4.2 redovisas inne varande 
års preliminära skatteinbetalningar, den preli minära 
slutavräkningen för innevarande år samt den definitiva 
avräkningen avseende föregående år i bok slutet.

Prognosen baseras på SKL:s decemberprognos i 
enlighet med rekommendationen.

LÅNEKOSTNADER
Lånekostnader hanteras enligt huvudmetoden, det vill 
säga de belastar resultatet för den period de uppkommer.

ANLÄGGNINGSTILLGÅNG
För att en investering ska bokföras som en anläggnings
tillgång ska anskaffningsvärdet uppgå till minst ett 
basbelopp och den ekonomiska livslängden uppgå 
till minst tre år.

AVSKRIVNINGAR
Följande avskrivningstider tillämpas normalt i kom
munen: 3, 5, 10, 15, 20, 30 och 50 år.

En samlad bedömning av nyttjandeperioden för 
respektive tillgångstyp görs. Tillgångstypen skrivs 
sedan av på den närmast lägre avskrivningstiden.

Avskrivningarna beräknas på tillgångarnas 
ursprungliga anskaffningsvärden. Avskrivningarna sker 
linjärt, vilket innebär med belopp som är lika stora 
under objektets beräknade ekonomiska livslängd. 

FINANSIELLA TILLGÅNGAR
Den pensionsfond som förvaltas för att möta 
utbetal ningarna av pensioner intjänade före 1998 
har från år 2012 klassificerats som en omsättnings
tillgång utifrån gällande rekommendationer. Tidigare 
år klassificerades den som en anläggningstillgång.

KUNDFORDRINGAR
Kundfordringar har upptagits till det belopp varmed 
de beräknas inflyta. Kundfordringar äldre än ett 
halvår har reserverats som osäker fordran.

LÖNESKATT PÅ 
PENSIONSKOSTNADER
Löneskatten har periodiserats enligt samma prin
ciper som gäller för pensioner (den så kallade bland
modellen) sedan 1999 års bokslut.

TILLÄMPADE  
REDOVISNINGSPRINCIPER
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PENSIONSFÖRPLIKTELSER
Pensionsskulden har beräknats av KPA enligt RIPS 
07. Pensionsåtaganden som intjänats före år 1998 
redovisas som en ansvarsförbindelse utanför balans
räkningen.

Pensionsförmåner som avser tiden från och med år 
1998 redovisas som en avsättning vad gäller garanti
pensioner, lönedelar över 7,5 basbelopp (komp
letterande ålderspension), efterlevandepensioner samt 
personer som omfattas av PAKL (främst personer 
födda 1938 och tidigare). Övriga pensionsåtaganden 
efter 1998 behandlas som individuell del, enligt 
pensions avtalen PFA 98 och KAPKL. Den individu
ella delen avseende 2016 redovisas som en kortfristig 
skuld och utbetalas i mars 2017.

SEMESTER- OCH ÖVERTIDSSKULD
Semesterlöneskuld och okompenserad övertid samt 
upplupen ersättning för timanställda har beräknats 
och skuldförts.

ARBETSGIVARAVGIFTER 
Arbetsgivaravgifter har bokförts i form av beräk
nade, procentuella personalomkostnadspålägg i 
samband med löneredovisningen enligt SKL:s 
rekommenderade nivå.

ANSLUTNINGSAVGIFTER/
INVESTERINGSBIDRAG
Från och med 2009 periodiseras delar av betalade 
anslutningsavgifter för stadsnätet. Anslutnings
avgifterna ingår i långfristiga skulder och förs över 
varje år i resultatet med 1/20.

Investeringsbidragen redovisas även på detta 
sätt sedan 2013 och periodiseras över anläggnings
tillgångens nyttjandeperiod.

LEASING
Kommunens samtliga avtal är operationella och 
består av leasing och hyresavtal. I not lämnas upp
lysning om ej uppsägningsbara avtal med en avtals
tid överstigande 3 år.

EXPLOATERINGSREDOVISNING
Under 2014 har redovisningsprincipen för kom
munens exploateringsredovisning ändrats. Tidigare 
har exploateringsprojekt bokförts mot balans
räkningen. I enlighet med RKR 18 kommer nu 
intäkter att successivt bokföras i takt med att tomt
försäljning sker och matchas mot kalkylerade kost
nader. När exploat eringsområdet är färdigställt och 
avslutas sker slutlig avräkning mot faktiska kostnader.

Resultatjustering för tidigare år har gjorts för 
sålda tomter avseende två exploateringsområden: 
Ljungvägen och Lundstigen. Arbetet kommer att 
fortsätta under 2017 med att justera ytterligare 
exploateringsområden.

REDOVISNINGSPRINCIPER FÖR 
KOMMUNKONCERNEN
I koncernredovisningen ingår de helägda bolagen 
Morastrand AB och Moravatten AB. 

I enlighet med RKR:s rekommendation 8.2, 
samman ställd redovisning, har kommunen valt att 
inte ta med Nodava AB i sin koncernredovisning 
utifrån att bolagets verksamhet är av obetydlig 
omfattning för kommunen.

Sammanställd redovisning har upprättats enligt 
förvärvsmetoden med proportionell konsolidering. 
Förvärvsmetoden innebär att det bokförda värdet på 
aktier (förvärvat eget kapital) som finns i kommunens 
räkenskaper har eliminerats mot eget kapital, varefter 
intjänat kapital har räknats in i koncernens eget 
kapital. Obeskattade reserver i bolagen har delats 
upp som uppskjuten skatteskuld, 22 procent, och 
resterande del som eget kapital.

Eliminering har gjorts för interna mellanhavanden 
mellan kommun och respektive företag samt före
tagen emellan. Interna kostnader och intäkter samt 
interna skuld och fordringsposter har eliminerats 
utifrån väsentliga belopp. Avskrivningarna i dotter
bolagen är hanterade enligt rådande praxis. Inga 
juster ingar till kommunens redovisningsprinciper har 
skett då eventuella skillnader bedömts som oväsentliga.
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ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Fast och lös egendom avsedda att stadigvarande 
innehas.

AVSKRIVNINGAR
Planmässig värdenedsättning av anläggningstillgångar.

BALANSRÄKNING
Visar den ekonomiska ställningen och hur den föränd-
rats under året. Tillgångarna visar hur kommunen har 
använt sitt kapital (i anläggnings- och omsättnings-
tillgångar) respektive hur kapitalet har anskaffats 
(lång- och kortfristiga skulder samt eget kapital).

EGET KAPITAL
Kommunens totala kapital består av anläggnings-
kapital (bundet kapital i anläggningar med mera) 
och rörelsekapital (fritt kapital för framtida drift- 
och investeringsändamål).

KASSAFLÖDESANALYS
Visar hur årets löpande verksamhet och investeringar 
har finansierats och hur verksamhetens likvida ställ-
ning har påverkats. 

INTERNRÄNTA
Kalkylmässig kostnad för det kapital (bundet i 
an läggnings- och omsättningstillgångar) som utnytt-
jas inom en viss verksamhet.

KAPITALKOSTNADER
Benämning av internränta och avskrivning som verk-
samheter erlägger till finansförvaltningen som ersätt-
ning för de medel som finansierat en investering.

KORTFRISTIGA FORDRINGAR OCH SKULDER
Fordringar och skulder hänförbara till den löpande verk-
samheten och som förfaller till betalning inom ett år.

LIKVIDITET
Betalningsberedskap på kort sikt (förmåga att betala 
skulder i rätt tid).

Balanslikviditet = omsättningstillgångar/kortfristiga 
skulder.

Betalningsberedskap i antal dagar:
Likvida medel = (likvida medel/verksamhetens 

nettokostnad) x 365.

NETTOINVESTERINGAR
Investeringsutgifter efter avdrag för investerings-
bidrag med mera.

NETTOKOSTNADER
Driftkostnader efter avdrag för driftbidrag, avgifter 
och ersättningar.

LÅNGFRISTIGA SKULDER
Skulder överstigande ett år.

NYCKELTAL
Mäter förhållandet mellan två storheter, till exempel 
likvida medel i procent av externa utgifter (likviditet).

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
Likvida medel, kortfristiga fordringar, lager och förråd.

Tillgångar som kommunen inte räknar med att ha 
kvar mer än högst ett år och som kan omsättas, det 
vill säga säljas och förvandlas till kontanter.

PERIODISERING
Fördelning av kostnader och intäkter på de redo-
visnings perioder till vilka de hör.

RESULTATRÄKNING
Visar hur förändringen av det egna kapitalet under 
året har uppkommit. Det egna kapitalets förändring 
kan även utläsas av balansräkningen.

RESULTATUTVECKLING
Årets resultat/eget kapital.

RÖRELSEKAPITAL
Skillnaden mellan omsättningstillgångar och kort-
fristiga skulder. Rörelsekapitalet är den del av eget 
kapital som används för att finansiera löpande verk-
samhet.

SOLIDITET
Andelen eget kapital i förhållande till de totala till-
gångarna, det vill säga graden av egenfinansierade 
tillgångar. Visar kommunens finansiella styrka.

ORD- OCH BEGREPPSFÖRKLARING
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KOMMUNFULLMÄKTIGE
Peter Helander (C), ordförande

Greger Mellbert (M), 1:e vice ordförande

Bigitta Sohlberg,(S), 2:e vice ordförande

Lars Ambrosiusson (C), ordinarie

Fredrik Blom (MP), ordinarie

Rose-Mari Bogg (C), ordinarie

Maria Bork (C), ordinarie

Christina Bröms (C), ordinarie

Gunder Eriksson (C), ordinarie

Billy Ferm (C), ordinarie

Anna Hed (C), ordinarie

Johan Hed (C), ordinarie

Joakim Holback (C), ordinarie

Stefan Lund (C), ordinarie

Mats-Gunnar Eriksson (L), ordinarie

Birgitta Sacrédeus (KD), ordinarie

Malin Höglund (M), ordinarie

Gunilla Spjotgard (M), ordinarie

Sven Anders Söderberg (M), ordinarie

Hans-Göran Åhgren (M), ordinarie

Björn Hammarsköld (MOP), ordinarie

Lena Heed Sandlund (MOP), ordinarie

Joakim Linder (MOP), ordinarie

Ingvar Niilimaa (MOP), ordinarie

Fredrik Blom (MP), ordinarie

Leif Sandström (MP), ordinarie

Maria Matsson (S), ordinarie

Gösta Frost (S), ordinarie

Per Göransson (S), ordinarie

Eva Johansson (S), ordinarie

Karin Lübeck (S), ordinarie

Anna-Riekje Niburg (S), ordinarie

Gunnar Nilsson (S), ordinarie

Bernt Persson (S), ordinarie

LEDAMÖTER I MORA KOMMUN 
ÅRET 2016

Anna-Carin Rydstedt (S), ordinarie

Lennart Sohlberg (S), ordinarie

Karolina Treson (S), ordinarie

Christer Johansson (V), ersättare

David Örnberg (V), ordinarie

Lars-Erik Lohman (SD), ordinarie

Bror Markus (SD), ordinarie

Jonatan Mattsson (SD), ordinarie

Bengt Larsson (SD) ordinarie

Nils Carlsson (C), ersättare

Torsten Kjellgren (C), ersättare

Niklas Lind (C), ersättare 

Sune Olsson (C), ersättare

Torbjörn Ulriksen (C), ersättare

Lars-Olof Österström (C), ersättare

Mats Öhagen (L), ersättare

Nils Österström (L), ersättare

Göran Aronsson (KD), ersättare

Lennart Sacrédeus (KD), ersättare

Carina Jannesson (M), ersättare

Christer Juhlin (M), ersättare

Joakim Turesson (M), ersättare

Maria Frelin (MOP), ersättare

Hans-Åke Guth (MOP), ersättare

Åsa Berg (MP), ersättare

Irene Lilja Frykberg (MP), ersättare

Lizzy Gullo (S), ersättare

Johan Jansson (S), ersättare

Sonja Lindgren (S), ersättare

Zeynep Bozdogan (S), ersättare

Ajdoan Muliqi (S), ersättare

Vakant (V), ersättare

Kristina Lundberg (V), ersättare

Johan Norlin (S), ersättare
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KOMMUNSTYRELSEN
Anna Hed (C), ordförande

Malin Höglund (M), 1:e vice ordförande

Lennart Sohlberg (S), 2:e vice ordförande

Lars Nises (C), ordinarie

Rose-Mari Bogg (C), ordinarie

Gunilla Spjotgard (M), ordinarie

Ingvar Niilimaa (MOP), ordinarie

Anna-Carin Rydstedt (S), ordinarie

Bernt Persson (S), ordinarie

Fredrik Blom (MP), ordinarie

David Örnberg (V), ordinarie

Johan Hed (C), ersättare

Christina Bröms (C), ersättare

Hans-Göran Åhgren (M), ersättare

Joakim Linder (MOP), ersättare

Mats-Gunnar Eriksson (L), ersättare

Göran Aronsson (KD), ersättare

Eva Johansson (S), ersättare

Gunnar Nilsson (S), ersättare

Maria Matsson (S), ersättare

Johan Morell (S), ersättare

Emma Ljudén (S), ersättare

BYGGNADSNÄMNDEN
Ulf Tholerus (C), ordinarie

Joakim Linder, (MOP), 1:e vice ordförande

Anna-Carin Rydstedt (S), 2:e vice ordförande

Gunder Eriksson, (C), ordinarie

Sven Anders Söderberg (M), ordinarie

Leif Sandström (MP), ordinarie

Ajdoan Muliqi (S), ordinarie

Karl Samuel Rombo, (KD), ersättare

Olle Erlands (S), ersättare

Sune Olsson (C), ersättare

Isa Bozdogan (S), ersättare

Christer Johansson (V), ersättare

Lisbeth Mellbert (M), ersättare

Sven Andersson (MOP), ersättare

FÖR-OCH GRUNDSKOLENÄMND
Rose-Marie Bogg (C), ordförande

Gunilla Spjotgard (M), 1:e vice ordförande

Johan Morell (S), 2:e vice ordförande

Ingvar Niilimaa (MOP), ordinarie

Mattias Ekeblad (L), ordinarie

Sofia Mattsson (S), ordinarie

Pontus Bråmer (MP), ersättare

Joel Zackrisson (C), ersättare

Lassä Bröms (C), ersättare

Carina Jannesson (M), ersättare

Birgitta Sacrédeus (KD), ersättare

Karin Lübeck (S), ersättare

Lisbeth Magnusson (V), ersättare

GEMENSAMMA GYMNASIENÄMNDEN
Johan Hed (S), 2:e vice ordförande

Gunnel Söderberg (M), ordinarie

Naima Trogen (MOP), ordinarie

Per Göransson (S), ordinarie

Emma Ljudén (S), ordinarie

Mats-Gunnar Eriksson (L), ersättare

Lennart Sacrédeus (KD), ersättare

GEMENSAMMA NÄMNDEN FÖR SOCIAL  
MYNDIGHETSUTÖVNING
Malin Höglund (M), ordinarie

Bernt Persson (S), ersättare

GEMENSAMMA SERVICENÄMNDEN IS/IT
Anna Hed (C), ordinarie

Lennart Sohlberg (S), ersättare

GEMENSAMMA SERVICENÄMNDEN LÖN
Malin Höglund (M), ordinarie

Lennart Sohlberg (S), ersättare

KULTURNÄMNDEN
Hans-Göran Åhgren (M), ordförande

Bengt Jernhall (C), 1:e vice ordförande

Gunnar Nilsson (S), 2:e vice ordförande

Kjell Hansson (C), ordinarie

Jan Rova (L), ordinarie

Karin Lübeck (S), ordinarie

Margit Hielle (V), ordinarie

Lars Nises (C), ersättare

Gunnel Söderberg (M), ersättare

Hans Stolpe (MOP), ersättare

Birgitta Sacrédeus, (KD), ersättare

Johan Norlin (S), ersättare

Anna-Karin Sollgard (S), ersättare

Tony Molin (MP), ersättare
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MILJÖNÄMNDEN MORA ORSA
Christina Bröms (C), ordförande

Anna Margareta Ahlström (MOP)

Joakim Turesson (M), ordinarie

Anna-Riekje Niburg (S), ordinarie

Karolina Treson (S), ordinarie

Billy Ferm (C), ersättare

Karl-Erik Falk (MOP), ersättare

Zbigniew Karczewski (KD), ersättare

Jons Ingemar Larsson (S), ersättare

Margit Hielle (V), ersättare

REVISORER
Inge Tomth (S), ordförande

Mats Leijon (C), vice ordförande

Susanne Halén (V), ordinarie

Torbjörn Roos (MOP), ordinarie

Helen Ekstam (M), ordinarie

SOCIALNÄMNDEN
Malin Höglund (M), ordförande

Bert Persson (C), 1:e vice ordförande

Bernt Persson (S), 2:e vice ordförande

Mait Lindh (C), ordinarie

Lena Heed Sandlund (MOP), ordinarie

Eva Johansson (S), ordinarie

Anders Berg (KD), ordinarie

Sonja Lindgren (S), ordinarie

Lisbeth Magnusson (V), ordinarie

Anna-Karin Rydstedt (S), ersättare

Terje Andersson (C), ersättare

Folke Thelin (S), ersättare

Maria Frelin (MOP), ersättare

Hans Åke Guth (MOP), ersättare

Zeynep Bozdogan (S), ersättare

Åsa Eriksson (C), ersättare

Agneta Ersson (M), ersättare

TEKNISKA NÄMNDEN
Lars Nises (C), ordförande

Per Ericson (M), 1:e vice ordförande

Maria Matsson (S), 2:e vice ordförande

Lars Ambrosiusson (C), ordinarie

Björn Hammarskjöld (MOP), ordinarie

Bengt-Åke Rehn (S), ordinarie

David Örnberg (V), ordinarie

Niklas Lind (C), ersättare

Sven Anders Söderberg (M), ersättare

Lennart Sacrédeus (KD), ersättare

Mats Öhagen (L), ersättare

Per Göransson (S), ersättare

Nice Mattsson (S). ersättare

Irene Lilja Frykberg (MP), ersättare

VALNÄMNDEN
Nils Carlsson (C), ordförande

Lena Heed Sandlund (MOP), 1:e vice ordförande

Isa Bozdogan (S), 2:e vice ordförande

Per Ericson (M), ordinarie

Bigitta Sohlberg (S), ordinarie

Stefan Matsson (C), ersättare

Lisbeth Mellbert (M), ersättare

Sören Linds (MOP), ersättare

Lizzy Gullo (S), ersättare

Torsten Nilsson (S), ersättare

MORASTRAND AB
Lars Vilhelmsson (C), ordförande

Lennart Sacrédeus (KD), 1:e vice ordförande

Gunnel Hellström Persson (S), 2:e vice ordförande

Torsten Kjellgren (C), ordinarie

Hans Åke Guth (MOP), ordinarie

Bengt-Åke Rehn (S), ordinarie

Christer Johansson (V), ordinarie

Bernd Janusch (C), ersättare

Gunilla Spjotgard (M), ersättare

Mats Fransson (KD), ersättare

Ingvar Niilimaa (MOP), ersättare

Jons Ingemar Larsson (S), ersättare

Eva Majvor Hellström Mases (S), ersättare

Johan Jansson (S), ersättare

MORAVATTEN AB
Joakim Holback (C), ordförande

Anders Nöjd (M), 1:e vice ordförande

Gösta Frost (S), 2:e vice ordförande

Thomas Norell (MOP), ordinarie

David Örnberg (V), ordinarie

Torbjörn Ulriksen (C), ersättare

Jan Simons (C), ersättare

Sven-Erik Larsson (KD), ersättare

Doris Karlsson (S), ersättare

Olle Erlands (S), ersättare

GEMENSAMMA SPRÅKTOLKNÄMNDEN
Bert Persson (S), ordinarie

Maria Frelin (MOP), ersättare

Sonja Lindgren (S), ersättare
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